
A Maros Megyei Tanács tegnapi ülésén az Erdély–Transilva-
nia Repülőtérre vonatkozó határozattervezetek szerepeltek.
Bár 20 rendes és két sürgősségi pont volt napirenden, mégis
ezeket övezte a legnagyobb érdeklődés. Elsőként Peti Andrást,
a repülőtér igazgatóját, majd Péter Ferencet, a megyei tanács
elnökét kértük meg, tájékoztassa olvasóinkat a jelenlegi
reptéri helyzetről. 

Feltörték a betont és alapoznak 
A marosvásárhelyi repülőtéren október 6-án kezdték el a kifutópálya

felújítási munkálatait, 10 napos felvonulási és 98 napos kivitelezési ha-
táridővel, ami azt jelenti, hogy január 21-én elméletileg be kellene fejezni
a munkát – mondta Peti András igazgató. Mivel a közbeszerzési eljárás
elhúzódott, a téli időszak nem a legmegfelelőbb a munkálatok elvégzé-
sére, tekintettel arra, hogy bizonyos munkafázisok időjárástól függenek.
A csapadék nem kedvez, az alapozásnál nagyon fontos a száraz időjárás.

Változatok röghöz kötésre
Nem zárkózik el az egyetemisták röghöz kötésétől az oktatási mi-

niszter, aki tegnap egy képviselői beadványra adott ilyetén válaszában
csak finoman érintette egy sokkal összetettebb, a fiatal diplomások ki-
vándorlásában jelentkező probléma felszínét, meg sem próbálva lé-
nyegi választ adni rá. Mondjuk maga egyedül nem is tehetné, ahhoz
kéne egy teljes értelmes kormányzat, ami évtizedek óta hiánycikk kies
tájainkon.

A miniszteri választ kiváltó kérdést februárban tette fel a tudomá-
nyos akadémia egy olyan javaslattal, hogy az állami helyeken tanuló
egyetemistáknak legalább annyi időt kellene itthon dolgozniuk, mint
amennyit államilag támogatott helyeken tanultak. Mint ahogy akkor
a tudományos testület, most valószínűleg a miniszter kapja meg a ma-
gáét a szabadságot a szabadossággal előszeretettel keverőktől, akik a
diákok szabadságával és jogaival fognak érvelni. Pedig ha egy állam
oktatásba fektet pénzt, akkor logikusan várhatják el az adófizetői, hogy
azért a beruházásért szolgáltatást is kapjanak a majdani diplomások-
tól. A kérdést egyszer – és remélhetőleg nem is a túl távoli jövőben –
alighanem az unió keleti tagállamai összehangoltan is terítékre fogják
tenni, mert a keletről nyugatra irányuló agyelszívás finoman fogal-
mazva sem sportszerű eljárás a gazdasági versenyben alapból előny-
nyel induló fejlettebb gazdaságú tagállamok részéről.

De amíg az ilyen rendszerszintű problémák érdemi felvetése több
állam politikusainak értelmes együttműködését is feltételezi, addig is
mindenki tehetne rendet a saját portáján. Mert ha a rendszerváltás óta
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Életterek a jövőből 
Ezzel a címmel nyílik kiállítás novem-
ber 30-án 18 órától a marosvásárhelyi
Bernády Ház emeleti kiállítótermében.
A tárlat anyagát a Fókusz Öko Köz-
pont által meghirdetett pályázat alap-
ján kategóriánként válogatta ki a zsűri
____________2.
Növekedik 
a közalkalmazottak
bére
A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülé-
sén a képviselők megszavazták a köz-
tisztséget betöltők és a polgármesteri
hivatal szakapparátusa alkalmazottai
alapfizetésének emelését. Jelentős
bérnövekedésre elsősorban a vezető
állásban levő közalkalmazottak szá-
míthatnak. 
____________3.
A törvény nem 
az ember oldalán
áll
Mindennap azzal szembesülünk, hogy
medvék járnak az utcáinkon, a köz-
ponti parkban, az emberek gazdasá-
gaiban, és senki nem tesz semmit!
Pontosabban akiknek tenniük kellene,
nem teszik meg a szükséges lépés-
eket.
____________4.
Újjászülető 
vidéki iskolák
A nyáron több vidéki iskolában elma-
radtak a tervezett vagy pénz hiányá-
ban nem tervezett, de igencsak
szükséges javítások és meszelések.
Ugyanis kiderült: több község is állami
támogatást kap a tanügyi intézmények
korszerűsítésére, bővítésére, esetleg
újak építésére is.
____________17.

Fotó:  Henn Attila

Folynak a reptéri munkálatok 

Jó eséllyel nyár elején beindul
a légi közlekedés



Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 2. ligás bajnokság 19. fordulójában, szombaton

12 órától: Temesvári Politehnica ASU – Marosvásárhelyi ASA.
A 3. liga V. csoportjának 14. fordulójában, pénteken 15.30 órától:

Kolozsvári Universitatea – Szászrégeni Avântul; szombaton 14 órától:
Radnót SK – Gyulafehérvári Unirea.

A Maros megyei 4. ligás bajnokság 14. fordulójában, szombaton 11
órától: Marosvásárhelyi Gaz Metan – Marosludas (meggyesfalvi
pálya), Nyárádszereda – Mezőméhes, Marosoroszfalu – Nyárádtő, Di-
csőszentmárton – Marosvásárhelyi Atletic, Szováta – Ákosfalva,
Kutyfalva – Dános, Náznánfalva – Marosvásárhelyi MSE.

KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga 7. fordulójában, ma 18.30
órától: Marosvásárhelyi UPM Sirius – Kolozsvári U (ligeti sportcsar-
nok).

RÖPLABDA. Az A1 osztályú női bajnokság 7. fordulójában,
szombaton 17 órától: Bákói Ştiinţa – Marosvásárhelyi Medicina CSU.

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 12. for-
dulójában, vasárnap 11-től: Marosvásárhelyi Mureşul – FC Argeş
(meggyesfalvi iskola csarnoka); hétfőn 17 órától: Naţional Râmnicu
Vâlcea – Marosvásárhelyi Olimpic.

A férfi A osztályú bajnokság B csoportjának 10. fordulójában, va-
sárnap 14 órától: Segesvári Kiválósági Központ – Nagybányai Minaur
II (Radu Voina terem); hétfőn 16 órától: Nagyváradi CSM – Segesvári
HCM.

Mikulás-futás 
Marosvásárhely főterén negyedik alkalommal szervezik
meg  a Mikulás-futást: Mikulás-sapkával futják, kocogják,
sétálják vagy akár gurulják körbe a Rózsák terét. A rész-
vétel regisztrációhoz kötött, lehetőség lesz sapkavásár-
lásra, illetve adományozásra. Az akció karitatív jellegű, az
összegyűjtött adományokat jótékony célra fordítják. Tavaly
Böjte Csaba árvái részesültek az adományban, idén a Mi-
kulás-futás szervezőcsapata pályázatot hirdet alapítványok
és egyesületek számára. A pályázati űrlapot (a mikulasfu-
tasms@gmail.com e-mail-címen igényelhető) kitöltve lehet
megpályázni a Mikulás-futás adományait, amelyet külön-
böző programok megvalósítására lehet felhasználni. A pá-
lyázat november 27-én lezárul. 

Agrárakadémia 
November 25-én, szombaton 10 órai kezdettel a szovátai
közbirtokosság székházában, a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) közös szervezésében tartják az első erdélyi ag-
rárakadémiát. Az Innováció a mezőgazdaságban című elő-
adás-sorozat első értekezlete a gabonatermesztésről szól.
Meghívott előadók: Tánczos Barna Hargita megyei szená-
tor, Săvâscă Daniel Ovidiu, a Maros megyei APIA igazga-
tója, Kósa Alpár, a Kodagro Kft. vezérigazgatója, Parajdi
Borbála ügyvezető, az EuroTop Consulting Kft. igazgatója
és Botoman Gheorghe, a Dafcochim Agro Kft. igazgatója.

Hit és Fény találkozó 
Szombaton, november 25-én délután 3 órától a maros-
szentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében a
marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi Hit és Fény kö-
zösség találkozót tart.

Krisztus király ünnepe 
Vasárnap, november 26-án a 10 órakor kezdődő Krisztus
király szentmisén a Harmónia férfi- és a Soli Deo Gloria
vegyes kar szolgál a marosszentgyörgyi római katolikus
templomban. 

Bemutatkozik a Waldorf-iskola
A marosvásárhelyi Waldorf-iskola 2018-ban induló előké-
szítő osztálya iránt érdeklődő szülőket várnak bemutatkozó
beszélgetésre ma 17.30-kor a Nicolae Bălcescu utca 36.
szám alatti tanintézetbe. A kezdeményező szülői csoport-
nak ezúttal nem áll módjában gyermekfelügyeletet biztosí-
tani, ezért arra kérik az érdeklődőket, hogy gyermekek
nélkül menjenek a beszélgetésre.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma EMMA, 
holnap KATALIN napja.
KATALIN: görög eredetű női
név, a görög Aikateriné név
magyar változata. Jelentése
nem egyértelmű: elterjedt né-
zetek szerint a görög katharosz
szóból származik, amelynek
jelentése: „(mindig) tiszta”.

24., péntek
A Nap kel 

7 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 41 perckor. 
Az év 328. napja, 
hátravan 37 nap.
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Megyei hírek

Téli börze és karácsonyi vásár
A marosvásárhelyi Védem Egyesület szervezésében no-
vember 26-án, vasárnap 15–18 óra között téli börzére és
karácsonyi vásárra kerül sor a Sapientia Egyetem koron-
kai campusában. A negyedik alkalommal zajló börzén
régi, megunt, de jó állapotban levő baba- és gyermekhol-
mik, kismamacuccok, könyvek, játékok és egyéb kiegészí-
tők kaphatók. A kézműves édesanyák adventi és
karácsonyi díszekkel jelentkeznek, gyermeksarok is mű-
ködik a rendezvény alatt.
Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor
17 órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Marosvá-
sárhely, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Családnap 
November 26-án, vasárnap 11–15 óra között a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség családnapot
szervez. Az eseményre várják az érdeklődőket. 

A reneszánsz újjászületése – 
divatbemutató 
November 27-én, hétfőn este 6 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében divatbemutatót tartanak, ez al-
kalommal A reneszánsz újjászületése címmel. Az előtér-
ben színes kiállítás kap helyet.
Mikulás-kupa 
December 2-án 14 órától újra együtt úsznak a szülők a
gyerekekkel az V. Mikulás-kupán. Az ISK, a TORPI és a
BULLDOGS sportklubok rendezésében idén 180 gyerek
és szülő ugrik vízbe. A résztvevők vigyenek magukkal egy
plüssjátékot, amit kórházban kezelt vagy otthonban nevelt
gyerekhez juttatnak el. 

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

A labdarúgó 1. liga 19.
fordulójának televíziós

közvetítési rendje
November 24., péntek:
* 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Concordia

Chiajna
* 20.45 óra: FC Botoşani – USK Craiova
November 25., szombat:
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul – Temes-

vári Poli ACS
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Jászvásári

CSM Politehnica
November 26., vasárnap:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – FC Vo-

luntari
* 20.45 óra: Astra Giurgiu – Bukaresti

FCSB
November 27., hétfő:
* 20.45 óra: Kolozsvári CFR – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a

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

43, 41, 17, 18, 29 + 1 NOROC PLUS: 618465

25, 23, 38, 37, 27, 16 SUPER NOROC:  756607

30, 10, 11, 45, 15, 37 NOROC: 6450416

Ezzel a címmel nyílik kiállítás november 30-án 18
órától a marosvásárhelyi Bernády Ház emeleti ki-
állítótermében.

A tárlat anyagát a Fókusz Öko Központ által meghirde-
tett pályázat alapján kategóriánként válogatta ki a követ-
kezőkből álló zsűri: Both Gyula, a marosvásárhelyi Marx
József Fotóklub elnöke; dr. Hajdu Zoltán, a marosvásárhe-
lyi Fókusz Öko Központ elnöke; Bakó Mihály fotográfus,
környezetvédő Sepsiszentgyörgyről; Kósa István ökológus,
fotográfus Csíkszeredából; Nagy Botond kommunikációs
szakértő, környezetvédő a marosvásárhelyi Fókusz Öko
Központtól. A következő szerzőket és alkotásokat díjazták:
Felnőtt kategória: I. díj: Szigeti Szenner Szilárd (Marosvá-
sárhely) – Jövőbe. II. díj: Domahidi Klára (Tiszalúc) –

Nagyvárosi oázis. III. díj: Bálint Zsigmond (Marosvásár-
hely) – Zöld mezőben. Ifjúsági kategória: I. díj: Kapusi
Kinga (Marosvásárhely) – Már megbocsásson, de ez nem
Bulevárd! II díj: Gidófalvi Botond-József (Székelykakasd)
– Növényre gondolva. III. díj: Német Ágota-Kinga (Nyá-
rádgálfalva) – Belső szépség. Különdíjasok: Fenntartható
jövő – Harmónia a természettel: Csíkos László (Hódmező-
vásárhely) – Városszél. Fenntartható jövő – Közlekedés
különdíj: Kucsera Jenő (Marosvásárhely) – Elsőbbségadás
kötelező. Fenntartható jövő – Vidéki táj különdíj: Palkó-
Gyöngyösi István-Tibor (Sepsiszentgyörgy) – Málnásfür-
dői legelő. Fenntartható jövő – Alternatív energia különdíj:
Plájás István (Marosvásárhely) – Vetés(en)forgó. 

A díjakat a tárlatnyitón adják át a nyerteseknek. (v.gy.)

Természetfotó-kiállítás 
Életterek a jövőből 

A marosvásárhelyi sportélet meg-
mentésének egyetlen lehetséges és
megfelelő módja az RMDSZ által ja-
vasolt megoldás, azaz városi sportklub
létrehozása, amiben egyetértett a leg-
több marosvásárhelyi sportklub veze-
tője – tájékoztatott az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezete.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közlemény szerint a november 21-i ta-
lálkozó résztvevői ezt az elképzelést
aláírásukkal nyomatékosították, to-
vábbá megegyeztek abban, hogy a le-

endő városi sportklub a 16 év felettiek
sporttevékenységének kereteit adja.
„Más romániai példákhoz (Nagyvárad,
Bukarest, Nagyszeben stb.) hasonlóan,
a több szakágat magába foglaló, új
egyesületet az önkormányzat finanszí-
rozza az érvényben lévő törvényes elő-
írásoknak megfelelően, az átláthatóság
elvének betartásával. 

A sportvezetők biztosították a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ-frakció tagjait,
hogy kiállnak a kezdeményezés mel-
lett, és javaslataikkal hozzájárulnak

ahhoz, hogy ezzel a lépéssel véglege-
sen megoldást találjunk a marosvásár-
helyi sport körül kialakult áldatlan
állapotra. 

A találkozó résztvevői üdvözölték a
szövetség jövőbe mutató stratégiáját, mi-
szerint a gáncsoskodás helyett a megol-
dásra és a fejlődés elősegítésére törekszik. 

Rombolni mindig könnyebb, mint
építeni. Teremtsünk békét a sport vilá-
gában, hogy a sportolói lét újra vonzó
életpályamodell lehessen Marosvásár-
helyen” – áll a közleményben. 

A helyi sportklubok képviselői támogatják 
az RMDSZ kezdeményezését 



Az alacsony hőmérséklet az utolsó munkafázist, az aszfalto-
zást befolyásolhatja.

Egyelőre a régi kifutópálya megrongálódott szakaszait, a
széleken a kétszer hét méteres szakaszt, a gördülő- és közle-
kedősávot, illetve a repülőgép parkolóját törték fel. Jelenleg
az alapozás, s ezzel egy időben a villanyhálózat korszerűsí-
tése, valamint az új esővíz-elvezető hálózat kiépítése folyik –
mondta az igazgató. 

Tekintettel arra, hogy a turisztikai cégek úgy hirdették meg
jövő évi kínálataikat, hogy júniustól charterjáratokkal szállít-
ják a turistákat Marosvásárhelyről Antalyába, arra következ-
tethetünk, hogy ekkorra már bizonyosan beindul a légi
forgalom. 

– Óriási esély van erre, hiszen több légitársasággal folya-
matosan tárgyalunk és egyeztetünk. A legfontosabb, hogy fe-
jezzük be a munkálatokat, s ezek átvétele után meg kell
szerezni a jóváhagyásokat az országos légügyi hatóságtól. Mi-
után ez az engedély megvan, beindulhat a légi forgalom – tá-
jékoztatott Peti András igazgató. 
A Transilvania repülőtérnek okozott 1,9 millió lejes kár 
behajtásáról döntöttek 

A megyei önkormányzati testület határozatot fogadott el
arról, hogy a megyei tanács jogi eljárást kezdeményez a Ma-
rosvásárhelyi Transilvania Repülőtér önálló ügyvitelű társa-
ságnak okozott kár behajtásáért a repülőtér egykori
adminisztrátorai ellen, akik nem hajtották végre a Maros Me-
gyei Számvevőszék 2013. évi 725-ös számú végzését. A szám-
vevőszék szerint 1.984.548 lej és 21.186 euró kárt kellene
megtéríteni.

A Maros Megyei Számvevőszék két vizsgálatot is végzett
a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren az elmúlt évek-

ben, és ezek alapján két végzés született, a 2013. évi 725-ös a
2010 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan, és a 2015. évi
7-es számú végzés a 2012–2014-es periódusra. A végzéseket
követően a számvevőszék ellenőrizte, hogy előírásait gyakor-
latba ültették-e. Jelentéseiben megállapította, hogy az érintet-
tek egyik végzést sem hajtották végre maradéktalanul. 

A fennálló helyzet következtében a megyei tanácsnak bíró-
sági eljárást kell indítania az egykori adminisztrátorok ellen,
mivel nem tettek eleget időben a szerződésük és a törvény által
előírt kötelezettségeiknek annak érdekében, hogy behajtsák a
725-ös számvevőszéki végzésben megállapított károkat. 

A 2015-ben született 7-es számú végzés teljesítési határ-
ideje még nem járt le, mivel meghosszabbította a hatóság, így
az előírt intézkedéseket 2018. január 31-ig kell meghoznia a
repülőtér vezetőtanácsának. Az adminisztráció intézkedéseit
folyamatosan monitorozni fogja a megyei tanács, és szükség
esetén konkrét javaslatokat tesz majd. 

Erről a döntésről Péter Ferenc tanácselnök nyilatkozott.
– A tanács tulajdonképpen arról határozott, hogy pert indít

a repülőtér 2010-2012 közötti vezetőtanácsi tagjai ellen. Ezt
a 2013. évi 725-ös számvevőszéki jegyzőkönyv alapján tesz-
szük, hogy behajthassuk az okozott kárt. Összesen 1,98 millió
lejről van szó. 2013-ban a marosvásárhelyi számvevőszék
megállapította, hogy nagy tételű kiadásokat eszközöltek, ame-
lyek nem voltak törvényesek. A repülőtér akkori tagjai köte-
lesek lettek volna pert indítani azokkal a cégekkel szemben,
amelyek az összegeket felhasználták. Ezt nem tették meg,
éppen ezért a megyei tanács testületének jóváhagyását kértük,
hogy pert indíthassunk azok ellen, akik mulasztottak. Ha a bí-
róság úgy dönt, hogy nem tévedtek, felmenti őket, ha pedig
úgy dönt, hogy mulasztottak, akkor meg kell téríteniük az ösz-
szegeket – fogalmazott Péter Ferenc. 

Hivatalában marad a kormány, mivel a parlament
csütörtökön nem fogadta el az ellenzék által beter-
jesztett bizalmatlansági indítványt.

Az indítvány elfogadása mellett 159 törvényhozó szavazott,
de a kormány megbuktatásához 233 támogató voksra lett
volna szükség. Az ellenzék főleg a január 1-én hatályba lépő,
módosított adótörvény miatt kezdeményezett bizalmi szava-
zást a kabinet ellen.

A törvényhozás épülete előtt mintegy ötezer ember tüntetett
a kormány ellen, ők a bizalmi szavazást kezdeményező ellen-
zéki PNL felhívására vonultak utcára. Gyalogosan és autókkal
egyaránt körbejárták a parlament hatalmas épületét.

Mihai Tudose miniszterelnök a parlamenti vitán elmondta,
hogy szerinte az ellenzék hamis hírekkel riogatja a lakosságot,
mert Romániának stabil gazdasága van, a bérek és a nyugdíjak
nőttek. Úgy vélte, az adómódosításoknak kedvező hatásuk
lesz, mert 6 százalékponttal, 10 százalékra csökken a személyi
jövedelemadó. A társadalombiztosítási járulékok áthárítása  az
alkalmazottakra hosszú távon magasabb nyugdíjat fog ered-

ményezni a dolgozók által befizetett járulék megnövekedése
miatt.

Rámutatott: az idei év első nyolc hónapjában a munkavál-
lalók vásárlóereje 12 százalékkal, a nyugdíjasoké 14 száza-
lékkal nőtt, és a jövő évtől bűncselekménynek fog számítani,
ha a cégek visszatartják a dolgozók által fizetett tb-járuléko-
kat. A szigorítás következtében egymilliárd lej többletbevé-
telre számítanak.

Tudose kifejtette, a bruttó minimálbérnek 1450 lejről 1900
lejre tervezett emelése 9,1 százalékkal nagyobb jövedelmet
fog eredményezni mintegy 1,7 millió dolgozónak, akiket mi-
nimálbérért foglalkoztatnak.

A liberális Raluca Turcan frakcióvezető, az ellenzék fő szó-
noka szerint az állampolgárok érdeke ellen kormányoz a szo-
ciálliberális koalíció. Szerinte a kabinet fő erejét képező
szociáldemokraták a demokrácia ellenségei. Azzal vádolta
őket, hogy ki akarják vezetni Romániát az Európai Unióból.
Az ellenzék azt is a kormány szemére vetette, hogy folyama-
tosan támadja az igazságszolgáltatás függetlenségét. (MTI)

A marosvásárhelyi tanács döntött:
Növekedik a közalkalmazottak bére

A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülésén a képvise-
lők megszavazták a köztisztséget betöltők és a pol-
gármesteri hivatal szakapparátusa alkalmazottai
alapfizetésének emelését. Jelentős bérnövekedésre
elsősorban a vezető állásban levő közalkalmazottak
számíthatnak. 

A tervezet elfogadása nem ment simán, heves vita előzte
meg. Ennek során több felszólalót megtapsoltak a polgármes-
teri hivatal virágkertészeténél dolgozó, a gyűlésteremben szép
számban jelen levő alkalmazottai. Hermann Mark Christian
képviselő indította a vitát, hangsúlyozva, a tervezetben foglalt
béremelések következményeként 5 millió lejes „űr” keletkezik
a 2018-as költségvetésben. Kijelentette, vállalkozóként nem
ért egyet azzal, hogy a vezető funkcióban levők bére „túlszár-
nyalja” a havi 10 ezer lejt, ami méltánytalan a beosztottak bé-
réhez képest. – Amint a miniszterelnök úr is közölte, oda
jutunk, hogy a közigazgatási szférában a bérek 21 százalékkal
emelkednek, és meghaladják a magánszektorban dolgozókét
– mondta a képviselő. Elismerte, hogy a jelenlegi emelésekkel
valamelyest sikerül korrigálni az elmúlt években tapasztalt
méltánytalanságokat a béreket illetően, de elfogadhatatlannak
tartja, hogy a vezető beosztásban levők fizetését olyan nagy
arányban növeljék a beosztottakéhoz képest. Kijelentette: „Ma
a főnökség és a balekok fizetéséről beszélhetünk”. Javasolta,
a tanácsi jegyző kivételével, akire talán a legnagyobb felelős-
ség hárul, a vezetők (főépítész, igazgatók, aligazgatók, osz-
tályvezetők) javasolt bérét 25 százalékkal csökkentsék. 

Papuc Sergiu alpolgármester szerint a megyei tanácsnál al-
kalmazott fizetésekhez igazították a polgármesteri hivatal köz-
tisztviselőinek bérét, ami teljesen törvényes, és a legmagasabb
szakmai fokozattal, a legnagyobb régiséggel rendelkező alkal-
mazottakra vonatkozik. Bălaş Radu hangsúlyozta, a megyei
önkormányzatnál rend van, nincsenek hónapokig tartó elma-
radások a kifizetésekkel, a pályázati kiírásokkal, ott a köztiszt-
viselők „profik”. Matei Dumitru aláhúzta, hogy a

közalkalmazottak is fizetnek jövedelemadót, amire Bălaş
Radu replikázott: a magánvállalkozók, a privát szféra nemcsak
jövedelemadót, hanem számos egyéb adót is kénytelen fizetni
az állami költségvetésbe. Előrevetítette, hogy 1-2 éven belül
ismét gazdasági-pénzügyi válság lehet az országban, és sza-
vazatával nem hajlandó ehhez „hozzájárulni”. Több módosító
javaslat is volt a béremelések ügyében, azonban a testület az
eredeti tervezetet szavazta meg.
„Zöld utat” kaptak a buszok

A tanácsosok ezt követően a közszállításra vonatkozó, sür-
gősségi eljárással előterjesztett tervezetet vitatták meg, ami
újabb élénk szóváltáshoz vezetett. A képviselők a Közszállítási
Vállalat és a Siletina Kft. társulási szerződéséről kellett dönt-
senek, hiszen e szerződés legalább 6 hónapig tartó érvényes-
sége esetén hosszabbíthatók meg az útvonalengedélyek. Ezek
az engedélyek – mint Tatár Béla igazgatótól megtudtuk – de-
cember 17-én lejárnak, kedvezőtlen döntés esetén a tömeg-
közlekedési járművek december 18-tól nem indulhattak volna
el a buszpályaudvarról. A vita során Bakos Levente közölte,
kénytelenek meghosszabbítani a társulási szerződést, hogy az
útvonalengedélyeket is meghosszabbíthassák, mert nem sike-
rült megvásárolni az összes autóbuszt, amelyekre előirányoz-
ták a pénzt. Hermann Mark Christian szerint elfogadhatatlan,
hogy miközben a város jelentős összeget – 15 millió lejt – köl-
tött néhány autóbusz vásárlására, a Siletina nem járult hozzá
a géppark újításához, de egyforma részesedésük van a társu-
lásban. A vita végül személyeskedésbe fulladt, az RMDSZ-
frakció pedig kivonult a teremből. Az ülésvezető szünetet
rendelt el. A terembe visszatérő képviselők elvetették Her-
mann Mark Christian javaslatát a szerződés feltételeinek új-
ratárgyalásáról, aminek lényege a részesedési arány
módosítása – 80-20 százalék – lett volna az önkormányzat ja-
vára, és megszavazták a szerződés meghosszabbítását 2018.
június 30-ig.

Az ülés folytatódott, majd a 11. napirendi pontnál ismét sze-
mélyeskedésbe fulladt. Benedek Theodora ülésvezető bere-
kesztette a közgyűlést, amit kedden folytat a testület.
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Az alkotmánybíróság 
elutasította Tăriceanu beadványát

Elutasította az alkotmánybíróság Călin Popescu-Tă-
riceanu szenátusi elnök beadványát, és megállapí-
totta, hogy nem áll fenn alkotmányos természetű jogi
konfliktus a kormány és az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) között a Belina-ügyben indí-
tott bűnvádi eljárás kapcsán. A taláros testület
elnöke, Valer Dorneanu csütörtökön úgy nyilatkozott,
az egyöntetű döntés indoklásáról sajtóközleményt
adnak ki később. Tăriceanu október 23-án nyújtotta
be keresetét az alkotmánybírósághoz, kérve a tes-
tületet, állapítsa meg, hogy alkotmányos természetű
jogi konfliktus keletkezett a kormány és a DNA között
azáltal, hogy a vádhatóság elkezdett vizsgálódni
azon kormányhatározatok (a 2013/858-as és a
2013/943-as) törvényességével kapcsolatban, ame-
lyek révén tulajdonost cserélt a Duna Belina-szigete
és Pavel-ága. A szenátusi elnök ugyanakkor kérte
annak leszögezését, hogy az elkövetkezőkben az
ügyészek nem indíthatnak vizsgálatot kormányhatá-
rozatok elfogadásának körülményeivel, alkalmassá-
gával vagy törvényességével kapcsolatban.
(Agerpres)

Rendeletekkel kormányozna 
a téli vakációban a Tudose-kabinet

Jóváhagyta szerdán a kormány azt a törvényterve-
zetet, amely felhatalmazná, hogy a közelgő parla-
menti vakáció ideje alatt rendeleteket adhasson ki
olyan kérdésekben, amelyeket nem kell organikus
törvényben szabályozni. Az idézett közlemény rész-
letesen felsorolja, hogy a tervezet egyszerű rende-
letek kibocsátását tenné lehetővé a két parlamenti
ülésszak közti időszakban bizonyos, az állami pénz-
ügyekkel kapcsolatos, gazdasági, regionális fejlesz-
tési, közigazgatási, európai alapokkal kapcsolatos,
környezetvédelmi, egészségügyi, mezőgazdasági,
munkaügyi, szociális ellátási, kulturális, távközlési,
szállításügyi kérdésekben. A kormány által a parla-
menti vakáció alatt kibocsátott rendeleteket a 2018-
as évi első törvényhozási ülésszak kezdetéig a
parlament elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából.
(Agerpres)

Az EB új rendszert javasol 
a természeti katasztrófák 
kezelésére

Javaslatot tett az Európai Bizottság egy új európai
rendszer létrehozására természeti katasztrófák meg-
előzése és kezelése érdekében – közölte Hrisztosz
Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és vál-
ságkezelésért felelős uniós biztos Brüsszelben csü-
törtökön. Az uniós biztos elmondta, a természeti
katasztrófák kezelését célzó rescEU nevű új európai
rendszer kiegészíti majd a nemzeti erőforrásokat. A
cél az, hogy az unió gyorsabban és hatékonyabban
tudja támogatni a természeti katasztrófák, árvizek,
erdőtüzek, földrengések vagy járványok sújtotta or-
szágokat. Az új rendszer európai szintű tartalékot
képez majd a polgári védelmi kapacitások hatékony-
ságának növelése és összehangolása érdekében.
(MTI)

Számos fenyegetés érinti 
az euroatlanti térséget

A tömeges migráció és az ahhoz kapcsolódó terro-
rizmus, a hibrid fenyegetések, az álhírek, valamint
az erősödő ukrán nacionalizmus veszélyeit hangsú-
lyozták a felszólalók a XXI. nemzetközi parlamenti
NATO-konferencián csütörtökön Budapesten.
Hende Csaba, az Országgyűlés törvényalkotásért
felelős alelnöke köszöntőjében azt mondta: a nem-
zetközi kapcsolatok rendszerét jelenleg kiszámítha-
tatlanság, bizonytalanság jellemzi. Rasa
Jukneviciene, a NATO Parlamenti Közgyűlés alel-
nöke a hibrid hadviselés ügyében konkrétan Orosz-
ország fenyegetését hangsúlyozta, s a kiemelt
feladatok között említette az álhírek terjesztése elleni
hatékonyabb fellépést. (MTI)

eltelt szűk három évtizedben a fiatalok – és nem csak ők
– azt látnák, hogy az egymást követő kormányok a po-
litikai nézetkülönbségekből eredő vitáikon túl összehan-
goltan dolgoznak az ország fejlesztésén, és lenne előttük
akár évtizedekre is belátható horizont, hogy lehet itthon
érvényesülni és becsületes munkával tisztességes meg-
élhetéshez jutni, akkor a lasszó nem az itthon tartásuk-
hoz, hanem a külföldre vitelükhöz kellene inkább. És az
esetben talán a nem diplomás, csak sima megélhetési
kivándorlók milliós tábora sem kellett volna vándorbo-
tot vegyen a kezébe a mindennapi betevőért. Sosem
lenne késő elkezdeni az ilyenfajta országépítést, csak
egyelőre nincs, és ameddig szociális osztogató progra-
mokkal választásokat lehet nyerni, addig hatalmi hely-
zetbe nem is kerülhet olyan erő, amelyik erre képes is
lehetne.

Változatok röghöz kötésre
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
(Folytatás az 1. oldalról)

Hivatalában marad a kormány

Jó eséllyel nyár elején beindul a légi közlekedés

Antalfi Imola



A napokban Szovátán egy
helybéli nőt kergetett meg a
medve, Erdőszentgyörgyön
pedig a Rhédey-kastély körül,
a település központjában lát-
ták kószálni a nagy testű ra-
gadozót. Sajnos a helyzet
egyre inkább elharapódzik a
Nyárád, illetve a Küküllő men-
tén, hiszen már nemcsak a
kukoricásban vagy a mezőn
áll fenn a veszély, hogy med-
vével lehet találkozni, az állat
bemegy az emberek udvara-
ira, és a települések központ-
jában, főutakon is tartani kell
a medvetámadástól. Az em-
berek félnek, a helyhatóságok
pedig tehetetlenül állnak, hi-
szen nem áll módjukban lépni
annak érdekében, hogy meg-
szüntessék a veszélyhelyze-
tet. 

A napokban Bözödön több ház-
nál garázdálkodott a medve, álla-
tokat pusztított el, valamint az
Erdőszentgyörgy központjában lévő
kastély környékére is bemerészke-
dett. Tarthatatlannak és elfogadha-
tatlannak nevezte a településen
uralkodó helyzetet a közösségi ol-
dalon szerdai bejegyzésében Csibi
Attila, Erdőszentgyörgy polgármes-
tere.   

– Mindennap azzal szembesü-
lünk, hogy medvék járnak az utcá-
inkon, a központi parkban, az
emberek gazdaságaiban, és senki
nem tesz semmit! Pontosabban
akiknek tenniük kellene, nem teszik
meg a szükséges lépéseket. Mi kell
történjen ahhoz, hogy felelős döntés
szülessen? Bármelyik pillanatban
emberáldozatot követelhet a med-
vék garázdálkodása és jelenléte a
városunkban. Nem lehet félelemben
élni, elfogadhatatlan, hogy nem me-
rünk szürkületben kimozdulni ott-
honról. Ki fog felelni azért, ha
holnap arra ébredünk, hogy valakit
megcsonkított, ne adj isten, megölt
egy medve? Nincs az a pénz, az az
állat, ami felérne az ember életével.
Saját véleményem szerint, habár
nem vagyok szakember, azt az ál-
latot, amely háztartásokat fosztogat
és bemerészkedik lakott területre,
azonnal ki kellene lőni. Sokat le-
hetne beszélni az okokról, hogy
miért tartunk ma itt a medvekérdés-
ben és hogyan szaporodtak el eny-
nyire a medvetámadások a
környékünkön. Én most nem az
okokról beszélnék, habár arról is le-
hetne egy vitát nyitni, maradjunk
annyiban, hogy a rossz törvényke-
zések sorozata vezetett ma ide,
kezdve a környezetvédelmi szabá-
lyozástól a vadászati törvényig és
sorolhatnám. Ki tudna változtatni a
helyzeten, és mit tehet az önkor-

mányzat vagy a vadásztársaság a
kérdésben? Az önkormányzat any-
nyit tehet – és ezt meg is teszi min-
dennap –, hogy küldjük a
minisztériumnak és a kormányhi-
vatalnak a tarthatatlan helyzetről
szóló tájékoztatást, segítséget ké-
rünk, de ezzel maradunk, senki
nem reagál rá. A vadásztársaság
pedig nem lőheti ki őket, mert a
törvény tiltja. Ma ott tartunk, hogy
az ember semmit nem ér a medvé-
vel szemben.

Az állatbarátabb megoldás az
lenne, amit sikerrel alkalmaznak a
tengerentúlon is, például Kanadá-
ban vagy az Egyesült Államokban,
ahol nagy hagyománya van a med-
veriasztásnak. Ha bejön a medve a
lakott területre, akkor speciális ku-
tyákkal, hanggal, vegyszerekkel el-
kergetik. Az eljárás olyan
traumatikus, hogy az állatok hosszú
ideig nem térnek vissza.

A környezetvédelmi miniszté-
rium kellene végre kidolgozzon egy
olyan szabályozást, amivel normá-
lis mederbe lehetne terelni ezt az ál-
lapotot, úgy, hogy az ember ne
legyen veszélyben, és a medve ma-
radjon védett ott, ahol az élettere
van, ne az emberek között!

A legszomorúbb az egészben,
hogy tétlenül kell nézzük, hogy mi
történik körülöttünk, és semmit
nem tehetünk, csak figyelmeztetjük
a lakosságot, hogy medveveszély

van. Többen is jelezték a napokban,
hogy csináljak valamit, mert félnek,
nem tudnak aludni, rettegve indul-
nak munkába reggel, és remegve
térnek haza este, vajon melyik
sarok mögül érkezik a medve. A
reggeli órákban gyerekek százai in-
dulnak iskolába. Amit a törvény
megenged, azt megteszem minden-
nap, de ebben az esetben a törvény
nem az ember oldalán van. A med-
vét nem bánthatjuk, nem lőhetjük
ki, az ember pedig tűrjön és féljen,
ma ez a koncepció ebben az abnor-
mális törvénykezési rendszerben –
adott hangot felháborodásának a
kisváros elöljárója. 
Szovátán egy nőre támadott rá 
az állat

Aggodalmának adott hangot a
lassan mindennapivá váló medvelá-
togatások miatt Fülöp László Zsolt,
Szováta polgármestere is. Mint
mondta, eddig is gyakori volt a
medvejárás, szinte nem telt el úgy
hét, hogy ne jelezték volna az em-
berek, hogy a gazdaságokba ment
be, juhokat pusztított el, vagy más
állatokat marcangolt össze. Sajnos
az utóbbi két hétben csúcsosodott
ez a jelenség, hétfőn emberi élet ke-
rült veszélybe, egy helybéli nőt ker-
getett meg a medve, ami eddig még
nem történt meg a fürdővárosban.
Szerencsére a hölgynek sikerült el-
menekülnie, viszont lassan odajut-
nak az emberek, hogy szürkület

után nem mernek kimenni az ut-
cára, látták már kószálni az állatot a
telep sétálóutcájának a közelében is.
A polgármester rámutatott, rengeteg
pénzt szántak arra, hogy a fürdőte-
lepet felújítsák, kivilágított sétáló-
utcákat alakítottak ki, hogy a
turistákat odacsalogassák, és most a
medveveszély keresztbe tesz min-
dennek. 
Ha ember az áldozat, 
nem jár kártérítés?!

Gyulakután is hasonló a hely-
zet, az utóbbi időben egyre gyak-
rabban látogat el a nem kívánt
vendég a településre, három hónap
leforgása alatt nyolc medvetáma-
dás történt, köztük egynek rendkí-
vül súlyos következményei lettek.
A saját földjén, a kukoricásban
marcangolt szét a medve egy fér-
fit, súlyos sérülésekkel került kór-
házba. Varga József polgármester
felháborodásának adott hangot a
törvénykezés hiányosságai miatt,
ugyanis, mint mondta, a sajnálatos
eset kapcsán azzal kellett szembe-
sülniük, hogy ha emberben tesz
kárt a medve, akkor még kártérítés
sem jár. 

– Törvénymódosításra lenne
szükség, hiszen ha elpusztítja a csir-
kémet, malacomat a medve, kérhe-
tek kártérítést, de ha édesapámban
vagy a gyermekemben tesz kárt,
akkor nem jár – világított rá a visz-
szásságokra a község vezetője. 

Az antibiotikumos kezelés
helyett antimikrobiális pepti-
dekkel gyógyíthatnák meg
különböző sebeinket.

A VIM Spectrum gyógyszergyár
legújabb terve egy innovatív sebta-
pasz gyártástechnológiájának kidol-
gozása. A tervek  megismerése
végett Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium mi-
niszterhelyettese látogatott el a
marosvásárhelyi gyógyszergyárba. 

A termékfejlesztés célja: antimik-
robiális peptid biológiai úton való
előállítása, illetve nanostrukturált
gyógyszerhordozó, sebfedő rend-
szerbe való integrációja. Ez utóbbi
lépés fő célja egy innovatív sebfedő
rendszer kifejlesztése, amely remé-
nyeink szerint sikeresen alkalmaz-
ható lesz multirezisztens törzsekkel
történő  – cukorbetegség, ún. felfek-
véses, valamint bármilyen sérülés
következtében kialakult – sebfertő-
zés kezelésére antibiotikum haszná-
lata nélkül.

Az antimikrobiális peptidek
rövid, 15-40 aminosavból álló pep-

tidláncok, a  törzsfejlődés egyik 
legősibb védekező mechaniz-
musában vesznek részt, számos bak-
térium ellen fejtenek ki – főként
membránkárosító folyamatokon ala-
puló –  citotoxikus (sejtölő) hatást.

A polimerizációval előállított na-
noszál alapú szövet fizikai tulajdon-
ságainak köszönhetően önmagában
is sebvédő, gyógyító hatású. Mind
a baktericid peptid, mind a nanoszál
szövet természetben megtalálható,
rövid idő alatt lebomló, a környeze-
tet nem szennyező anyag.

Magyar Levente miniszterhelyet-
tes a gyógyszergyárban tett látoga-
tásakor elmondta, hogy a magyar
kormány jövőre is támogatja az er-
délyi vállalkozókat. Tervük a nagy-
vállalkozások támogatása is, hogy
azok gazdasági húzóerőként pros-
peráljanak. A VIM Spectrum inno-
vatív terve pedig mindenképp
támogatásra érdemes, jegyezte meg
a Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium parlamenti államtitkára keddi
marosvásárhelyi látogatásán. 

(Sajtóközlemény)
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Speciális sebfedőt 
fejlesztene ki és gyártana 

a VIM Spectrum gyógyszergyár

Állásfoglalás 
A medvekérdés továbbgyűrűzik. Az elmúlt napok-

ban egyre több bejelentés érkezett az erdélyi telepü-
lésekről arról, hogy a medvék állandó látogatókká
válnak, járnak főutakon, mellékutcákban, kisvárosok
parkjaiban. A helyzet olyannyira tarthatatlan, hogy az
emberek rettegésben élnek, reggelente nem merik is-
kolába engedni a gyerekeket, vagy előbb ellenőrzik,
hogy nem jár-e a vad az utcán, szürkületben pedig
nem mernek házon kívül tartózkodni. Elfogadhatatlan
az is, hogy a jelenlegi törvénykezés mintha értéke-
sebbnek tartaná az állat életét az emberénél. Költői
kérdések szintjén marad egyelőre, hogy mi kell tör-
ténjen ahhoz, hogy érdemben változás következzen
be ebben az ügyben? Tényleg meg kell halnia valaki-
nek ahhoz, hogy feleszméljenek az illetékesek? A
medveügyre a közelmúltban születtek intézkedések,
ám hatékonyságuk messzemenően megkérdőjelez-
hető. A vadakat nem lőtték ki, annak ellenére, hogy
több mint száz medve kilövését engedélyezte a kör-

nyezetvédelmi minisztérium. Emberi életek forognak
veszélyben, többeket már meg is csonkított a medve,
szabad mozgásuk a településeken ellentmond a raci-
onalitásnak. 

Jövő héten interpellációt nyújtok be a kormánynak
medveügyben, amelyben felkérem Graţiela Gavri-
lescu minisztert, hogy sürgős és hatékony megoldást
dolgozzunk ki a jelenlegi helyzetre. Ebben nem a
hosszú távú stratégia kidolgozását sürgetem, bár arra
is nagy szükség van, jelenleg az elharapódzott hely-
zetre kell összpontosítani úgy, hogy végre hathatós
segítséget nyújthassunk az érintetteknek. Ugyancsak
jövő héten felszólalok a parlamentben e kérdésben,
hiszen a sürgősségi megoldásokon túlmenően a jelen-
legi szabályozás hatékony módosítása is szükséges
azért, hogy az emberi élet védelmét biztosítsa minde-
nekelőtt, és a vadállomány helyzete is normális me-
derbe kerüljön. 

Császár Károly Zsolt szenátor 

Menyhárt Borbála

A törvény nem az ember oldalán áll 
Már a települések központjába is bemerészkednek a medvék 



(Folytatás 
november 17-i lapszámunkból)
Utam végállomásához közel, a

Güemes nevű helységben szálltam
meg, mert a Budapestről beszerzett
útikönyvemben csupa jót olvastam
erről az albergóról. Aznap csak
nyolc kilométernyi bandukolás volt
a részem, 11-kor már a szállásra ér-
keztem. A konyhán pohár vízzel fo-
gadott a kolumbiai bácsi, aki
feleségestül él és dolgozik a szállá-
son. Ágyat választottam, lecuccol-
tam, kimostam néhány apróságot,
kefével megtakarítottam a bakan-
csom, mert – közel a célhoz – már
nem vártak erdei utak, sáros ösvé-
nyek. 

Hamar felmértem a helyzetet és
a birtokot, pedig elég nagy területet
foglalt el. A néhai Ernesto Bustio
páter alapítása és hagyatéka volt a
ház, amely akár száz ember szá-
mára is szállást biztosított, nyáron
még többet, mert a füves udvaron
valami tizenöt sátor állt. A takarí-
tást, a zarándokok fogadását, ki-
szolgálását és adminisztrálását
héttagú csapat látta el. Három ál-
landó alkalmazott plusz négy ön-
kéntes, köztük Ingrid, a német
hölgy, akinek ismerősen csengett
Siebenbürgen (Erdély német neve),
s ősz haja ellenére igen sokat sürgö-
lődött a vendégek – akarom mon-
dani zarándokok – körül. 

Több, különböző időben épült
házacska, konyha, közösségi terem,
könyvtár, ökumenikus kápolna
várta a betérőket. Megszabott ár
nincs, adományos persely viszont
igen. 

Kettőkor ebédhez hívtak, este va-
csorához, másnap reggel pedig sze-
rényebb reggelit (kenyér, vaj,

lekvár, tea vagy tej, kávé) kaptunk.
Ebédre csicseriborsóból főtt levest
és salátát kaptunk („ensalada
mixta”: aprított zöld saláta, szeletelt
paradicsom, szemes kukorica [kon-
zervből], szeletelt keménytojás,
zöld olajbogyó), harmadiknak
pedig a kertben termő körtéből
egyet-egyet. Az egyik munkatárs
fürgén leszedte utánunk a tányéro-
kat, látszott, hogy mindenki tudja és
végzi a dolgát. A leveshez kis tálká-
ban pikáns őrleményt adtak, ha jól
elemeztem, akkor zellergumó, zöld
csöves és csípős pirospaprika meg
balzsamecet keveréke lehetett, na-
gyon jól kiegészítette a „sopa de
garbanzos” ízvilágát. 

Este a falu plébánosa a közösségi
terembe invitált mindnyájunkat, és

Ernesto páter éle-
téről mesélt. Er-
nesto, aki élete során
birkapásztor, bá-
nyász, hajógépész és
sok más egyéb volt,
a teológia elvégzése
után a Tresviso nevű
hegyi településre
kapta a kinevezését.
A Picos de Europa-
hegységben (nevét
onnan kapta, hogy a
Dél-Amerikából ha-
zatérő középkori
hajók matrózai – a
keleti látóhatárt für-
készve – a hegység
2600 méternél ma-
gasabb csúcsait lát-
ták meg először)
lévő kicsi faluban
birkapásztorok lak-
nak, sajtkészítésből
élnek, közéjük csöp-
pent annak idején
Ernesto páter. A tele-
pülést akkoriban
csak teherhordó sza-
marakkal és gyalog
lehetett elérni, így a
páter alaposan ki-

vette a részét a nehéz
fizikai munkából. Ké-

sőbb Dél-Amerikába ment, majd
Afrikába, ahol gyógyított és nevelt.
Az általa használt Land Rover gép-
kocsi az udvaron áll, üzemképes ál-
lapotban. A páter tevékenységét
2009-ben I. Juan Carlos spanyol ki-
rály az „Al Mérito en el Trabajo”
aranyéremmel és díszoklevéllel ho-
norálta. 

Évtizedekre terjedő szolgálata
alatt három célkö-
zösségre áldozta az
idejét és az adomá-
nyokból, segélyek-
ből gyűjtött
összegeket: a fiata-
lok nevelésére, a
harmadik világ sze-
gényeire és a zarán-
dokokra. Egész
szellemi hagyatéka,
ingó és ingatlan va-
gyona e nemes célt
szolgálja. Ennek
köszönhető a güe-
mesi zarándokszál-
lás is, amely egy

ajándékba kapott ház-
ból fejlődött takaros bir-
tokká. A plébános úr
elmagyarázta (spanyol
szavait egy alkalmi tol-
mács fordította angolra,
de a javát eredetiben is
megértettem), hogy a
páter a világ zarándoka-
ira hagyta az épületeket,
s nekünk, tulajdonos-
ként, kötelességünk
megóvni és fejleszteni e
vagyont. Megkért, hogy
az ellátásnak és társtu-
lajdonosi kötelessége-
inknek megfelelő
arányban járuljunk
hozzá a birtok fenntar-
tásához, tekintve, hogy
állami támogatásért so-
hasem folyamodtak, az
intézményt a zarándo-
kok adományaiból tart-

ják fenn. Kérésének megfelelően
jártam el, s úgy hiszem, a többiek
is. 

Ha már a gasztronómia felé ka-
nyarodtam, akkor elmondom: ter-
veim között szerepelt az is, hogy
San Sebastian városában (baszk
neve: Donostia) fölkeressek néhány
jobb vendéglőt. A városka Baszk-
föld éke, és igen jó híre van a has-
pókok között. Ezt a tervemet – a
helyszínen – egy későbbi, meg nem
határozott időpontra halasztottam,
ugyanis még nem vagyok elég gaz-
dag ahhoz, hogy kimondott gasztro-
túrákat tegyek. Megelégedtem az
olcsóbb helyek kínálatával, ahol 10-
15 euróért napi menüt lehet ren-
delni. A helyi szokás szerint a napi
menü étlapján három csoportba so-
rolt ételek sorakoznak. Pl. primeros
(első fogás): ensaladas (saláták),

arroces (rizses ételek), pastas (tész-
tafélék), platos de cuchara (kanalas
ételek; a santanderi Cormorán ven-
déglőben ide sorolták a lencsefőze-
lék kolbásszal nevű fogást is),
verduras (párolt zöldségek). A má-
sodik fogás (segundos) kínálata:
carnes (húsos ételek; ilyenkor mu-
tatkozik meg az itthoni szótárforga-
tás haszna: cerdo = sertés, pollo =
csirke, ternero = növendék), pesca-
dos (elvileg csak a halfélék szere-
pelnek itt, de belopakodhatnak a
tenger gyümölcsei is; attól függ,
hogy a tintahalat hova soroljuk),
otros platos (egyéb „tálak’). Ide so-
rolták a következő, hosszacska
meghatározást: Patata asada con
carne de ternera, salsa de tomate,
champinones y salsa cheddar = sült
krumpli növendékhússal, paradi-
csomszósszal, gombával és sajt-
szósszal. Hogy miért
használ a kantábriai
szakács angol cheddart,
azt csak ő tudja, én jól
elvagyok a spanyol saj-
tokkal is. 

A három csoportból
kiválaszt az ember egy-
egy fogást, s tűrhető
időn belül ki is szolgál-
ják. Végül a rizses dol-
gok közül választottam
az elsőt: nagy halom
gombás rizotto, a tete-
jén puhára főtt marha-
lábszár. Másodiknak:
Merluza rellena de gulas y gambas.
Csacsihal, ezzel-azzal töltve, fok-
hagymás mártásban. A garnélát fel-
ismertem, a többit ismeretlenül
ettem meg. Harmadiknak sajttortát
választottam (tarta de queso).
Eperrel készült, de találkoztam már
málnás meg meggyes rokonával is.
Ráadásként kis csésze kávé, tejjel.
Mivel ez egy drágább hely volt, 18
euró volt az alapár, erre jött a kávé
és a szerény borravaló. Összesen
húsz. Mindezt azok után, hogy nép-
számlálást tartottam a pénztárcám-
ban. Idei spanyolországi utam
utolsó előtti napja volt, október má-
sodik vasárnapja. 

A harmadik fogásnak postres a
neve (egyaránt jelent utolsót és
desszertet). A kisebb vendéglőkben

ide sorolják a tejberizset is, s állí-
tom, hogy ebben soha nem csalód-
tam: mindenütt finomra főzik
(merthogy azt is el lehet ám ron-
tani!). Gyakorta ajánlják a flan nevű
poharas krémet, tojás, karamell és
keményítő a tartalma. Amúgy nem
rossz, de egy adag tejberizs többet
ér. S ha az ember azt olvassa az ét-
lapon: queso y dulce de membrillo,
akkor habozás nélkül azt kérjen.
Friss tehénsajt, birsalmalekvárral.
Nagyon jól illenek egymáshoz. A
lekvár állaga hasonlít az ötvenes-
hatvanas évek marmaládéjához, az
aromája természetesen finomabb.
Nem éri utol a „nagymama birsal-
masajtja” című költeményt, de a
marmaládénál jobb (a spanyolok is
használják e szót, mermelada alak-
ban). – Nálunk elképzelhetetlen,
hogy effélét tegyenek föl a menü-

kártyára, de ez nem ok arra, hogy a
spanyoloknál járván ne próbáljuk ki
ezt is.

Kezdetben én is csak kezdőként
mozogtam az ilyen-olyan „etetők-
ben’, de már az első utamon rájöt-
tem: idegenként ajánlatos tisztában
lenni az ételek nevével, nehogy va-
lami furcsa dolgot – a szárazföldi
erdélyinek pedig kimondottan ehe-
tetlent – rendeljen az ember. Ol-
csóbb vendéglőkben nem fáradnak
az étlap lefordításával, ezért jó, ha
az ember idejében megtanulja a
mindennapi élethez szükséges két-
száz spanyol szót. Erdélyi ember-
nek, ki a románt is beszéli, igazán
könnyű egy újlatin nyelv alapjait el-
sajátítani. 

(Folytatjuk)

Camino del Norte
Kuszálik Péter

A güemesi zarándokszállás egyik hálóterme

Kevés lazac, sok kenyér – ez kell  a zarándoknak

Sárga gévagomba. Konyha  híján ott maradt a tönkön

Aki Szent Péterre bízza magát, annak szerencséje van

Útjelző  a járdába építve
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Égbe kapaszkodó fénysikollyal
kéred
a föld meleg tenyerét
hogy dédelgesse
porodat.

– elevenítődnek fel e sorok Ollie Taylor
képét nézve. A Skorpió hava november 14-én
délután egy körülbelül focilabda nagyságú ta-
uroida meteoroid tüneményes csóvájával bú-
csúztatott az ősztől. Alatta a Dolomitok-beli
olasz falu, Alta Badia esti fényei, fölötte a
Göncöl hét csillaga. A Föld légkörébe lépve
a jókora űrbéli kőzetdarab tűzgömbbé válto-
zott. Több ezren látták, a jó időben, jó helyen
tartózkodó brit fotós pedig megörökítette.

Napja múlt, hogy a Skorpió átadta helyét
a Nyilasnak. Sagittarius, a hónap névadója
nyilazó kentaur Mezopotámia, Hellász,
Egyiptom, sőt Arábia s a hindu világ csillag-
térképein egyaránt. A görög mitológia kenta-
urjai Héliosz napisten utódjának,
Kentaurosznak és egy thesszáliai kancának
az ivadékai, Dionüszosz eksztázisban „lóvá
tett” kísérői voltak. Egyesek a vad thesszáliai
lovas pásztorokban keresik előképüket.
Thesszália híres volt lótenyészetéről az ókor-
ban. A kentaurosz név lényegében „csikóst”
jelent. Nesszosz kentaur okozta Héraklész
vesztét azzal, hogy amikor a hős nyilától el-
találva haldokolt – Héraklész azért nyilazta
le a kentaurt, mert az megszöktette a felesé-
gét, Déianeirát –, rábeszélte az asszonyt,
hogy mártsa férje ingét az ő vérébe, így az,
ha magára ölti, sebezhetetlen lesz. Amikor
aztán Héraklész belebújt a „nesszoszingbe”,
az tüzes méregként égett a testébe. Kheirón
kentaur viszont – az ő halálát is, bár véletle-
nül, Héraklész nyila okozta – nemes és bölcs
kentaur volt, számos istenfi és hős – köztük
Aszklépiosz és Akhilleusz – nevelője. Khe-
irónt Zeusz az égre emelte halála után, őbe-
lőle lett a Nyilas csillagkép.

Maradjunk gondolatnyit még az égen! 40
éve, 1977. november 23-án állították pályára
Cape Canaveralról a Meteosat–1-et, az első
európai meteorológiai műholdat.

Szemhunyintásnyit időzzük el az evolúciós
tan születésénél is. 158 éve, 1859. november
24-én jelentette meg Charles Darwin A
fajok eredetét.

S pihenjük sóhajtásnyit egy forradalom

ritka békés eseményénél. 224 éve, 1793. no-
vember 24-én Franciaországban elrendelték
a forradalmi naptár használatát.

Így érkezünk idén advent sarkába. Novem-
ber 26-a 2017-ben az advent előtti utolsó va-
sárnap. Ekkor kezdődik az új egyházi év, a
karácsonyra való csendes előkészület négy
teljes hete. Szent Pál őskeresztény himnuszt
idéz a kolosszei hívek bátorítására. A him-
nusz az első strófájában Krisztusnak a terem-
tésben való részvételét magasztalja: minden
benne, általa és érte lett teremtve, az egész
világ benne létezik. A második versszak a
megváltás rendjében fejti ki Jézus egyedül-
valóságát.

S te, ember? – kérdem magamtól. Csak
posta voltál – válaszol rá a Szekszárdon 134
éve, 1883. november 26-án született Babits
Mihály:

Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak,
kérdezd a szőnyeget mely dupla lábad
nehezét unja s rímét ismeri:
marad-e rajta valami magadból,
vagy csak az utcán cipődre ragadt por
amit emlékül továbbadsz neki?

(…) emléked visszanéz közülük; ez vagy
te, ez az emlék! egy csöpp Fogaras vagy
Pest közepén, azt hordasz és vetítsz,
s ha árnyat festesz a város falára,
az csak a hűvös havasoknak árnya,
mely rádtapadt s amelyet közvetitsz.

(…) Más voltál ott is! más táj, messzebb utak
voltak még amik rajtad áthúzódtak
s csak posta tudtál lenni és meder.

Életed gyenge szál amellyel szőnek 
a tájak s múlt dob hurkot a jövőnek:
amit hoztál, csak annyira tied
mint a por mit lábad a szőnyegen hagy.
Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy
magad is (…)

1908 és 1911 között a fogarasi gimnázium
tanára volt. Második kötetének eredetileg a
Klasszikus álmok címet szánta. Ezek az
álmok jórészt Fogarason szövődtek, ahol
megtanult görögül, s a hellén szerzőket meg-
ismerve írta megannyi görögös versét. De
már 1919. februárjában, Az igazi haza című
vallomásában pontosan látta Trianon tragédi-
áját, egyetlen ellenszerül ajánlva a később

Illyés Gyula által megfogalmazott Haza a
magasban, a szellemi haza szétcibálhatatlan
egységét. Esti kérdés című versében az élő
természet ad biztatást – nekünk is.

Midőn az est, e lágyan takaró
fekete, sima bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatosan, hogy minden fűszál
lágy leple alatt egyenesen áll
(…) olyankor bárhol járj a nagyvilágban,
(…) vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel
nézzed a lombon át a lusta holdat;
(…) merengj a messze múltba visszaríván,
melynek emléke édesen gyötör,
(…) mégis csak arra fogsz gondolni gyáván:
ez a sok szépség mind mire való?
mégis arra fogsz gondolni árván:
(…) miért az emlékek, miért a múltak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny fűszálat:
miért nő a fű, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?

Tegyünk ide fűszálnyi emléket egy rég fe-
ledett geológusról. 178 éve, 1839. november
27-én született Ruszkabányán Hofmann Ká-
roly, a magyar földtani térképezés kiemel-
kedő alakja. Nagy érdemei vannak
Magyarország részletes geológiai felvétele-
zésében és a földtani térképezés területén. Út-
törő munkát végzett Erdély északi részének
földtani feltérképezésével.

November utolsó napja Szent Andrásé.
Senki sem illik a tizenkét apostolból nála job-
ban Nyilas havának első dekádjába. Eleink a
hónapot is róla nevezték el. András, a halász
Péter apostol fivére, maga is halász volt. El-
sőként követte Krisztust. Életrajzát az apokrif
András cselekedetei (III. sz.) tartalmazza, és
az Arany legenda szerzője költi újra. Eszerint
térítő útján eljut a sztyepplakó szkíták közé
is, ezért hagyományosan őt tekintik a „szkí-
ták térítőjének”. A szittyák – bármilyen nép-
csoportot is fedjen e név – már az ókorban,
Kr. e. híres és hírhedt nyilazó nép voltak, ma-
gukat a „szarvas népének” nevezték, és leg-
főbb istennőjüket, aki nagy vadász hírében
állott, az ógörögök Artemisszel azonosítot-
ták.

András napja, amely advent küszöbére
esik, már a középkor kezdetén léphetett az
egész nyugati keresztény világban valamely
régibb pogány jelentős nap helyébe, a házas-
ságorákulumoknak legjobban kedvező napok
egyikeként. A szokások, melyek Európa

majdnem minden keresztény népénél e nap-
hoz fűződnek, lényegükben ugyanazok, ame-
lyeket már a kereszténység előtti időkben is
megtalálunk, részben a pogány vallások szer-
tartásaiban, részben az ezek törzsén élősködő
babonák között.

Késő őszi tűzvarázs – kesernyés földi füst
röpít parázscsillagokat az ég felé:

ősz van rothad a levél

mit a fagy 
megkímél az új tavasznak:
belőle lesznek új tüzek
apró tüzek egy ravatalnak

kesernyés füstjével e rothadék
mégis nagy szent tüzekre ébreszt
ősi tüzek maró illata
izen velük egy remete népnek:

– elhagytad a füves óhazát
eljöttél csillagszekéren
fényes tavaszi éjszakák
válj csillaggá fenn az égen

– visszatérnünk 
nem lehet
mi már meghaltunk egyszer
pogányok voltunk s pogány
a gyászunk:
tavaszi tüzekkel
ki el kellett rothadjon elrohadt
nincsen közöttünk gyáva
vállaljuk az új tavaszt
nem foszlunk hiába

maradunk
s élünk-égünk száraz sercegéssel
visszatérnünk már nem lehet
üzenjük a tavaszi széllel
ki szőke füstünkkel
óvja az új rügyet
maradunk
hullunk
elrothadunk
és újra felszívnak a füvek a fák
visszatérnünk már nem lehet
nekünk ez a hazánk

(és néha mégis szőke füstben
csillagokig visz a szél
akkor halljuk csak hogy jövőnkről
múltunk miképpen beszél)

Ennek hitével, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, Brumaire havának 24. nap-
ján
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Kiss Székely Zoltán

Kubik Anna, a debreceni Csokonai
Színház művésze nyerte a legjobb szí-
nésznőnek ítélt díjat a 28. brassói
Nemzetközi Kortárs Dramaturgiai
Fesztiválon.

A díjátadó gálán Kubik Anna nem lehetett
jelen, de a szervezők bejelentették: december
8-ra egy debreceni előadásra hívta meg a fesz-
tivál szervezőit, és akkor fogják átadni szá-
mára a díjazottaknak járó trófeát. A brassói
seregszemlére, amely az eredeti, újszerű dra-
maturgiájú előadások bemutatására törekszik,
a Csokonai Színház Az ajtó című előadása ka-

pott meghívást, melyben a Kubik Anna a kü-
lönös házvezetőnő, Emerenc alakját kelti
életre. A Szabó Magda regényéből készült
adaptációt óriási közönségsiker övezte a no-
vember 15-én tartott előadáson. „Minden szín-
ház számára fontos a nemzetközi
megmérettetés” – idézte Kubik Annát a Cso-
konai Színház közleménye. A színművész
hozzátette: a díjat az egész társulat szakmai
elismerésének tekinti, s hangsúlyozta azt is,
hogy „aki ismeri a pályafutását, az tudja,
hogy számára még nagyobb jelentőséggel bír
a díj elnyerése”.

A november 10-e és 19-e között 28. alka-
lommal megrendezett seregszemle idén elő-
ször kapott nemzetközi jelleget. A brassói
fesztiválközönség a romániai előadások mel-
lett angol, francia, moldovai és magyaror-
szági produkciókat is láthatott. A legjobb
előadásnak járó díjat a chişinăui Mihai Emi-
nescu Színház În ochii tăi fermecători (Az el-
bűvölő szemeidben) című előadása kapta.

A debreceni Szabó Magda-adaptáció rende-
zője Naszlady Éva, dramaturgja Adorján Beáta
volt. Az előadás főbb szerepeit Kubik Anna,
Varga Klári és Vranyecz Artúr alakítja. (MTI)

Brassói Nemzetközi Kortárs Dramaturgiai Fesztivál
Kubik Anna nyerte a legjobb színésznőnek járó díjat 

A természet kalendáriuma (CCLXXXII.)

Életed gyenge szál, amellyel szőnek a tájak

Forrás: Jegy.hu

Égbe kapaszkodó fénysikollyal kéred a föld meleg tenyerét, hogy dédelgesse porodat 



Már középiskolás koromban megismertem Bolyai Farkas
(1775–1856) matematikaprofesszor nevét és jelentős tudo-
mányos eredményeit. Későbbi tanulmányaim során, amikor
B. Nagy Margittól elolvastam a Reneszánsz és barokk Er-
délyben (Kriterion, Bukarest, 1970) című művészettörténeti
tanulmányokat, B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarhá-
zak…, XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak
(Kriterion, Bukarest, 1973), továbbá Kelemen Lajos: Művé-
szettörténeti tanulmányok I. (Kriterion, Bukarest, 1977) és
Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok II. (Krite-
rion, Bukarest, 1982) című köteteket, arra figyeltem fel, hogy
– főként a nemesek és főnemesek körében – már ezelőtt 400–
450 évvel több ízben felbukkan a Farkas keresztnév. Sejtet-
tem, hogy e névadási szokásnak erős gyökerei vannak
Erdélyben. 

Egyelőre csak néhány példát említek a XVI. és XVII. szá-
zadból, aztán rendezetten felsorolom a felkutatott ilyen ne-
veket; majd igyekszem választ adni az ilyen nevek
kedvelésének okaira, hagyományaira. 

Néhány példa: Bethlen Farkas (? – 1552 előtt); Bánffy Far-
kas (? – 1591); Kamuthy Farkas (? – 1626); Kornis Farkas 
(? – 1602). 

A téma kifejtéséhez feltétlen szükségesnek tartom felso-
rolni huszonvalahány személyiségnek a nevét, korát. Itt kell
megemlítenem, hogy a legnagyobb igyekezettel sem találtam
e név hajdani viselőinek a születési idejét, a távoli múlt sűrű
homálya fedi. Azt viszont évszám tükrözi, hogy hányas évek-
ben tevékenykedtek. 

Kutatásaim kezdetén az alábbi kérdések foglalkoztattak:
miért csak nemes és főnemes családok adtak ilyen kereszt-
nevet? Vajon az anyaországban is sok fiúnak adtak Farkas
keresztnevet? Az ilyen névadás spontán módon történt, vagy
a nemesi családokban beszéltek a hagyományokról és okok-
ról? A Farkas keresztnév adott-e bizonyos tartást az ifjúnak,
igyekezett-e testben-lélekben edzeni magát, hogy a társa-
dalmi életben olyan szívós és határozott viselkedésű legyen,
mint a totemállat? Az elmúlt kb. 450 évben gyakori volt-e az
ilyen név?

A fenti kérdések megválaszolása ér-
dekében megvizsgáltam a könyvtáram-
ban levő történelmi és névtani
könyveket, majd jegyzeteltem azoknál
a barátaimnál, akiknek többféle lexi-
konjuk van. A tanulmányaim nyomán
egyre gyűltek a hasznosítható törté-
nelmi és névtani adatok. Néhány heti
kutatás után végre úgy éreztem, hogy a
felvetődő kérdések többségére választ
tudok adni. 

*
Az Árpád-korban a férfiaknak és

nőknek csak egy nevük volt. Akkor
ennyi is elegendőnek bizonyult. Néha
hozzátették, kinek a fia/lánya. A 13.
század elejétől a nemesek, a szervien-
sek és egyes várjobbágyok nemzetség-
neveket kezdtek használni. Például
Besét ezután Aba nembeli Besének hív-
ták. A nemzetségnevek viszonylag hamar vezetéknevekké
alakultak át. Egy-két évszázad múlva a polgárok és földmű-
vesek is családnevet vettek fel. A régi nevek a 14. század ele-
jétől tűntek el. A vezéri családok más névadási szokásokat
követtek, mint az egyszerű harcosok és a szolgák. 

Rendezett nevek: Bánffy Farkas (? – 1591); Bánffy Farkas
(1644–1706), Zentelke; Bánffy Farkas (? – 1794); Bethlen
Farkas II. (1560–1618); Bethlen Farkas kancellár (1639–
1679); Bethlen Farkas politikus (1813–1870); Bolyai Farkas
(1775–1856); id. Cserey Farkas tanácsos, Nagyajta (1719–
1782); ifj. Cserey Farkas császári és kir. kamarás (1773–
1842); Cserényi Farkas, Erzsébet férje (? – 1842); Deák
Farkas tört. író (1719–1782); Deák Farkas (1832–1888);
Gyalui Farkas egyetemi előadó, könyvtárigazgató (1866–
1952); Kálnoky Farkas (? – 1686); Kálnoky Farkas, László
fia (? – 1711); Kamuthi II. Farkas (? – 1655); Kemény Farkas
politikus (1796–1852); Kornis Farkas, Miklós fia (1570-ben
szerepel iratokban); Kornis Farkas, a felesége Bethlen Krisz-
tina (? – 1602); Kovacsóczy Farkas kancellár, hum. író
(1540–1594); lövétei Nagy Farkas – 1523-ban tevékenyke-

dett; Petki Farkas; Toldalagi Farkas (korán meghalt, XVIII.
század); Wesselényi Farkas, aki 1562-ben a Nógrád megyei
Szécsény ostromában tűnt ki; Wesselényi Farkas, az apja volt
Wesselényi Ferencnek; Wesselényi Farkas, a zsibói kastélyt
örökölte.

Az anyaországban tevékenykedett: Kemplen Farkas felta-
láló, mechanikus (1734–1804); Kálmán Farkas ref. lelkész,
zenetörténész (1838–1907); jelenleg is él, tevékeny Bethlen
Farkas, Verőce polgármestere. 
A hősök vezérlő állata, a mitikus farkas

A vad szellem megtestesítője. Az indiánok és más népek
istenítették. Vannak tündérregék, amelyekben a főhőst a far-
kas vezeti el tündérországba. Az új-mexikói indiánok hagyo-
mánya szerint a prérifarkas hozta el az embereknek a tüzet. 

A római mitológiában Mars szent állata a farkas volt. A
csata előtt megjelenő farkast a jövendő győzelem jelképének
tekintették. Vele hozták kapcsolatba Róma alapítását is. A
mondai hagyomány szerint Róma alapítói, Romulus és
Remus Mars isten fiai. Anyjuk, Rhea Silvia az elűzött Numi-
tor, Alba Longa-i király leánya volt. Numitor öccse a csecse-
mőket kitette a Tiberis folyóba. Az isteni apának, Marsnak a
szent állata, a farkas óvta meg őket az éhenhalástól. A római
mitológiába (hitvilágba) valószínűleg később került, hiszen
a közismert szobor, mely Róma város címerét képezi, etruszk
eredetű. Az egyik ősi itáliai istenség volt a legelső jószág vé-
dője, kinek nyájőrző neve Lupercus volt, ami „farkassze-
rű”-t jelent, valószínű, hogy eredetileg farkasistenség volt. 

A farkas a kunoknak is a legfőbb szent állata volt. Hero-
dotosz és Plinius azt írja, hogy egy szkíta törzs tagjai évente
egyszer farkassá változtak, majd utóbb visszanyerték emberi
alakjukat. 
A görög hitvilágban is találkozni vele. 

A germánok ősi hitvilágában Fernir, az óriásfarkas szere-
pel. Az ókori Kínában a mértéktelen vágyat és a kegyetlen-
séget testesítette meg. 

A hun–török–mongol népeknél is jelen van a farkaskul-
tusz. Farkas névvel és totemisztikus jegyekkel ruházták fel a
hun–magyarok nagy „falkavezérét”, Atillát is. Ő népének
„Nagy Farkasa” volt – írta Nagy Jenő kutató. 

Őseinknél a totemállatnak elfogadott farkas az éberség, a
bátorság és a vakmerőség mitikus állata volt. Nevét megta-
láljuk a legelőkelőbbek, a legbátrabbak neveként. A régiek
elképzeléseiben a tűzkör körül álló farkasok tökéletes példá-
ját adják a fényőrzésnek, az idegenek elleni legtökéletesebb
védelemnek. 

Németh Gyula szerint: „A türkök farkastól származtatták
magukat, zászlaik végére aranyfarkast tettek”.

Avar kori leleteken gyakran találkozunk farkasábrázolás-
sal, farkasfejrajzolatokkal. A cserkészek mozgalmai között
szerepel a farkaskölyök-mozgalom, mely nyolc év körüli fi-
úknak szóló nevelési forma. Célja, hogy a családból az életbe
kerülő kisfiú be tudjon illeszkedni a közösségbe, majd önál-
lósodását segítsék, végül hasznossá váljék a család és a kö-
zösség számára. A gyermekek megtanulják, hogy hűek
legyenek Istenhez, hazájukhoz, a falka törvényeihez, és ipar-
kodjanak mindennap valami jót tenni – írja Temesvári Gab-
riella. 

Következtetések:
A nemesi családokban tudatosan adtak Farkas keresztnevet

egy vagy több fiúgyermeknek. 
A családi iratok, felnőttkori tisztségek azt sugallják, hogy

a Farkas keresztnév rendszerint erkölcsi tartást adott a nemes-
ifjaknak. 

Az eltelt 450 évben csak ritkán adtak Farkas keresztnevet
fiúknak (én 28 ilyen keresztnevűt találtam, de az életben va-
lamivel több lehetett). 

Forrásmunkák a Farkas keresztnévhez: B. Nagy Margit: Rene-
szánsz és barokk Erdélyben, Kriterion, Bukarest, 1970; Kálmán
Béla: A nevek világa, III. kiadás, Gondolat Kiadó, Budapest, 1973;
B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, XVII–XVIII. századi
erdélyi összeírások és leltárak, Kriterion, Bukarest, 1973; Révai
nagy lexikona, I. és VI. kötet; Kelemen Lajos Emlékkönyv, 144., 268.
oldal; Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok, I. kötet, Kri-
terion, Bukarest, 1977; Kelemen Lajos Művészettörténeti tanulmá-
nyok, II., Kriterion, Bukarest, 1982; Lászlóffy Aladár: Házsongárd,
Helikon Kiadó, 1989; Erdélyi magyar szótörténeti tár, I. kötet, Kri-
terion, Bukarest, 1975; Wikipédia

Márton Béla

Bolyai Farkas, a matematikus                                                                                               Forrás: cultura.hu
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A Farkas keresztnév évszázadai Erdélyben
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Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 7-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 Roman Polanski 1974-ben
rendezett, Oscar-díjas filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Az utolsó … (J. F. Cooper) – Antik számolóeszköz. 7. Lélegzik –
Patás állat. 8. Katonai tömb – Dalbetét. 9. Rés, népiesen – Kissé sérült! 11. Szótoldalék –
Tanfolyam része! 12. Ünnepélyesen átad – Lant. 14. Skálahang – Távíróhang. 15. Szándék
– Mesebeli lény. 18. Kismértékben – Ritka. 19. Ahhoz hasonló – Reped. 22. Errefele! –
Határidőrag. 23. Biléta – Díszelőadás. 25. Tartó – A nitrogén, szén és vanádium vegyjele.
27. Rengeni kezd! – Gaboni, olasz és spanyol gépkocsijelzés. 28. Gabonát levág – Magyar
popénekes (Kovács). 30. A jód és ittrium vegyjele – Szélein dús! 31. Véleménykorlátozás
– Fogdos. 

FüGGőLEGES: 1. Álmatag – Elájul. 2. Olajbogyó – Befed, takar. 3. Izomkötő szalag
– Kipling kígyója. 4. A világ … (A. Dumas) – Felső végtag. 5. Gyepmester, pecér – Tokaji
boroshordó. 6. Unszol – Kék drágakő. 10. Üres kifogás – Baromfiudvar ura. 13. Termőföld
– Matéria. 16. Hűvös, merev – Római pénzérme volt. 17. Vallásos elmélyülés – Ámbitus,
előtér. 20. Házi feladat – Ókori görög piactér. 21. Kisebb farm, major – Menyétféle állat.
24. Papírra vet – Kecske kicsinye. 26. Maga után húz – Részesül. 29. Állóvíz – Kettős
betű. 

Koncz Erzsébet

Az 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ (2.) 
című pályázat nyertesei:

VERES KÁROLY, Székelykeresztúr, 
Kossuth L. u. B2/8. sz.

BÁLINT LEVENTE, Marosvásárhely, 
L. Rebreanu u. 1/6. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
WITTENBERG; LUTHER; MÉLIUSZ;
DÁVID; JEAN CALVIN; HONTERUS.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

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

Megfejtések a november 17-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Spartacus.
Skandi: Ez egyáltalán nem zavarja;  Sötét-
kamrába lesz; Őszfa, télfa, tavaszfa.
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VÍZSZINTES: 1. Francia író, 100 éve halt meg (Léon). 5. Francia szobrász, 100
éve halt meg (Auguste François René). 11. Női név (febr. 10.) 12. Királyi módon (latin).
13. Sokoldalú politikus, 125 éve hunyt el (Dániel). 18. Mindig (német). 20. Gárdonyi
névjele. 21. Oktat. 22. Zománc. 23. Száz éve született spanyol színész (Fernando). 24.
Őstelefon-feltaláló (Johann Philipp). 25. Német személynévmás. 26. A higany vegyjele.
27. Rakéta Regénytár (röv.). 28. Madzagdarab! 29. Finom étolaj. 31. A felsőfok jele. 32.
Sóbánya (latin). 34. Vívó (Jenő). 36. Told a szélein! 38. Ilyen hamar? 39. Alarm. 41. A
harc vége! 42. Idegen női név. 44. Bolgár város. 45. Fagylalt (német). 46. Származik. 47.
Száz kiló. 48. (Élő) fa (angol). 49. Festő, 150 éve született (Márk). 50. Olasz zeneszerző,
lantművész, 450 éve született (Lorenzo).

FüGGőLEGES: 1. A berillium és a jód vegyjele. 2. Elek! 3. Hajdan (latin). 4. Japán
motormárka. 6. Orosz város. 7. Német névelő. 8. Határrag. 9. Afrikai állam és folyam.
10. Erdélyi humanista költő, kanonok, 500 éve hunyt el (János). 14. … Arafat
(mentőorvos) 15. Italízesítő növény. 16. Szerbiai város. 17. Párosan nyitó! 19. Orosz
vadászgép. 21. Könyvnyomtató és kereskedő, 300 éve született (János). 22. Írország
kelta neve. 23. Vagdalthús-étel. 25. Tévesen jegyez. 27. San …, fesztiválváros. 29. Nobel-
díjas vegyész (György). 30. Elbűvölőerő. 31. Orosz autómárka. 33. Brazil író (Jorge). 34.
Csatorna (német). 35. Német város. 37. Román férfinév. 40. Albert …, helység Pest
közelében. 43. A rénium és a bór vegyjele. 44. Helység Budapest mellett. 45. CGS-ener-
giaegység. 47. Te és én. 48. Magad.

L.N.J.
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A nyáron több vidéki iskolá-
ban elmaradtak a tervezett
vagy pénz hiányában nem
tervezett, de igencsak szük-
séges javítások és meszelé-
sek. Ugyanis kiderült: több
község is állami támogatást
kap a tanügyi intézmények
korszerűsítésére, bővítésére,
esetleg újak építésére is. A
várható vidéki beruházások-
nak mindenhol örülnek.

Maros megyében harminc köz-
igazgatási egység félszáz tanintéz-
ménye kaphat állami támogatást a
román kormánytól az épületek bő-
vítésére, korszerűsítésére, néhol
építésére. A kormány a nyáron fo-
gadta el azt a támogatásra javasolt
projektcsomagot, amelyre a helyi
beruházások országos programja 2.
(PNDL II.) révén nyújt anyagi fede-
zetet. Az érintett önkormányzatok-
nak még az idén meg kell kötniük a
támogatási szerződéseket a Fejlesz-
tési, Közigazgatási és Európai Ala-
pok Minisztériumával. Néhol még
dolgoznak a szükséges dokumentá-
ció véglegesítésén, mások már alá-
írták a szerződéseket.

Leporolták a meglévő terveket
A nyárádgálfalvi Szentiváni Mi-

hály Általános Iskola épületét két
teremmel (nyelv és kémia szaklabo-
ratóriummal) és egy amfiteátrum-
mal bővítenék, kicserélnék a
tetőzetet, az épület nyílászáróit,
központifűtés-rendszert szerelné-
nek, belső illemhelyeket alakítaná-
nak ki. A beruházásra már készült
egy terv, amit más pályázati forrá-
sokra nyújtottak volna be, ezt a ter-
vet felújították, de az eredetihez
képest a mostaniba nem fér bele az
iskolaudvarra tervezett sportpálya
és a területrendezés, ugyanis csak
4.006.846 lejt hagytak jóvá szá-
mukra – tudtuk meg Karácsony 
Károly polgármestertől. A hír halla-
tán a gálfalvi iskolában okafogyottá
vált és elmaradt a nyári meszelés,
de a kisebb egységekben megtör-
tént. Nagyadorjánban megszűnt az
oktatás, a gyerekeket busz szállítja
a községközpontba, Nyárádszent-
lászlón a régi egyházi épületből a
felújított kultúrotthonba költöztek
át a gyerekek, míg Szentháromsá-
gon az épület jó állapotban van, de
ott a gyereklétszámmal van gond, a
felső tagozaton már csak összevont
osztályok működnek.

Csíkfalva községben is elmarad-

tak a nyári munkálatok, amikor tu-
domásukra jutott, hogy három pro-
jektjükre is támogatást kaphatnak.
Balogh István polgármester régóta
próbálkozik a tanintézmények épü-
leteinek rendbetételével. Tavaly-
előtt támogatást is nyertek a
regionális operatív programon a
csíkfalvi, nyárádszentmártoni, bú-
zaházi és vadadi iskolák korszerű-
sítésére, de a mivel időközben a
szentmártoni unitárius egyházköz-
ség visszakapta az épületet, amely-
ben az iskola működik, ezt ki kellett
venni a tervből, a kivitelezésre szer-
ződött vállalkozó viszont ezt nem
fogadta el és nem kezdett hozzá a
munkálatokhoz. A község ennek
következtében elveszítette a közel
egymillió eurós támogatást. Az
elöljáró nem adta fel, a felújított ter-
vekkel a PNDL-n is jelentkezett,
ezúttal is szerencsésen, bár a szük-
ségesnél kevesebb összegekre szá-
míthat. A csíkfalvi általános iskolát
néhány évvel ezelőtt bővítették,
mosdókkal, hőközponttal látták el,
de az épület tetőszerkezete az ösz-
szeomlás határán áll, az 1965-ben
emelt épületrészt hőszigetelni, kor-
szerűsíteni kell. Vadadban az 1938-
ban készült épület egy részét
lebontanák és emeletes szárnnyal
toldanák meg, míg az 1912-ben
épült búzaházi iskolánál is teljes
korszerűsítésre van szükség. Erre
összesen 3.760.589 lejt biztosítana
a kormány. Egy másik, 552.412
lejes támogatással befejeznék a
2008-ban elkezdett csíkfalvi óvoda
építését és napközi otthonná alakí-
tanák. Jobbágyfalván egy 1893-ban
épült ingatlanban működött az is-
kola, de állapota miatt a kisiskolá-
sokat átköltöztették a 2007-ben
önerőből épült, állami támogatással
befejezett óvodaépület egyik szár-
nyába, ám itt igen szűk helyiségeket
tudtak biztosítani. Harmadik pro-
jektje keretében az önkormányzat
egy új elemi iskolát építene Job-
bágyfalván, erre 977.563 lejt kap-
nának.

A kisközségeknek is jut
Székelyhodos község az iszlói

elemi iskola és óvoda közös épüle-
tét újítaná fel, de a két intézményt
külön kell választani az épületben.
Itt a falak maradnak meg a munká-
lat során, a tetőzetet újjáépítik, nyí-
lászárókat cserélnek, központi
fűtést szerelnek. Belső illemhelyek
már vannak, a várható beruházás
okán itt sem költöttek idén javítá-
sokra. A munkálatokra 934.7000
lejt várhatnak a kormánytól – tud-
tuk meg Barabási Ottó polgármes-
tertől. Nyárádmagyaróson is
elmaradtak a nyári javítások, me-
szelések, pedig igencsak ráférne az
épületre. Az alsó szinten végeztek
ugyan kisebb beruházásokat az
utóbbi években, de az emeleten
semmit – mutatott rá Iszlai Tünde
igazgató, míg Kacsó Antal polgár-
mester a jövőben várható beruházá-
sokat emelte ki: a magyarósi
központi iskolánál 1.648.019, míg a
torboszlói óvodánál 508.167 lej ér-
tékben várhatnak támogatást kor-
szerűsítésre.
Máshol is lesz beruházás

Mint arról már beszámoltunk,
Ákosfalva 3.040.388 lej értékben
kap támogatást új elemi iskola,
óvoda és napközi építésére, Erdő-
szentgyörgy 4.853.267 lejre számít-
hat, amelyből a Dózsa György utcai
„régi” iskolát bővítik egy szárnnyal,
a meglévő épülettestet korszerűsí-

tik. Székelybere 2.662.434 lejt vár-
hat, amelyből szinte teljesen újjáva-
rázsolnák a nyárádszentimrei,
seprődi, berei és berekeresztúri kis-
iskolákat, óvodákat befogadó épü-
leteket (Kendőben és Májában már
nem működnek a kisiskolák, a már-
kodi központi iskola pedig már ré-
szesült állami beruházásban).
Gyulakuta községben mintegy 3,26
millió lejt költhetnek beruházásra:
a gyulakutai 3. számú iskola, a ravai
és gyulakutai óvodák épületét kor-
szerűsítenék, a havadtői óvodaépü-
letet is korszerűsítenék és két
tanteremmel megtoldanák, hogy
oda költöztessék az egyházi ingat-
lanban működő elemi osztályokat
is. Hármasfaluban a székelyszent-
istváni általános iskola korszerűsí-
tésére 2.806.563 lejt költhetnek. A
legnagyobb összeget Szovátának
ítélték meg, az önkormányzat
12.572.675 lejt hívhat le új óvoda és
bölcsőde építésére.

Megyénkben még Bonyha, Ma-
roskeresztúr, Faragó, Marossárpa-
tak, Mezőgerebenes, Görgény-
hodák, Kisikland, Mikefalva, Ma-
rosugra, Ratosnya, Marosoroszfalu,
Marosszentgyörgy, Mezősályi, Uz-
diszentpéter, Marosszentanna, Gö-
demesterháza községek, valamint
Szászrégen, Radnót, Nagysármás,
Marosvásárhely számíthat kor-
mánytámogatásra tanintézményeik
korszerűsítésére.
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Gligor Róbert László

Meszelés helyett korszerűsítés
Újjászülető vidéki iskolák

Idén nagyszabású ünnepség kereté-
ben fogjuk megünnepelni a Maros
megyei sportolókat. December 9-én,
a Maros megyei sport kiválóságainak
napja keretében 14 órától kezdődően
két díjátadó ünnepségre is sor kerül a
Kultúrpalota nagytermében. Az elsőt,
a Született sportolók című gálát a Ju-
nior Sport Egyesület szervezi, a máso-
dik ünnepséget, a Maros megyei
sportolók gáláját pedig a Maros Me-
gyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság. 

A két rendezvény célja felhívni a figyelmet
a Maros megyei sportolás történetére, illetve
az itteni sportolók rendkívüli eredményeire,
akik ezáltal a megye sportnagyköveteivé vál-
tak az országban és külföldön egyaránt. 

A gálákon jelen vesz Marius Alexandru
Dunca – ifjúsági és sportminiszter, Valeria
Răcilă – az evezés sportág olimpiai bajnoka,
Laura Badea Cârlescu – a Román Vívószö-
vetség elnöke, olimpiai bajnok, világbajnok
és háromszoros európai bajnok, Alina Du-
mitru – olimpiai aranyérmes, többszörös eu-
rópai bajnok és világbajnokságon bronzérmet
szerző cselgáncsozó, a Román Cselgáncsszö-
vetség alelnöke, Camelia Potec – olimpiai
bajnok úszó, a Román Úszó- és Öttusaszö-
vetség elnöke, Anca Pătrăşcoiu – úszásban
Románia első olimpiai érmét szerző úszója
(az 1984-es Los Angeles-i olimpia bronzér-
mese), Gheorghe Berceanu – többszörös
olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoksági
díjazott birkózó, Andrei Munteanu – az első
ifjúsági olimpiai bajnok és a román szer-
torna-válogatott tagja, Cristinel Romanescu

– a Román Asztalitenisz-szövetség elnöke,
Amatto Zaharia – a Román Kemposzövetség
elnöke, Gruia Docan – a Román Kjokusin
Karateszövetség elnöke és Mircea Barna –
kosárlabdázó, az Universitatea Cluj és a
román válogatott egykori csapatkapitánya.

A Született sportolók gálája a Maros me-
gyei Junior Sport projekt része, amelyet a
Maros Megyei Tanáccsal partnerségben va-
lósít meg a Junior Sport Egyesület. Ennek ke-
retében készül el a Junior Sport folyóirat
Maros megyei kiadása is, amely egy fiatalok-
hoz szóló, sportolást népszerűsítő kiadvány.
A decemberi gála keretében a következő
díjak átadására kerül sor:

Maros megyei sportlegendák trófeája –
10 jeles sportoló kapja meg a díjat

Felnőtt bajnokok trófeája – 6 rendkívüli
eredményeket elérő felnőtt sportoló lesz ki-
tüntetve

A Sport ifjú reménységei trófea – 8 ki-
váló eredményeket elérő junior korosztályú
sportoló kapja meg ezt a díjat

Különleges bajnokok trófeája – fogya-
tékkal élő sportolóknak adják át ezt a kitün-
tetést

Kiváló klubcsapat trófea

Hivatásos sportolók felkészítésért járó
trófea

Kiváló edző trófea

Családi sport trófea

Sportorvos trófea

Trófea a Maros megyei sport népszerű-
sítéséért 

A te sporttanárod trófea

Kiváló szülő trófea

A Maros megyei sport kiválóságainak nap-
ján adja át 2017-es díjait a Maros Megyei
Sport- és Ifjúsági Igazgatóság is. A Maros
megyei sportgála keretében azokat a sporto-
lókat díjazzák, akik az év folyamán jó ered-
ményeket értek el a hazai, az európai, a
balkáni és a világbajnokságokon, illetve
egyéb sportversenyeken. A versenyzők ered-
ményeit az Ifjúsági és Sportminisztérium kri-
tériumrendszere alapján értékeli az
igazgatóság. A versenyzők csak a miniszté-
rium által meghatározott versenyeken való
részvételért kapnak pontokat. Díjakat 5 kate-
góriában osztanak ki: felnőtt, junior, remény-
ségek, legjobb csapatok és edző
kategóriákban. 

A Maros megyei sportolók 2017-es eddigi
eredményei:

– az országos bajnokságokon a Maros me-
gyei sportolók 52 arany-, 28 ezüst- és 44
bronzérmet szereztek a következő sportágak-
ban:

* szabadfogású birkózás: 9 arany, 4 ezüst,
5 bronz

* versenytánc: 3 arany, 3 ezüst 

* aerobik és fitnesz: 8 arany, 6 ezüst, 4
bronz

* kjokusin karate: 11 arany, 4 ezüst, 5
bronz

* teke: 5 arany, 4 ezüst, 4 bronz
* asztalitenisz: 3 arany, 
* wushu: 1 arany, 2 ezüst, 4 bronz
* evezés: 3 bronz
* sakk: 2 arany, 1 ezüst, 2 bronz
* dzsúdó: 3 arany, 4 ezüst, 4 bronz
* íjászat: 7 arany, 5 ezüst, 3 bronz 

– nemzetközi díjak:
* női teke – Európa-kupa – II. helyezés
* jiu-jitsu – Balkán-bajnokság – I. helye-

zés
* kick box – Európa-bajnokság – két I. he-

lyezés, egy III. helyezés
* cross duatlon: Európa-bajnokság – I. he-

lyezés 

A Maros megyei sport kiválóságainak
napja a Maros Megyei Tanács, a Maros Me-
gyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság, a Maros
Megyei Tanfelügyelőség és a Junior Sport
Egyesület közös szervezésében valósul meg. 

A rendezvényről az alábbi személyektől
lehet nyilatkozatot vagy interjút kérni:

Iuliana Rus, a Maros Megyei Sport- és If-
júsági Igazgatóság vezetője, tel: 0745309036
Beatrice Mercado, a Junior Sport Egyesület
elnöke, tel: 0771327395 

Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Ta-
nács alelnöke, tel: 0740345278

A Maros Megyei Tanács 
Sajtóirodája

Maros megyei sportolókat díjaznak a Maros megyei sport kiválóságainak napján

Néhol kicserélték a nyílászárókat, de az épület teljes felújítására már nem futotta – ezen is ja-
vítana a kormánytámogatás Fotó: Gligor Róbert László

Egyes helyeken akár még százhúsz éves iskolaépületben is tanulnak 



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS 

ELADÓ ház Nyárádszeredában,
Nyárád utca 68. szám. Tel. 0756-630-
249. (5232-I)

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

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

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

MEGBÍZHATÓ hölgy kiadó garzont vagy
különálló lakrészt keres hosszú távra. Tel.
0756-607-969. (5223)

KIADÓ nyaraló szilveszterre Ratos-
nyán, a Jód völgyében. Tel. 0742-
291-609. (5230-I)

SÜRGŐSEN eladó Nyárádremetén
családi ház melléképületekkel. Tel. 0752-
030-701. (5276)

ELADÓ: ház, bennvaló, földek, erdő
Küsmödön, a 175. sz. alatt. Tel. 0729-
788-977. (5300-I)

VÁSÁROLOK jó állapotban lévő 40-
60 literes szilvaízfőző vörösréz üstöt
és 50-60 cm átmérőjű régi malomkö-
vet (hiányosat is). Tel. 0744-692-841.
(5305-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)

ELADÓK disznók (80-200 kg). Tel. 0754-
895-544, 0265/323-361. (5192)

ELADÓ Fég fali gázkonvektor,
elektromos kályha, kukoricafejtő gép,
cserép bontásból, színes tévé, faragott
csillár, új rongyszőnyeg. Tel. 0365/435-
230. (4752)

ELADÓK: matrac, szőnyeg, varrógép,
kanapé, dupla és szimpla ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
rádiók, lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy, mosógép és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-
342. (4989)

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

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

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

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

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

ELADÓ 1310-es Dacia Break,
hűtőszekrény, matrac, elektromos radiátor,
gyümölcsfacsaró gép, számítógép,
korcsolya. Tel. 0771-528-234. (5225)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók
hozzávalóval együtt olcsón, komplett ajtó
és ablak, asztalok és székek, lószánkó,
asztalosgépek, töltött kanapé, körteborhot
(törköly). Érdeklődni naponta 10-18 óra
között. Tel. 0265/213-678. (5233)

ELADÓ dupla  sírhely (6 m2) fakeretben a
Somostetőn. Ára: 2000 euró. Tel.
0365/417-632, naponta 9-12 óra között.
(5228)

VESZEK olcsó autót. Tel. 0743-894-
159. (5280-I)

ELADÓ szalagfűrész, falétra, kutyaól,
kenderzsákok, hanglemezek, kávédaráló,
függőlámpa, állófogas. Tel. 0742-424-
045. (5286)

ELADÓ sztereó amplituner, Dec-
lemezjátszó, két hangfal, sok hanglemez.
Tel. 0748-671-474. (5284)

ELADÓK: konyhabútor, színes tévé
és asztal, előszobai fogas + tükör, ka-
napé, hősugárzó, csempekályha, két
szőnyeg, két inoxkagyló, összecsuk-
ható ágy, aragázkályha. Tel. 0770-
545-892. (5288-I)

ELADÓK mangalica disznók (40-150
kg között). Ár: 12 lej/kg. Tel. 0740-
190-305. (5299-I)

ELADÓ 14 ár beltelek Sáromberkén.
Tel. 0720-487-644. (5304-I)

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

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

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

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

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

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

ELADÓ tűzifa – 150 lej/méter. Tel. 0755-
524-085. (5196)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (5202-I)

REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz és kiképez FŰTÉS-, VÍZ- és
GÁZSZERELŐKET. Jelentkezni az alábbi e-mail-címen:
president.impex@gmail.com vagy a 0265/254-044-es telefonszámon.
(19430-I)
TERMOPÁN, REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK szerelése
és javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro  
(60337-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PIN-
CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET keresünk. Tel.
0745-668-883, jutkams@yahoo.com (5014-I)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT  kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző mun-
kákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca
85. szám alatt. (19560-I)
AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉ-
SÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-ben végzett, legalább érettsé-
givel rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég
vállalja az alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önélet-
rajzokat küldeni az office@norand.ro e-mail-címen lehet. (60607-I)
A KREATIV KIADÓ alkalmaz román- és angolnyelv-tudással, elő-
könyvelési ismeretekkel rendelkező munkatársat. Az önéletrajzokat az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (60607-I)
TOBORZÓ! CALL CENTER MUNKATÁRSSAL bővítjük a csapa-
tunkat! Feladatok: online és offline álláshirdetések feladása, frissítése;
bejövő jelentkezések kezelése; napi szinten kapcsolattartás a jelentke-
zőkkel telefonon és e-mailben; új jelentkezők felkeresése, információ-
átadás az aktuális állásainkkal kapcsolatban. Elvárás: kiváló
kommunikációs készség magyar és román nyelven. Jelentkezz önélet-
rajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.)
CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal: háztetőkészítést (Lindab
cserépből) és javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást,
belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb.
Tel. 0747-634-747. (5087-I)
RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technológiá-
val. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem
igényel. Tel. 0721–255-006. (H.N.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ CSONTOZÓKAT
alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4.
szám alatt. (-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐT SHAORMA-FAST-
FOODBA. Tel. 0769-253-253. (sz-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ. Ha érdekel a szá-
mítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kér-
jük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen
a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT ALKALMAZ áru előkészí-
tésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövede-
lem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A PC HOUSE MUNKATÁRSAT KERES ELŐKÖNYVELŐI MUN-
KAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro
címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon.
(sz.-I) 
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBA-
LÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19573-I)
OTTHONI BETEGKEZELÉS, -GONDOZÁS előnyös áron. Tel.
0744-594-148. (19580-I)
A POMADENT FOGORVOSI RENDELő teljes munkaidős ASZ-
SZISZTENSNŐI állást hirdet meg decemberi kiképzéssel és januári
kezdéssel. Frissen végzettek előnyben. Önéletrajzukat az 
office@pomadent.ro e-mail-címre várjuk november 26-ig. (19581-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT. Tel. 0744-798-270. (sz.-I)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KO-
VÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a
0744-403-114-es telefonszámon. (60622-I)
őRZő-VÉDő CÉG alkalmaz BIZTONSÁGI ŐRÖKET és INTER-
VENCIÓST. Érdeklődni a 0731-340-144-es telefonszámon. (19584)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19585-I)
Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező
SZERSZÁMLAKATOST; műanyagfeldolgozásban, -fröccsöntésben
és fémbevonásban TAPASZTALT MUNKÁSOKAT; számvezérlésű
marógépre gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott
MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött darabok (gyártási folyamatban
levő és végtermékek) ellenőrzésére.  Az önéletrajzokat a cég székhe-
lyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112-114. szám alatt lehet
benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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Szovátán köszöntjük a
vásárhelyi születésű NAŞCA
PETERT (Pepi), az egykori
román válogatott vízi-
labdázót és jégkorongozót
86. születésnapján.
Jó egészséget kíván öccse,
Viorel és családja. (5261)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Döntsünk másodjára!
Ma a Páva 

második élő adása
a Dunán

A Fölszállott a páva második
elődöntőjét ma este sugá-
rozza a Duna. A megmérette-
tésen három határon túli
induló is versenybe száll.

A Fölszállott a páva népzenei és
néptánc tehetségkutató verseny te-
rületi válogatói és első elődöntője
után a nézők a második élő adásba
kapcsolódhatnak be. 

„Figyelemre méltó, hogy az alap-
fokú művészeti intézményekben
mintegy háromszázezer fiatal fog-
lalkozik énekkel és tánccal – osztja
meg gondolatait az első elődöntő
szünetében dr. Balogh Júlia, a ver-
seny egyik megálmodója, a váloga-
tók zsűritagja. – E lelkes fiatalok
munkájának gyümölcse beérett. Az
öt év alatt látottak nyomán már
semmin sem lepődöm meg, az ösz-
szes most induló is nagyon magas
színvonalú produkciókkal lepte
meg a közönséget.” 

Az MTVA és a Hagyományok
Háza közös műsorában a tizenkét
továbbjutó között ezúttal külhoni
indulókkal is találkozunk. Mindhár-
man a mikházi válogatóból érkez-
tek. 

A marosvásárhelyi Szöllősi 
Katalin (fotó) valódi lokálpatrióta,
szereti városa minden szegletét. A
magyar szecesszió gyöngyszeme, a
Kultúrpalota különösen kedves
neki. Missziónak tekinti az ének-
lést, s minél több emberrel kívánja
megszerettetni a népdalt. A ver-
senysorozaton elért sikerét látva,
most lesz is rá alkalma.

A mérai Kalotaszeg Legénytár-
sulat Kós Károly hazájából érkezik,
a népzene a tagok vérében van,
gyermekkoruk óta ropják Kalota-
szeg táncait. Mindnyájan a kincses
városban, Kolozsváron tanultak, s
tudásukat a kolozsvári és kalota-
szegi köz- és kulturális életben ka-
matoztatják.

Szamosújvár, a nagy múltú erdé-
lyi örmény település a magyarság
szempontjából már szórványnak
számít. A háromezer fős magyarság
kulturális életében – igazi össze-
tartó erőként – nagy szerepet játszik
az Ördöngös zenekar. A válogatón
látott míves produkciójuk nyomán
is esélyesként léphetnek színpadra.

Az elődöntőket négy, egymást
követő pénteken sugározza a köz-
média. A középdöntőket december
15-én és 22-én, a döntőt december
29-én rendezik, ahol a négy kategó-
riagyőztes mellett a közönség is ki-
választja 2017 legjobb produk-
cióját. 

Adás: 2017. november 24., pén-
tek (Duna 21.25)

Az adások megtekinthetők:
www.mediaklikk.hu/pava



VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (5202-I)

TÉLI TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (5202-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(5201-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(5256)

HÍZOTT disznók eladók, mangalica
is. Tel. 0740-673-981. (5298-I)

MINDENFÉLE

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

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

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

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4840)

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

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

FAKIVÁGÁST vállalok. Tel. 0754-321-
542. (5189)

VÁLLALOK lépcsőházfestést. Tel. 0746-
854-850. (5234)

GONDOZÓNŐT keresek ágyhoz kötött,
idős nő mellé, napi 4 órára. Érdeklődni a
0726-154-974-es telefonszámon. (5229)

SZŐRMEMUNKÁT vállalunk, és el-
adók női és férfiszőrmesapkák. Tel.
0365/409-634, 0740-892-267, 0743-
870-554. (5251-I)

TAKARÍTÁST vállalok Maros-
vásárhelyen. Tel. 0756-311-073. (5262)

MUSKOTÁLY KUKORICÁT cserélek
búzára. Tel. 0753-787-895. (5290) 

HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok. Tel.
0766-519-187. (19588)

MEGEMLÉKEZÉS

Már egy éve, hogy örökre
elmentél, itt hagytál
bennünket, és búcsút sem
vettél. Elhagytad a házat, amit
úgy szerettél, minket és
mindent, amiért küzdöttél.
Pihenj csendesen, hol nincs
már fájdalom, szívünkben itt
leszel, míg élünk e világon.
Könnyes az út, mely a
sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön pihenésed felett.
Virágot viszünk egy néma
sírra, de ezzel már nem
hozhatunk vissza.
Fájó szívvel emlékezünk
november 21-én a koronkai
PAP KÁROLYRA halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét egy életen
át őrzi felesége, két lánya, két
veje, öt unokája, három
dédunokája, unokamenye és
veje, valamint a nagyszámú
rokonság. (5216-I)

Szomorúan emlékezünk
november 24-én FILE MÁRIA
EMESÉRE szül. Jakabfi
halálának 8. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi családja. (4906)

Nem foghatjuk már dolgos két
kezét,
nem simogathatjuk őszülő
fejét.
Nem tekint ránk aggódó
szemmel,
hiába várjuk, nem jön már,
nélküle szomorú, üres a ház,
jóságos szíve örökre pihen
már.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 25-én drága
édesapánkra, KESERŰ
ÁRPÁDRA halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos lányai: Tünde, Katika
és családja. (5227)

Bíztunk az életben, hittünk a
gyógyulásban, 
De ha már abban nem,
legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és
minket szerettél,
Csoda volt, ahogy az életért
küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív, mely
értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk
oly sokat dolgozott.
Számunkra Te soha nem
leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk
november 26-án KÁDÁR
GYÖRGYRE, Marosszent-
király volt alpolgármesterére
halálának 6. évfordulóján.
Szerető felesége, fia, lánya,
veje és unokái. (5226-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
november 24-én COZMA
JUSZTIRA született Székely
halálának 9. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Nyugodjon békében! A
bánatos család. (5250)

Minden zord tél után jön egy
szép tavasz, de az én
szívemben örök tél marad.
Utam a temetőbe vezet, hogy
ott halkan beszélhessek
veled, de fájó szívem feleletet
nem kap, mert a fekete föld
előlem eltakar.
Megtört szívvel emlékezem
drága jó férjemre, a koronkai
BARICZ BÁLINTRA halálának
16. évfordulóján. Bánatos
felesége, Ida. (5249)

Fájó szívvel emlékezünk
drága, szeretett szüleinkre,
nagyszüleinkre és test-
véreinkre, id. ZUDOR
JÁNOSRA, ZUDOR-KEREKES
MÁRIÁRA, ifj. ZUDOR
JÁNOSRA, ZUDOR ISTVÁNRA
és ZUDOR LŐRINCZRE
haláluk évfordulóján. Áldott
emléküket szívünkben
őrizzük. Nyugodjanak béké-
ben! Szeretteik: leányaik, fiaik,
testvéreik és azok családja.
(5252)

Bús temető csendes sutto-
gása, nekem már csak ez
maradt hátra. Oly jó volt veled,
most szomorú és üres
nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjemre, id. VAJDA
ISTVÁNRA halálának 7.
hónapján és anyósomra, a
szabédi születésű NAGY
ILONKÁRA halálának 10.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugodjanak
csendesen! Felesége, illetve
menye és fia, illetve unokája
családjával. (5253)

Szomorú szívvel emlékezünk
november 24-ére, amikor 7
éve, hogy elhunyt a
marosugrai születésű
SZÉKELY ANDRÁS.
Míg köztünk volt, mi szerettük. 
Hiányzol nekünk, soha nem
feledünk.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a nótás kedvű
férjre, édesapára és apósra.
Emlékét szívébe zárja a
család. Felesége és családja.
(5254-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
november 26-án a meleg-
földvári születésű BOTA
ISTVÁNRA halálának 10.
évfordulóján. Szerettei: fele-
sége, két leánya, két unokája
és veje. (5264)

Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett
elmennem, őrizzetek
szívetekben.
Ha emlegettek, köztetek
leszek, de fáj, ha látom
könnyetek.
Ha rám gondoltok,
mosolyogjatok,
mert én már jó helyen vagyok.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó gyermekre, unokára,
unokatestvérre, a jobbágyfalvi
FRAIMAYER ERIK KRISTÓF-
RA halálának második évfor-
dulóján.
Emléke örökké élni fog
szívünkben. Szerettei. (-)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága jó szüleinkre, a
szőkefalvi SZABÓ JÓZSEFRE
és SZABÓ IRMÁRA, a
magyarsárosi KÖPECZI
JÁNOSRA és KÖPECZI
ZSUZSANNÁRA. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Éva és Jani. (5293)

Nem halnak meg, kik
szívünkben élnek, hiába
szállnak, repülnek az évek.
Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni, hazudni a
szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk.
Soha nem feledjük vejünket, a
budapesti dr. GRESPIK
LÁSZLÓT. Emléked örökké
szívünkbe zárjuk. A Köpeczi
család Dicsőből. (5293-I)

Fájó szívvel emlékezünk
drága édesanyánkra és
nagymamánkra, a mező-
csávási VITÁLIS ERZSÉBET
szül. Imreh óvónőre halálának
3. évfordulóján. Jóságát, ön-
feláldozó szeretetét soha el
nem felejtjük. Gyermekei és
unokái. (5295)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a  szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, rokon, jó barát, 

GHEORGHE KORNEL 
november 23-án, életének 65.
évében hirtelen eltávozott szeret-
tei köréből Budapesten. 

A gyászoló család. (5296-I)
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Immár nyolc és öt éve nem kísér szerető, óvó tekintetük, segítő,
dolgos kezük útjainkon. Két szerető szív örökre összeforrt a
mindenséggel, ám emlékeinkben mindig velünk, mellettünk élnek,
maradnak. 
Sok szeretettel, kegyelettel gondolunk APA ILONA EMMÁRA
született Bodó november 25-én és APA SÁNDORRA augusztus 13-
án, haláluk évfordulóján, hozzátartozóik mindennap. 
Nyugodjatok békében, drága jó szülők, nagyszülők,  testvérek,
rokonok, kollégák, ismerősök…! 
Szeretteik. (5193)

A mennyei kapun belépők életvonala nem törik meg, mert az Isten
betölti a tért s időt harmóniával, igaz érdemmel és megnyugvással a
belépő és szerettei számára egyaránt.
Aki templommá tudta varázsolni szívét-lelkét szelíden, nemes
termékenységgel, immár öt éve teszi ezt az égi haza lakójaként is.

NAGY ÁGNES tanárnőre
(1951-2012)

emlékeznek és emlékeztetnek szerettei november 26-án.
Kölcsönkaptuk Őt a Teremtőtől, vissza kellett adnunk Néki, de hálát
adunk Istennek, hogy nálunk, velünk és bennünk van Mindörökre a
meglódult időben, amely legyőzi a felejtést. (5220)

Eltelt tíz év, mégsem hisszük,
hogy akit szerettünk, nincs már
közöttünk. Az életed elszállt,
mint a virágillat, de az emléked
ragyog, mint egy fényes
csillag. Az Úristenbe vetett hit
segített a hatalmas bánat
elviselésében. Szívünk soha el
nem múló fájdalmával
emlékezünk november 21-én
KISS JÓZSEF ATTILÁRA
(Junior), a drága jó gyermekre,
testvérre, unokára, unoka-
testvérre. 
Drága szép emlékét meg-
őrizzük: édesanyja, nevelőapja,
két fiútestvére, nagymamája, a
Bodoni család, unokatestvére,
Dalmika és családja. Nyugodjál békében, drága gyermekem,
Junikám! (5281-I)

Fájó szívvel emlékezünk
november 26-án a szeretett
TŐKÉS KLÁRÁRA halálának 9.
évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei. (5307)



No Sugar Akusztik@Marosvásárhelyi Rádió
Ebben a hónapban a No Sugar együttes akusztikus műsorával várnak 

minden Kotta-kedvelőt. 
A nyári pezsgés, fesztiválhangulat után most lassabbra veszik 

a tempót. Az ismert, saját dalok ezúttal új köntösben, 
átdolgozva szólalnak meg, remélik, elnyeri tetszésüket. 

November 26-án este 6 órától! 
A belépés díjtalan!

Kirándulás 
a nagyszebeni karácsonyi vásárra 

december 7-én
Iratkozni a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztáránál

– Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám – lehet.
• Meglátogatjuk a természettudományi múzeu-

mot, a karácsonyi vásárt
• Indulás reggel 8 órakor a székhely elől, visszatérés ugyanaznap

este
• Részvételi díj, amit feliratkozáskor kell kifizetni, 20 lej/tag, ami

magába foglalja a szállítást autóbusszal, az ebédet (napi menü), belépti
díjat a természettudományi múzeumba

• Fontos: a résztvevőknél legyen személyazonossági igazolvány és
a legutóbbi nyugdíjszelvény 

Bővebb tájékoztatásért hívja a 0365/430-813 vagy a 0265/262-651-
es telefonszámot, naponta 7–13 óra között, november 27-étől kezdő-
dően.

A vezetőség
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A MAESTRO SPRL bukaresti fiókja
(a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Maros megyei fiókja által – székhely:
Marosvásárhely, Gen.  Avramescu 4.
szám, Maros megye – az átszervezés
alatt álló Contranscom Benţa Rt.
csődbiztosaként 4543
négyzetméteren fekvő ingatlanokat
értékesít Segesváron, a Küküllő
lakóparkban. A kikiáltási ár 277.740 lej
+ héa.  A parcellákat külön-külön
feltüntető lista az árakkal együtt a
www.unpir.ro, a www.smda.ro és a
www.olx.ro weboldalakon, illetve a
csődbiztos székhelyén tanul-
mányozható. 

Amennyiben több ajánlattevő
jelentkezik, nyilvános árverést
szerveznek. Az árverésre december
8-án 13 órakor kerül sor a csődbiztos
székhelyén, és megismétlik minden
pénteken ugyanabban az időpontban,
a javak eladásáig.  Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi garanciát, a
részvételi díjat és megvásárolják a
feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a
licit kezdete előtt. Bővebb
tájékoztatással a csődbiztos szolgál a
0265/269-700, 0745-146-096, illetve
az adós a 0745-624-214-es
telefonszámon.  

A MAESTRO SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Maros
megyei fiókja által – székhely: Marosvásárhely, Gen.  Avramescu 4. szám, Maros
megye – az átszervezés alatt álló Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként
értékesíti a Marosvásárhelyen, a Pandúrok útján (szám nélkül) levő, összesen
14.889 négyzetméteres területű ingatlant. A kikiáltási ár 1.130.400 lej + héa.  A
parcellákat külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt a www.unpir.ro, a
www.smda.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén
tanulmányozható. 
Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik, nyilvános árverést szerveznek. Az

árverésre december 8-án 13 órakor kerül sor a csődbiztos székhelyén, és
megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig.  Az
árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi  személyek, akik kifizetik a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a
feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a
csődbiztos szolgál a 0265/269-700, 0745-146-096, illetve az adós a 0745-624-214-
es telefonszámon.  

KLARA javasasszony most, a közelgő ünnepek alkalmával
a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít. Kötéseket, átkokat old
fel, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi  a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és üzleti élete; Erika
Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötésektől,
átkoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy
kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen
megoldott ügye van, az egyedüli, akit az egyház is
elismer. Segíteni tud a problémák megoldásában:
szétvált párokat összebékít, jólétet visz a házhoz és
a vállalkozásba, feloldja a kötést, átkot,
megszabadít a depressziótól, a csontfájdalmaktól, a
fejfájástól, a stressztől, az alkoholizmustól, az
impotenciától, a szerencsejáték-szenvedélytől,
összehozza a szerelmeseket, segít vizsgák esetén
stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért hozzá;
Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert a segítségével megszabadult a csődtől és az
alkoholizmustól; Enikő hálás, mert levette róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig
nem tudott férjhez menni; Mária Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát
kigyógyította az epilepsziából és a tébécéből; András hálás Ştefania asszonynak,
mert a  felesége visszatért hozzá. 
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon.
100% garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)

Betöltötte az 50. évet, és szeretne egy
ÁLTALÁNOS UROLÓGIAI VIZSGÁLATOT?

Ajánljuk KEDVEZMÉNYES 
VIZSGÁLATI CSOMAGUNKAT:

• 12 laborteszt a PSA-val együtt
• urológiai vizsgálat

• urológiai ultrahang
Jöjjön el 2017. november 1. – december 18.

között a Dora Medicalshoz és részesüljön 
a 35%-os kedvezményben!

Jelentkezzen a 0733-553-974-es telefonszámon!


