
Különösebb fennakadást nem okozott a
közlekedésben a hétfői havazás, ked-
den délre minden megyei és községi út
járható volt a Nyárád és Kis-Küküllő
völgyében, az áramszolgáltatás azon-
ban több helyen szünetelt.

A hétfőn délután kezdődött és kedd délig
tartó havazás ellenére a megye ezen térségében
nem volt fennakadás a közúti forgalomban. A
helyhatóságok idejében felkészültek a hóelta-
karításra, egy részük cégekkel kötött ilyen jel-
legű szolgáltatási szerződést, mások saját
gépállományukkal végezték el a munkálatokat.
Bár, mint kiderült, az enyhe idő miatt a vizes hó

nem fagyott meg, sok helyen el sem indították
a kotrógépeket.
Saját gépekkel dolgoznak

Nyárádremetén háromszor akkora a hó, mint
a megyeközpontban, de nem kellett a községi
utakat takarítani, hamar elolvadt a rájuk rakó-
dott hó – tudtuk meg Magyari Péter

Statisztikát javító kozmetika
Mintha más dimenziókban élnénk, párhuzamos pénzügyi világok-

ban, elbeszélve egymás mellett. Most nem a jövő évi pénzügyi válto-
zásoknál, ezek becsült hatásainál, az emiatti országos
tiltakozáshullámnál időznék el. Inkább azon morfondírozok, hogy mi-
közben különböző – bizonyára nem szerény költségvetéssel készült –
felmérésekből az derül ki, hogy Románia élen jár Közép- és Kelet-Eu-
rópában az adóbefizetés könnyűségének tekintetében, Liviu Voinea, a
Román Nemzeti Bank kormányzóhelyettese szerint javítani kell az adók
és illetékek begyűjtésén, ami jóval elmarad az EU-tagállamok szint-
jétől. Márpedig ha nem sikerül megfelelő arányban begyűjteni az adó-
kat, felpörgetni a gazdaságot, költeni sem lehet annyit, amennyi
szükséges lenne. Sem egészségügyre, sem oktatásra, sem ipari beru-
házásokra. A kormányzóhelyettes szerint a gazdaságban elkönyvelt
veszteségek 90 százaléka a magánszektor számlájára írható. Csak
éppen arról nem beszél senki, hogyan sikerült azt a „teljesítményt”
elérni tavaly, hogy közel negyedmillió, többségi magántőkével működő
cég vált veszteségessé. Aztán a bankvezér megállapítja: lehetővé kell
tenni a piacra lépést, és javítani az adóbefizetési kultúrán. Vagy inkább
hajlandóságon – tehetnénk hozzá.

Miközben a PwC Paying Taxes 2018 ( a Világbank éves jelentésének
részét képezi) felmérés szerint nyolc helyet ugrott előre (a 42. pozíci-
óra) Románia az adók és illetékek befizetésének könnyűsége szempont-
jából (egységes ügyintézési ablak, online fizetési mód, bankkártyával
való átutalás stb.), furcsamód valami miatt mégsem sikerül annyit 
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Antalfi Imola

Gligor Róbert László

Szabályzatot készí-
tenek az élsportolók
támogatására
A korábbi alkalmaktól eltérően, nyu-
godtabb hangulatban folytatódott a
múlt csütörtökön megkezdett tanács-
ülés, a képviselők igyekeztek betartani
a szabályzatban előírt kétperces fel-
szólalási időt magyar, illeve román
nyelven. 
____________3.
Camino del Norte
Szigorúan veszik a mindenféle auto-
nómiát, olyannyira, hogy Donostiában
(San Sebastian) az utcanevek csak
baszkul vannak kiírva, a spanyol
nyelvű térképpel a kezedben pedig jö-
hetsz-mehetsz, mert nem találsz meg
semmit...
____________5.
Már hét épkézláb
embere sincs 
a Mureşulnak
A keretben található néhány jobb ké-
pességű kézilabdázónak köszönhe-
tően a Mureşul így is viszonylag jól
tartotta magát egy olyan ellenféllel
szemben, amely pontosan kétszer
annyi játékossal érkezett, és amely
nagyon hamar rájött arra, hogy gya-
korlatilag hat védővel csupán öt em-
berrel szemben kell védekeznie. 
____________18.

A legtöbb helyen járhatóak voltak az utak Fotó: Gligor Róbert László

Négy marosvásárhelyi
járatot szüntet meg

a Wizz Air
Számunkra kedvezőtlen döntést hozott a
Wizz Air légitársaság, ugyanis jövőtől
megszünteti a római, párizsi, madridi és
frankfurti járatait, és ezzel egy időben
bővíti a kolozsvári és a szebeni járatok
számát. 

A Wizz Air, Közép- és Kelet-Európa legna-
gyobb fapados légitársasága, romániai piacveze-
tőként november 27-én sajtóközleményben hozta
nyilvánosságra, hogy a régióban – továbbra is
fenntartva a legalacsonyabb árakat – változtatá-
sokat, pontosabban járatátcsoportosításokat esz-
közöl, amit a megnövekedett kereslettel indokolt
meg. 

A közleményben leszögezik: miután átadják a
marosvásárhelyi repülőtér felújított kifutópályá-
ját, a repülési menetrendet a kolozsvári járatokhoz
igazítva optimizálják. A marosvásárhelyi utasok
továbbra is alacsony áron utazhatnak Dort-
mundba, Münchenbe (Memmingen), Londonba
(Luton) és Budapestre. A frankfurti, madridi, pá-
rizsi (Beauvais) és római (Ciampino) járatok 

Ma!

Mezey Sarolta

Megjött az első hó

Inkább csak áramkiesést okozott 



Karácsonyi vásár a Philothea Klubban
December 4-én, hétfőn karácsonyi vásár nyílik a marosvá-
sárhelyi, Kossuth utca 2. szám alatti Philothea Klubban. Az
érdeklődők helyi és környékbeli képzőművészek és kéz-
művesek munkáiból válogathatnak, vásárlásukkal támo-
gatva az alkotókat. A vásár december 8-ig, péntekig
látogatható 10 és 18 óra között.

Népegészségtani 
és biokémiai előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében jövő héten, december 4–6. kö-
zött, hétfőtől szerdáig népegészségtani és biokémiai elő-
adásokat tartanak Marosvásárhelyen, az RMOGYKE
Tanulmányi Központban (Deus Providebit Tanulmányi Ház,
Rózsák tere 61. szám). Az előadásokra hétfőn 16–20 óra
között kerül sor, ekkor prof. dr. Kiss István, a Pécsi Tudo-
mányegyetem intézetvezető tanára értekezik. Szerdán 16–
18 óra között prof. dr. Máthé János, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem emeritus professzora,
18–20 óra között prof. dr. Kiss István tart előadást. Az elő-
adásokon való részvétel díjmentes.

A Parahelikon művészetterápiás
csoport kiállítása

A marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ és
az Alternativa Szövetség szervezésében december 4-én,
hétfőn 17 órakor a rehabilitációs központ Parahelikon mű-
vészetterápiás csoportjának alkotásaiból nyílik kiállítás. A
csoport szokásos évi tárlatának idén a marosvásárhelyi
Deus Providebit Ház ad otthont.

Zárva lesz az uszoda
A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda vezetősége
értesíti az érdeklődőket, hogy november 30-án, csütörtö-
kön, december elsején, pénteken, valamint szombaton és
vasárnap is zárva lesz az uszoda.

December elsején zárva lesz 
az oroszpiac

Az Ingatlankezelő és Piacigazgatóság nevében Ujica Valer
adminisztrátor értesíti a marosvásárhelyieket, hogy de-
cember elsején a Hadsereg téri piac zárva lesz.

Gyalogosokat gázoltak el
Hétfőn három, szabályosan közlekedő gyalogost gázoltak
el az átjárónál gépkocsival. A reggeli órákban Nagyernyé-
ben egy 46 éves magyarói férfi a gyalogosoknak járó el-
sőbbségadás elmulasztása folytán egy 43 éves helyi lakost
ütött el. Aznap délelőtt Dicsőszentmártonban a Köztársa-
ság és az Iskola utca kereszteződésénél egy 74 éves gép-
kocsivezető egy 66 éves gyalogost gázolt el. Hétfő este
Marosvásárhelyen, a Szabadi úton egy 30 éves, gépkocsi-
val közlekedő nő ütött el az átjárónál egy 33 éves nőt.
Mindhárom baleset könnyebb sérüléssel járt.

Kiskorúak loptak autóból
Vasárnap este arról értesítették a szászrégeni rendőrséget,
hogy ismeretlen tettesek loptak egy, a Galamb utcában le-
parkolt autóból. A helyszínre érkező rendőrök megállapí-
tották, hogy a gépkocsit három személy törte fel, akiket
tetten is ért a tulajdonos. Az elkövetők közül ketten elsza-
ladtak, harmadik társukat, egy 11 éves fiút sikerült feltar-
tóztatni. A kiskorú bevallotta, hogy a bűncselekményt egy
8 és egy 16 éves társával követte el. A rendőrök nemso-
kára az ügy másik két gyanúsítottját is megtalálták. A to-
vábbiakban kiderült, hogy a kiskorúak ugyanazon a napon
egy másik gépkocsit is feltörtek, és onnan egy 500 lej értékű
globális helymeghatározó rendszert (GPS) vittek el. Az
ügyben minősített lopás alapos gyanújával indult eljárás.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma TAKSONY, 
holnap ANDRÁS, ANDOR
napja.
ANDRÁS: görög eredetű név,
jelentése: férfi, férfias. Rokon
neve az Andor és az Endre, női
megfelelője az Andrea.

29., szerda
A Nap kel 

7 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 38 perckor. 
Az év 333. napja, 
hátravan 32 nap.
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December 12-éig várja a Schola Particula 1557 –
Bolyai 2000 Egyesület marosvásárhelyi középis-
kolások esszépályázatát Találkozásom Bolyai János-
sal, a ,,geometria Kopernikuszával” címmel.

A pályázaton résztvevőknek egy esszét kell írniuk, mely
megközelítheti a témát a matematika, filozófia, zene terén,
valamint Bolyai alakja a szépirodalomban, emlékezete és
kultusza. Formai követelmények: esszé, legtöbb öt A4

oldal terjedelemben, 12-es karakterek 1,5 sorközzel. Be-
küldési határidő: 2017. december 12. A pályázatok az
alábbi e-mail-címre küldhetők: spbolyai2017@gmail.com

A zsűri által legjobbnak ítélt első három helyezett értékes
tárgynyereményben részesül, mely a december 15-i Bolyai
János-emlékünnepség keretében kerül átadásra. A pályázat
nyertesei az emlékünnepségen betekintést nyújthatnak esz-
széik tartalmába. (sz.p.)

Pályázati felhívás marosvásárhelyi középiskolások számára 
Találkozásom Bolyai Jánossal…

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, az előző évek
hagyományához híven, immár hetedik alkalommal
szervezi meg az Osszuk meg az ünnep örömét című
kampányt, melynek keretében a színház művészei a
nézőkkel összefogva próbálják szebbé tenni a rászo-
ruló gyermekek karácsonyát. 

Az adakozó kedvű nézőknek és a társulatok tagjai-
nak köszönhetően tavaly több köbméter adomány
gyűlt össze. Idén újból a Szent Erzsébet Egyesületet
kívánják segíteni, melynek családias típusú házaiban
Pál atya ferences szerzetes gondozásában árva, félárva
vagy elhagyott gyermekek élnek. 

A színház munkatársai leginkább tartós élelmiszert
(lisztet, cukrot, olajat, rizset, száraztésztát, konzervet,
édességet) gyűjtenek, aminek a gyermekközösségek
hosszabb távon is hasznát vehetik. 

Az adományokat a november 29., szerda és decem-
ber 14., csütörtök időszakban lehet elhelyezni a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi és kistermi
bejáratainál, valamint a Tudor negyedbeli és a Dózsa
György utcai Merkúr üzletekben található gyűjtőlá-
dákba.

Az adományokat „Pál atya gyermekei” a december
19-én tartandó színházi foglalkozás alkalmával veszik
majd át a művészektől.

A színház munkatársai a megajándékozott gyer-
mekek nevében is köszönetet mondanak mindazok-
nak, akik bekapcsolódnak az Osszuk meg az ünnep
örömét – 2017 kampányba, valamint a Merkúr üzlet-
láncnak az együttműködésért! (pr-titkárság)

2017-ben is osszuk meg az ünnep örömét!
– Adománygyűjtés a színházban –

Alá lehet írni 
a kezdeményezést
A marosvásárhelyi RMDSZ iro-

dájában, a Dózsa György utca 9.
szám alatti Hangya-épület föld-
szintjén lévő 3-as teremben decem-
ber 7-ig, hétfőtől péntekig naponta
9–16 óra között várják mindazo-
kat, akik alá szeretnék írni a 
Minority SafePack európai kezde-
ményezést.

Négy marosvásárhelyi járatot szüntet meg a Wizz Air
továbbra is a kolozsvári repülőtérről indulnak. A korábban
Marosvásárhelyre rendelt repülőgépet 2018 júniusától a
szebeni telephelyre költöztetik, amely lehetővé teszi, hogy
az ottani hálózatot öt járattal bővítsék. Ez heti 21 járatot je-
lent. Ezzel – mondják – az erdélyi utasoknak kedvező fel-
tételeket biztosítanak a külföldre utazáshoz. A járatok
beszüntetéséig a Wizz Air-t kiszolgáló marosvásárhelyi sze-
mélyzetnek felajánlották, hogy más romániai vagy külföldi
Wizz Air-bázison helyezkedjen el. 

George Michalopoulos, a Wizz Air kereskedelmi igazga-
tója kijelentette, hogy a légitársaság folyamatosan követi
az utasok igényeit, annak érdekében, hogy a járatokat
eszerint működtessék, a lehető legkedvezőbb áron. Ala-
pos elemzést követően döntöttek a Wizz-hálózat legked-
vezőbb módosításáról. Várják a felújított marosvásárhelyi
kifutópálya átadását, ahonnan négy célállomás felé a
négy legnépszerűbb járatot újraindíthassák. A szebeni úti
célok számát viszont tizenegyre emelik, nyolc célország
felé. 

Olvasóink figyelmébe!
Hirdetési irodánk nyitvatartási ideje:

– szerda, november 29.: 8–14 óra 
– csütörtök, november 30.: ZÁRVA

– péntek, december 1.: ZÁRVA
– szombat, december 2.: ZÁRVA

– vasárnap, december 3.: 10.30-14.30 óra között
Következő lapszámunk december 4-én, hétfőn Sport+ és Múzsa mellék-

letekkel jelenik meg. 
A lap előfizetési ára 2018. január 1-jétől egy hónapra 24 lej +4,17 lej pos-

tai kihordási díj. A de-cember 6-i, szerdai lapszámban Mikulás-ajándék
előfizetőinknek a Népújság 2018-as falinaptára, mely kapható lesz az új-
ságárusoknál is. 

Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon. 

Sorsolás a Bernády Házban ma 15 órakor!
A Népújság szerkesztősége ma 15 órától tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea

utca 6. szám) a Hűséges előfizető – NOVEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek
és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt sze-

retettel várunk!

(Folytatás az 1. oldalról)



Az Egyesült Államok külügyminisztériuma aggodal-
mát fejezte ki amiatt, hogy a törvényhozás külön-
bizottsága elé a korrupcióellenes harcot esetleg
„aláásó” javaslatok kerültek, és felkérte a bukaresti
parlamentet, hogy utasítsa el a jogállamiságot
gyengítő kezdeményezéséket – közölte a média az
amerikai külügyi szóvivő irodája által hétfő este ki-
adott közleményt ismertetve.

„Az Egyesült Államokat aggodalommal tölti el, hogy Ro-
mánia olyan törvénytervezeteket elemez, amelyek alááshatják
a korrupcióellenes harcot és gyengíthetik az igazságszolgál-
tatás függetlenségét. Ezek a törvények, amelyeket eredetileg
az igazságügyi minisztérium javasolt, azokat az eredményeket
veszélyeztetik, amelyeket Románia az utóbbi években elért
az igazságszolgáltatás megerősítése, politikai befolyás alóli
kivonása terén” – olvasható az amerikai külügyi kommüniké-
ben.

A parlamentet közvetlenül megszólító közleményre első-
ként az igazságszolgáltatás átszervezésével és a büntetőjog al-
kotmányellenesnek bizonyult cikkelyeinek kiigazításával
megbízott parlamenti különbizottság elnöke, Florin Iordache
szociáldemokrata képviselő, volt igazságügyi miniszter rea-
gált. A politikus szerint a testület előtt lévő javaslatcsomag
egyetlen eleme sem csorbítaná az igazságszolgáltatás függet-
lenségét, és nem lát semmilyen okot arra, hogy a törvényhozás
felhagyjon az igazságszolgáltatás átszervezésével.

A parlament házelnökei szerint az Egyesült Államok kül-
ügyminisztériuma kiegyensúlyozott elemzés nélkül, egyes ro-
mániai véleményeket „visszhangozva”, alaptalanul aggódik a
romániai jogállamiságért.

Călin Popescu Tăriceanu szenátusi és Liviu Dragnea kép-
viselőházi elnök, a szociálliberális kormánytöbbség vezetői
kedden kiadott közös nyilatkozatukban a washingtoni kül-
ügyminisztérium előző esti közleményére reagáltak. A parla-

ment házelnökei „kellemetlen meglepetésnek” nevezték az
amerikai külügyi kommünikét. Leszögezik: Bukarestnek
arra – az Egyesült Államokban és Romániában azonos – al-
kotmányos elvre kell alapoznia partnereihez fűződő viszo-
nyát, miszerint a parlament a nép képviseletében, szuverén
módon hozza meg döntéseit, és rájuk nem lehet nyomást
gyakorolni.

A koalíció pártelnökei szerint a parlament olyan, az emberi
szabadságjogokat súlyosan sértő visszaéléseket akar megfé-
kezni, amelyeket „nehezen lehetne elképzelni” az Egyesült
Államokban.

A házelnökök felkérik az Egyesült Államokat, hogy bízzon
a román törvényhozásban, amely a tervezett reformmal éppen
az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését és po-
litikai befolyások alóli kivonását célozza.

Tăriceanu és Dragnea arra emlékeztet, hogy ugyanez a par-
lament nemrég nyilatkozatban üdvözölte az amerikai-román
stratégiai partnerség megkötésének huszadik évfordulóját,
megszavazta a GDP két százalékának védelmi költségekre
fordítását, jóváhagyta a Patriot rakétaelhárító ütegek beszer-
zését, illetve román katonák szerepvállalását az afganisztáni
és iraki missziókban.

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának közlemé-
nye élénk visszhangot váltott ki a közéletben. Az ellenzéki
pártok az ország legfőbb stratégiai szövetségese által megfo-
galmazott „jogos aggodalomnak” és a diszkrétebb diplomáciai
eszközök kimerítése utáni „súlyos figyelmezetésnek”, míg a
kormány fő erejét képező PSD politikusai „felesleges, sértő,
a diplomáciai szokásjogot semmibe vevő” lépésnek nevezték.

Az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények
módosítása ellen tízezrek tüntettek az utóbbi hetekben. Az el-
lenzék azzal vádolja a szociálliberális többséget, hogy saját,
korrupcióval vádolt politikusai védelmében akarja vissza-
nyesni a vádhatóság mozgásterét. (MTI)
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Jóváhagyták a védelmi 
intézmények költségvetéseit

Jóváhagyta kedden a Legfelsőbb Védelmi Tanács
(CSAT) a védelmi és nemzetbiztonsági intézmények
költségvetését – derül ki az Államelnöki Hivatal köz-
leményéből. „A védelmi minisztérium számára a
bruttó hazai termék 2%-át hagyták jóvá, ahogyan azt
előírja a védelemre szánt költségvetés növeléséről
szóló politikai megállapodás, lehetővé téve a had-
erő-fejlesztési programok finanszírozását. A többi
nemzetvédelmi és nemzetbiztonsági intézmény ese-
tében a GDP-arányos ráfordítás hozzávetőlegesen
megegyezik a 2017-essel” – írja a közlemény. A
CSAT ugyanakkor elemezte és jóváhagyta a 2018-
as évre vonatkozó tevékenységi tervet. (Agerpres)

Mostani szinten tartanák 
a büntetőpont értékét

A büntetőpont értékének a jelenlegi, 145 lejes szin-
ten való rögzítését javasolja a pénzügyminisztérium-
nak a belügyi tárca. Monica Dajbog belügyminiszté-
riumi szóvivő nyilatkozata értelmében 2018-tól a mi-
nimálbér növekedése miatt jelentősen nőnének a
bírságok, ezért javasolták, hogy jövőre is 145 lej le-
gyen a büntetőpont értéke. Jelenleg a közúti bírsá-
gok összege 290 és 2.900 lej között váltakozik, a jogi
személyek által elkövetett kihágások esetén akár
14.500 lej is lehet. A KRESZ szerint a közúti bírságot
a kirótt büntetőpontok számának függvényében
szabják meg, egy büntetőpont értéke pedig a min-
denkori minimálbér tíz százaléka. A büntetőpont érté-
kének a jelenlegi szinten való rögzítéséről sürgősségi
rendeletet ad majd ki a kormány. (Agerpres)

Negyedmillió gyerek küzdhet 
tanulási zavarral

Világszerte a gyermekek 10 százaléka tanulási za-
varral küzd, és 3-5 százalékban súlyos esetekről van
szó. Romániában 250.000-re becsülik a tanulási za-
varral küzdő gyermekek számát – hívja fel a figyel-
met közleményében a Tanügyi Szabad
Szakszervezetek Szövetsége (FSLI). „A súlyosan
diszlexiás, diszgráfiás vagy diszkalkuliás gyerekek
a klasszikus módszerekkel nem tudnak megtanulni
olvasni, írni, számolni, rájuk külön oda kell figyelni
ahhoz, hogy a többiekkel egyenlő esélyeket biztosít-
sunk nekik” – áll a közleményben. A FSLI szerint Ro-
mániában nem létezik pontos statisztika a tanulási
zavarokkal küzdő gyerekekről, így nehéz rajtuk se-
gíteni. (Agerpres)

Bővülő gazdaság, 
gyenge beruházási hányad

A világgazdaság folyamatosan nő, 2010 óta a leg-
gyorsabb ütemben bővül, de a tervezett beruházási
ráták túl alacsonyak ahhoz, hogy fenntartható ma-
radjon a növekedés lendülete – figyelmeztetett a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) kedden kiadott legfrissebb előrejelzésében.
A Gazdasági Kilátások című, félévente megjelenő
prognózisában az OECD azt jósolja, hogy a világ-
gazdaság növekedési üteme idén 3,6 százalékot, jö-
vőre 3,7 százalékot, 2019-ben pedig ismét 3,6
százalékot tesz ki. A tavaly novemberi előrejelzés-
hez képest enyhén, az idei GDP-növekedési ütemet
0,3 százalékponttal, a jövő évit pedig 0,1 százalék-
ponttal emelték. (MTI)

bevételeznie az államnak az adókból, amennyire számít.
A becsült és a valóságos értékek között nagy különbség
van. Ugyanakkor, ha egy közpes méretű vállalkozást ve-
szünk alapul, az évi 14 befizetés száma nem sokkal több,
mint az uniós tagállamokban. Az értelmezhető, kiskapus
törvénykezésben, a korrupcióban kereshetők a befizetés
elmaradásának okai, valami miatt azonban mégsem
javul a helyzet. 

Ha csak a héabefizetést vesszük alapul, a deficit mint-
egy 37 százalék, a legnagyobb az unióban, ami pénze-
sítve 7,7 milliárd eurót tesz ki. Ez azért már valami, és
komoly adócsalásra utal. De beszélhetnénk mindenféle
egyéb, magánszemélyek által befizetendő illetékekről,
adókról, járulékokról. Arról, hogy az állami kincstárban
– a kiírtak ellenére – esetenként nem lehet bankkártyá-
val fizetni (saját tapasztalatom), hogy egy közintézmény
gyakran képtelen összehangolni a „pénzhozó” adatbá-
zisokat, hogy egyes településeken a lakosok egy bizo-
nyos része még csak nem is szerepel az adófizetői
jegyzékben (a kozmetika javítja a statisztikát, ergo a
visszaosztást illetően jobban jár az önkormányzat), de
nem is bajlódik azzal, hogy rendezze ezt a problémát.
Márpedig addig, amíg a politikai akarat a törvényi kis-
kapuzást szolgálja, e felmérések megtévesztők, a nagy-
beruházók pedig az istennek sem fognak tolongani
azért, hogy Romániában fektessenek be. 

Statisztikát javító 
kozmetika

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az amerikai külügyminisztérium a jogállamiságot gyengítő
kezdeményezések elutasítására kérte a parlamentet

A marosvásárhelyi tanács múlt
csütörtöki ülését folytatta tegnap
a képviselőtestület, több mint 30
ügyben hozva határozatot. A ta-
nácsosok többek közt határoztak
az állatkerti illetékek módosításá-
ról, vita tárgyát képezte a testület
szervezési és működési szabály-
zatának, illetve a zöldövezetek
fejlesztési szabályzatának módo-
sítása, Szőcs Bernadette élspor-
toló díjazása, ugyanakkor az is
elhangzott, hogy a decemberi ülé-
sen napirendre kell tűzni a
2018/19-es tanév iskolahálóza-
tára vonatkozó tervezetet. 

A korábbi alkalmaktól eltérően, nyu-
godtabb hangulatban folytatódott a múlt
csütörtökön megkezdett tanácsülés, a
képviselők igyekeztek betartani a sza-
bályzatban előírt kétperces felszólalási
időt magyar, illeve román nyelven. 
Drágábban megyünk állatkertbe

A somostetői állatkert díjszabásainak
módosítása az előterjesztés szerint az
inflációs ráta növekedése miatt indokolt.
Az állatkert vezetése által javasolt –
meglehetősen magas – díjszabásokat a
testület jogi szakbizottsága esetenként
alaposan visszavágta, a határozat meg-
szavazásakor pedig elfogadták Mózes
Levente képviselő módosító indítványát,
aki a 10-es létszám fölötti, szervezetten
az állatkertbe látogató gyermekcsopor-
tok számára 50 százalékos kedvezményt
javasolt.

A módosított határozat szerint felnőt-
tek az eddigi15 lej helyett 20, a 2-12 év
közötti gyermekek 3 lej helyett 5, a diá-
kok, egyetemisták (35 év alatt) 3 lej he-
lyett 10 lejes belépőjegy ellenében
látogathatják az állatkertet. A családi (2
felnőtt, 2 gyerek) jegy ára 32 lejről 45-
re drágul, illetve 2 felnőtt és legtöbb 5
gyermek esetében 50 lejre. A fogyaték-
kal élők változatlanul díjmentesen me-
hetnek be az állatkertbe. Leginkább a

bérletek esetében csökkentették az állat-
kert vezetése által javasolt összegeket. A
felnőttek éves bérletért 120, a 2-12 év
közötti gyermekek 30, a diákok, egyete-
misták 60 lejt kell fizessenek. 

A zöldövezetek fejlesztési szabályza-
tának módosításáról szóló határozatter-
vezetet Moldovan Călin, Furó Judit,
Bakos Levente, Hermann Mark Chris-
tian és Peti András tanácsosok javasla-
taival egészítették ki és szavazták meg.
Ezek lényege, hogy a tulajdonosi társu-
lások, óvodák, iskolák számára ingyene-
sen, de egy zöldövezet-fejlesztési
tervezet bemutatása alapján biztosítja a
városi virágkertészet a közterületen elül-
tetendő növényeket, facsemetéket, a sür-
gősségi beavatkozásoknál (fa kivágása)
pedig figyelembe kell venni a fakivágási
bizottság (amelyben a civil szervezetek
két képviselője is jelen van) véleményét. 
Maradt a két perc

A testület szervezési és működési sza-
bályzatát már régen kifogásolják a POL-
képviselők, a tegnapi ülésen nem
maradtak el a hozzászólások. Hermann
Mark Christian nehezményezte, hogy
annak a személynek az esetében, akiről
az igazságügyi szervek megállapították
az összeférhetetlenséget, és két perben is
vádlott, az ülésvezetők nem állítottak
időkorlátot, és hagyták több ízben fel-
szólalni, akárcsak Dorin Florea polgár-
mestert. Eközben a POL-képviselők
hozzászólásakor szigorúan ragaszkod-
nak a 2 perc betartásához, az időhosz-
szabbítást pedig folyamatosan
leszavazzák a tanácsosok. Radu Bălaş
hangsúlyozta, újságíróként mindig a szó-
lásszabadságért harcolt, majd kijelen-
tette: egyetért a szabályzat betartásával,
de vannak olyan fajsúlyos, közérdekű
témák, amelyek esetében nem lehet 2
percre korlátozni a felszólalásokat. Be-
nedek Theodora ülésvezető közölte, a
szakbizottságokban kell alaposan meg-
vitatni a város ügyeit, a plénumban sza-
vazni kell ezekről. Peti András amellett,
hogy fontosnak nevezte a sajtó- és a szó-

lásszabadságot, hangsúlyozta, 30 nap
van a közvitára, javaslattételre. Végül
semmilyen, a plénumban tett módosító
javaslat nem került be a szabályzatmó-
dosításba. 
Sportolókat támogatnának, 
erről is lesz szabályzat

Szőcs Bernadette élsportoló díjazása
kapcsán élénkült fel leginkább a testület.
Hermann Mark Christian szerint egy
ilyen gesztussal a közösség elismeri a ki-
váló eredményeket elért sportoló érde-
meit, aki a város hírnevét növeli.
Ugyanakkor precedens is, amivel ki kel-
lene egészíteni a 2018-ra vonatkozó
sporttámogatások szabályzatát – tette
hozzá. Csiki Zsolt hangsúlyozta, Szőcs
Bernadette a marosvásárhelyi sportlí-
ceum diákjaként edzett, készült fel a ver-
senyekre, nehéz körülmények között,
gyakran megosztva az edzőtermet más
sportolókkal. Nem csoda, hogy a megfe-
lelő feltételek híján elhagyta Marosvá-
sárhelyt. Több élsportoló tett hasonlóan.
Ezért Csiki Zsolt azt tartja fontosnak,
hogy a kezdetektől támogatható legyen
a sport, a sportolók, nem csupán akkor,
amikor már kiváló eredményeket értek
el. Éveken át nem segítette a város kel-
lőképpen a teljesítménysportolókat, egy
15 ezer lejes díj, miután valaki Európa-
vagy Balkán-bajnok, nem oldja meg a
problémát – tette hozzá Csiki Zsolt.
Radu Bălaş replikázott, emlékeztetve,
hogy a POL képviselői első mandátumu-
kat töltik, a korábbi években a testület-
ben levő RMDSZ, PSD, PNL
képviselőit kell számonkérni, hogy mit
tettek az élsportolók támogatására. A ter-
vezetet végül Csiki Zsolt, illetve Peti
András módosító javaslatával fogadták
el, mely szerint ki fognak dolgozni egy,
az élsportolók támogatásáról szóló sza-
bályzatot, illetve e célból megalakítanak
egy bizottságot, amelyben minden párt
részéről a frakciók képviseltetik magu-
kat. Hermann Mark Christian javaslatát,
hogy a szabályzat kidolgozása március
1-ig megtörténjen, elvetették. 

Marosvásárhelyi tanácsülés – második, békésebb „felvonás”
Szabályzatot készítenek 

az élsportolók támogatására 

Antalfi Imola



polgármestertől. Gyulakuta elöljá-
rója, Varga József is azon a vélemé-
nyen van, hogy ennyi hótól „nem
szabad megijedni”. 

Székelyhodos, Nyárádmagyarós
és Székelybere községek saját gé-
peket vásároltak pályázat révén,
azokkal takarították le kedd reg-
gelre az utakat – értesültünk Bara-
bás Ottó, Benedekfi Csaba és Kacsó
Antal polgármesterektől. Balavásár
egyelőre szerződtetett szolgáltató-
val oldotta meg az utak takarítását,
akárcsak Csíkfalva község – tudtuk
meg Sagyebó Istvántól és Varga Er-
vintől. Nyárádszeredában egy helyi
céggel van szerződése a városházá-
nak, így már hétfőn késő este bein-
dították a három gépet, hogy a
város, valamint a félreeső Demeter-
falva, Székelysárd, Székelymoson,
Vece, Székelybő útjait járhatóvá te-
gyék – magyarázta Novák Vilmos
alpolgármester, míg Makfalva,
Ákosfalva és Nyárádgálfalva köz-
ségekben nem volt szükség a gé-
pekre – adta tudtunkra Vass Imre,
Osváth Csaba és Karácsony Károly
elöljáró. Jedd község is saját gépe-
ket vásárolt az idén a közterületek
karbantartására. Ahol ezekkel a gé-
pekkel nem boldogulnak, ott egy
szerződtetett cég végzi el a hó eltá-
volítását. Azonban ezekre a munká-
latokra csak igen indokolt
esetekben kerül sor, egyelőre nem
volt rá szükség – részletezte Bányai
István. A polgármester kifejtette: a
hóeltakarítás észszerűsítése miatt a
tavaly télen százezer lejt sikerült
megspórolni a községi pénztárban,
azaz a felét annak az összegnek,
amit elődje költött el egy télen. És
a tavalyi összegnél is kisebb lesz az
idei télen elköltött közpénz – ígérte

a fiatal elöljáró. Szovátán már két
hete felkészültek a téli idényre, a
gépparkot előkészítették, de egye-
lőre nem okozott gondot a hóesés –
mondta el Fülöp László Zsolt pol-
gármester. Erdőszentgyörgy is saját
gépekkel rendelkezik, hajnalban el-
kezdték a hóeltakarítást, reggel
korán már tiszták voltak az utak,
utcák – értesített Tar András alpol-
gármester.
Gondot okozott az áramhiány

A vizes hó főleg az áramellátás-
ban okozott gondot. Nyárádremete,
Csíkfalva és Balavásár községek-
ben hétfő éjszaka csak rövidebb
időre szakadt meg az áramellátás,
de annál hosszabb ideig más helye-
ken. Székelybere falvaiban éjszaka
2 órától, Nyárádmagyarós község-
ben 3 órától nem volt szolgáltatás
még kedd délben sem. Nyárádsze-
redában is éjfél után megszakadt, és
reggelig nem volt áram. Kedd reg-
gel Székelytompán szakadt le egy
vezeték, rövid időre a forgalmat le
is állították a megyei úton, amíg a
szolgáltató eltávolította a huzalt.
Makfalván is két pózna kidőlése
miatt szakadtak le a vezetékek,
ezért kedden reggel 6 órakor lezár-
ták az utcaszakaszt a probléma el-
hárításának idejére. A Szolokma
felé vezető úton három kidőlt fa je-
lentett gondot egy rövid időre. Gyu-
lakután a hó súlya alatt
leereszkedett egy villanyhuzal, ezt
„sikerült” is leszakítania egy maga-
sabb autónak, így a falu alsó részé-
ben néhány gazdaságban szünetelt
az áramellátás. Kedd délelőtt nem
volt szolgáltatás Nyárádszentlász-
lón és Szentháromságon, míg Ákos-
falva és Dózsa György
községekben nem kellett szembe-
nézni ilyen problémával.

Inkább csak áramkiesést 
okozott

(Folytatás az 1. oldalról)
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Folytatódik az aláírásgyűjtés az európai 
polgári kezdeményezés támogatására 

Maros megyében eddig 30 ezer aláírás 
gyűlt össze 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
idén szeptembertől több ezer magyar háztar-
tást keresett meg aláírást gyűjteni egyrészt
az európai polgári kezdeményezés támoga-
tására, illetve másrészt, hogy segítsen a
2018-as magyarországi országgyűlési vá-
lasztásokra a regisztrációban.

– Hol tart ebben a Maros megyei RMDSZ? – kér-
deztük Kovács Leventét, a megyei szervezet ügyve-
zető elnökét.

– Az európai polgári kezdeményezés azért fontos,
mert a kisebbségek jogvédelméről szól, arról, hogy az
Európai Unió figyeljen jobban oda, mi történik a tag-
államokban, kötelezze azokat a kisebbségi jogok be-
tartására. Mi, erdélyi magyarok jól tudjuk, hogy ha a
nemzeti kisebbségek a nemzetállamok kénye-kedvé-
nek vannak kiszolgáltatva, akkor a dolgok nem men-
nek jól, és mi nem akarunk mást, csak egyenlő
bánásmódot a többséggel.

Az RMDSZ azt vállalta, hogy Erdély-szerte 250
ezer aláírást gyűjt össze abból az egymillióból, ami
az európai polgári kezdeményezés sikeréhez szüksé-
ges. Ehhez a 250 ezer aláíráshoz a Maros megyei
RMDSZ-nek több mint 40 ezerrel kell hozzájárulnia.

– Eddig hány aláírást sikerült összegyűjteni?
– A megyében több mint 15 ezer háztartást keres-

tünk meg. A gyűjtésben a polgármestereink, alpolgár-
mestereink, a közel 500 tanácsosunk, valamint az
aktivistáink segítenek, akik Marosvásárhelyen például
a piacokon vagy házról házra járva gyűjtik az aláírá-
sokat. De vannak egyházak, amelyek a templomozás

után megengedik, hogy akik akarják, aláírásukkal tá-
mogassák a polgári kezdeményezést.

Amint korábban említettem, eddig több mint 15
ezer háztartást kerestünk fel, és több mint 30 ezer alá-
írást gyűjtöttünk össze. A továbbiakban is folytatjuk
az aláírásgyűjtést, terveink szerint közel húszezer ház-
tartásba látogatunk el. Mindenkit arra kérünk, támo-
gassák az európai polgári kezdeményezést, és
fogadják önkénteseinket, akik egy jó ügy érdekében
keresik meg őket. 

– A magyarországi országgyűlési választásokra
külön kérdőívet kell kitölteni?

– Nem, mindkét kérdés ugyanazon az íven talál-
ható. Az aláíró egyrészt támogatja az európai polgári
kezdeményezést, másrészt a magyarországi választá-
sokat. Úgy gondoljuk, az állampolgársággal szerzett
szavazati joggal élni kell, ezért arra buzdítjuk a ma-
gyar állampolgársággal is rendelkező erdélyi magya-
rokat, hogy vegyenek részt a magyarországi
parlamenti választásokon, ezzel is erősítve a partner-
séget Magyarországgal, ami az erdélyi magyar kö-
zösség javát szolgálja. Ilyen értelemben, aki
regisztrálni szeretne, a lakcímkártyáján, illetve a hono-
sítási okiraton vagy az útlevélen található adatok alap-
ján teheti meg.

Fontosnak tartom elmondani, hogy az az ív, ame-
lyen az RMDSZ gyűjti az aláírásokat, eltérő az eddi-
giektől, hiszen egy összesített ív van.

– Több olvasónk érdeklődött, hogy azoknak, akik
részt vettek az előző választáson, kell-e újra regiszt-
rálniuk?

Aki már korábban regisztrált és szavazott, annak
nem kell regisztrálnia, mert a regisztráció tíz évig ér-
vényes.

Mózes Edith

Diamantstein Derzsi Judith modelljei 

A reneszánsz elemek 
újjászületése a mában 

Ez volt a korszakokat idéző ki-
lencedik marosvásárhelyi divatbe-
mutató témája, amelyet hétfőn este
a Kultúrpalotában tartottak. Amint
az esemény szervezője, Márton
Krisztina bevezetőjében elhangzott,
a sorozat kilenc évvel ezelőtt a ba-
rokk évvel kezdődött, amikor mű-
vészeti iskolás diákok mutatták be
a közönségnek tehetségüket, krea-
tivitásukat. Évről évre újabb kor-
szakok megidézése következett
egészen a XX. századig, aztán egy
fordulattal az elmúlt évben a góti-
kához kanyarodtak vissza a szerve-
zők. Ezt az idén a reneszánsz
követte, s a művészeti iskolások lát-
ványos, a kort valóban idéző kol-
lekcióval jelentkeztek. Rajtuk kívül
19 résztvevője volt a rendezvény-
nek, divattervezők, képzőművé-

szek, a művészeti egyetem hallga-
tói, iparművészek, akiknek az volt
a feladatuk, hogy a reneszánsz
jegyek felhasználásával alkossanak
mai öltözeteket. Néhány tervezőnek
látványosan jól sikerült, öröm volt
nézni a felvonuló lányokat, profi
módra mozgókat és bájos amatőrö-
ket is. A manökenek közül többnek
is az alkalomhoz illő frizuráját a
Traian Vuia Szakközépiskola tehet-
séges fodrász szakos lányai fésül-
ték. Az esemény részletesebb
leírására Harmónia rovatunkban
bővebben visszatérünk, addig is
említsük meg, hogy a Kultúrpalota
előcsarnokában ékszereket, bőr-
díszműves termékeket és a művé-
szeti iskola diákjainak festményeit,
ruhaterveit állították ki erre az alka-
lomra. (bodolai)

A HIFA-park projekt egyesületünk, a HIFA-
ROMÁNIA egyik legnagyobb, legnemesebb és
egyben legnehezebben megvalósítható célkitű-
zése. Nem adjuk fel, mert a park megvalósítása
nemcsak igényeikhez igazított lakhatóságot jelen-
tene a fogyatékkal élőknek, hanem munkahelye-
ket biztosítana, valamint védett műhelyeket
működtetne, ezáltal is előmozdítva a társadalmi
beilleszkedést. 

A park felépítéséhez szükséges földterület a birto-
kunkban van. Azonban az igazi munkálatok elkezdé-
séhez nagyméretű összefogásról kell tanúbizonyságot
tegyen közösségünk. 

Ennek egyik első lépése az ünnepek beköszönte
előtt kaláka szervezése a Romániai Falugondnoksá-
gok Szövetségével (ROMFALSZ) együttműködve,
amely már kalákázott egyesületünknek 2014-ben. 

Az idei kaláka célja a területrendezés és takarítás a
tél, a havazás előtt. A kaláka december 2-án, Pókake-
resztúron, Sárpatak községben lesz. A szervezők biz-
tosítják a résztvevőknek a munkaeszközöket,
valamint élelmet a kaláka idejére.

A résztvevők a közös munka által megismerhetik a
HIFA-park helyszínét, a terv célkitűzéseit, segíthetnek
a terület kitakarításában, illetve adakozhatnak a cél
létrejötte érdekében. 

Mindazok, akik részt szeretnének vállalni ebben,
keressenek bizalommal a 0744-959-990-es telefon-
számon. 

Kaláka a Hifa-park területén
Simon Judit-Gyöngyi



(Folytatás nov. 24-i lapszámunkból)
A santanderi piaccsarnokban van

egy igen elegáns vendéglő, ahol a
vasárnapi menüben 20-60 euró kö-
zötti áron kínáltak egy-egy fogást.
Ehhez képest az én háromfogásos
ebédem igazán olcsó volt. Tanul-
ság: nem a hazai nyugdíjhoz kell
mérni a vendéglői árakat, hanem a
drágább éttermek kínálatához. 

A csarnoki vendéglőnek állóbü-
féje is van, ahol a képekkel illuszt-
rált étlapról 8 eurós ételeket lehet
választani. Mivel Santanderben
négy napot és éjszakát töltöttem (a
madridi repülőgép hétfői indulását
várva), alkalmam volt egyik nap ott
ebédelni. Fish and chips az angol
neve a „hal krumplival” című ösz-
szeállításnak, amit bárhol a világon
megértenek a pincérek. Bacalao re-
bozado, patatas fritas y pimientos
Padrón volt az itteni változat össze-
tétele, ami erdélyi nyelven bundá-
zott tőkehalat, szalmapityókát és
sült zöldpaprikát jelent. Ez utóbbi
jellegzetes spanyolországi fogás,
apró, olajban párolt, csalánzöld
(Padrón-) paprikákat jelent. Évek-
kel korábban a galíciai tengerparton
ismerkedtem meg vele, tucatnyi
szép darabot adtak a négy szardínia
mellé. Fogd meg a szárát és harapd
le, magházastul – ennyi a használati
utasítás. (Sörkorcsolyát is adtak,
lisztbe mártott és olajban sült hagy-
makarikákat; mivel nem volt elé-
getve, meg tudtam enni. Hasonló
élményben volt részem a Santa
Cruz-i kocsmában, ahol egy fél csé-
sze meleg, fűszeres húslével ked-
veskedett a pultoslány, hasonló a mi
gulyáslevesünk ízéhez. Jól csúszott
az általam kért sonkás szendvics-
hez, jeleztem is, hogy jó az ötlet.)

Mint az előbbi magyarázatból ki-
derül, a bacalao = sózott tőkehal. A

mostani utamon három alkalommal
találkoztunk, igen megkedveltem.
Sóban eltett, filézett, nyúzott halda-
rabok, elkészítés előtt 24 órányit
kell áztatni, négyóránként cserélve
a vizet. Nem kell sokat cicázni vele,
meg kell forgatni lisztben, és olajos
vízben megpárolni. Van egy cifrább
változata (bacalao al pil-pil), ami
egy kis fokhagymás bolondítást je-
lent. A spanyolországi konyha (ezt
így illik mondani, mert tulajdon-
képpeni spanyol konyha nincs, csak
baszk, katalán, galego, kantábriai,
kasztíliai, andalúz...) három leggya-
koribb fűszere közül az első a fok-
hagyma, de ők sokkal
kíméletesebben bánnak vele, mint
mi itthon. Épp csak megúsztatják a
forró olajban és kiveszik. A fok-

hagymaleves után vígan el lehet
menni még az operába, mert az il-
lata nem üt ki az ember bőrén. 

Kajával kapcsolatos emlékeimet
egy aprósággal zárom. Az egyik
szálláson egy szlovén nyelvű képes
újságot találtam a klubszobában
(azért csináltak belőle klubszobát,
mert ágy nem fért bele, csak egy
rossz tévé, két pad meg asztal).
Megfejtettem belőle a sudokut és
néhány, nyelvtudás nélkül is meg-
oldható feladatot. Találtam benne
egy receptet, ki is vágtam a lapból,
annyira megtetszett. A színes fény-
kép alapján meg lehetett fejteni az
összetevőket, s az is látszott rajta,
hogy Szlovéniában is ismerik az
ételfotózás alapelvét: félkész álla-
potban kell elkattintani a masinát,
amikor még nem huttyantak össze

a komponensek. A recept címe: piš-
čanec po baskovsko, vagyis csirke
baszk módon. – Semmi ördöngös-
ség, íme az én (szelídített) változa-
tom. Olajos vízbe tégy aprózott
hagymát, kevés fűszerpaprikát, sót,
kavargassad, vágjál egycentis csí-
kokra kápiát meg sárga kaliforniai
paprikát, tedd a többihez. Fedőt rá!
Amikor megrottyant, tégy rá öt
darab lebőrölt felső cubákot, tölts
hozzá kevés vizet, hagyjad duz-
zogni. Később tégy hozzá nyolc
cikk fokhagymát és három darab
hámozott, összevágott paradicso-
mot. Tíz perc múlva kóstold meg,
ha kész van, vedd le a tűzről. Főzzél
vajas vízben, sóval, sáfránnyal jó-
féle rizset, tálaláskor tedd a lecsós
csirke mellé. A párolt zöldség liszttel

sűríthető vagy pikánsabban fűsze-
rezhető (szegfűszeg, szerecsendió,
bor), nekem így is jó volt. Elegáns
neve van, holott csak lecsós csirke,
rizzsel. – Még csak annyit: az egész
országban, de különösen Baszkföl-
dön nagy kultusza van a csöves pap-
rikának, a leghíresebb a francia
oldalon termesztett piment d’Espe-
lette (baszkul: Ezpeletako biperra).

Közbevetőleg még elmesélném,
hogy hazatérésem után Zsoltika kül-
dött nekem külországból egy interne-
tes útinaplócímet. Panni (kiderült
róla, hogy világcsavargó, és Maros-
vásárhely a szülővárosa) meséli, hogy
ő a Salvador utat tette meg, Leóntól
Oviedóig. A kb. 120 km-es úton na-
gyon kevesen járnak, egy hét alatt tíz-
nél kevesebb emberrel találkozott.
Ezt csak azért említettem, mert őt is
zavarta a francia út „zsúfoltsága”,
jobban kedvelte a vad hegyi ösvénye-
ket, mint a népes promenádokat…

*
A menet közben felmerülő kérdé-

seinkre hamar megérkezik a válasz
is, nem ritkán a helyiek segítenek,
bár eléggé kevés embert látni a falvak
utcáin, házai körül. Egy-egy közepes
falun anélkül mehetsz át, hogy élő lé-
lekkel találkoznál.

Érdemes a városok információs
irodáit felkeresni, ahol: 1. angolul
is beszélnek a munkatársak, 2. in-
gyentérképet adnak a másnapi
„gyaloglathoz”, s mindenféle hasz-
nos információval látják el az em-
bert. Erről még annyit, hogy
Baszkföldön csak az autonóm terü-
let határáig szólnak a térképek, az

első cantabriai szakaszról nem
adnak felvilágosítást az utolsó in-
formációs irodában (La Arena).
Szigorúan veszik a mindenféle au-
tonómiát, olyannyira, hogy Donos-
tiában (San Sebastian) az utcanevek
csak baszkul vannak kiírva, a spa-
nyol nyelvű térképpel a kezedben
pedig jöhetsz-mehetsz, mert nem
találsz meg semmit...

A helyiek segítőkészsége köz-
mondásos, ezzel csak annyi a baj,
hogy a nép egyszerű fia egy szót
sem beszél az anyanyelvén kívül (a
kisebbségiek nyilván a spanyolt is
értik és használják), azon viszont
roppant sebesen önti eléd a szava-
kat, hátha meg tudsz kapaszkodni
valamelyikben. A tapasztaltabb ős-
lakos, aki már ismeri a csíziót, csak
a kulcsszavakat mondja, és néhány
beszédes mozdulatot használ. Sant-
anderben épp a két szállással koráb-
ban begyűjtött olcsó panzió utcáját
kerestem, amikor egy nyugdíjas
cserkészlány sietett a segítségemre,
hogy ő majd elkísér az albergóba.
Fél percembe került, amíg megér-
tettem vele, hogy egy privát szállást
keresek, nem a zarándokszállót.
Végül hagyta, hogy egyedül boldo-
guljak, s ez sikerre vezetett. Amúgy
a kapun semmiféle kiírás nem je-
lezte, hogy itt vándorok nyerhetnek
enyhet és üdvöt, csupán a csengő
mellett volt ott a zarándokok jelvé-
nye (a Jakab-kagyló stilizált képe)
és Isabel neve. Amolyan „konspira-
tív találkahely” volt, de nekem épp
megfelelt, árban és kényelemben
egyaránt. Amit nem szerettem: a le-
vegő csak a lépcsőházra nyíló szellőz-
tetőlyukon át cserélődött, de panasznak
helye nincs, elvégre napi 15 euróért
nem jár tengerre néző ablak. 

Egy kétszemélyes pantomimjáté-
kot is összehoztunk egy vidám
helybélivel Laredo nyugati felén. Jó
öt kilométert mentem a tengerparti
sétányon emeletes sorházak (tulaj-
donképpen: csak nyáron működő
szállások) előtt, nyáron tízezrével
sütkérezhetnek itt a dolgozók, ám
most csak néhány ráérős ember lé-
zengett a parton. Az útikönyv tér-
képe alapján a földnyelv végén
valamilyen vízibusszal kellett foly-
tatnom az utam, hogy a túlparti
Santonába érjek. Minden rendben,
meg is érkezem, már a parti föve-
nyen megyek, óvatosan kerülgetve
a lágyabb részeket és a buckákat,
kiérek a víz mellé, nézem, hogy
ugyan honnan és mikor jön ide va-
lami ladik, komp, tutaj vagy teknő,
s hova fog kikötni? Van ugyan va-
lamilyen magasított rész egy tégla-
kuckóval, de ott semmi mozgás,

csak a szél csapkodja az ajtót. A da-
gályra való tekintettel lábakon áll ez
az izé, gondoltam, felmászok, hátha
előkerül vajegy tengeri medve, aki
eligazít. Létrán másztam föl a pla-
tóra, mindegyik fok előtt új fogást
vettem, két kézzel karoltam át a
létra két szárát, mert a mélységiszo-
nyom ilyen alkalmakkor arra noszo-
gat, hogy kétszer is meggondoljam,
mielőtt fölemelem a bakancsom az
egyik fokról. Megvizült a gallérom,
mire fölértem, kezdtem ide-oda lé-
pegetni, senki sehol. Visszanézek, a
nyomaimon jön egy bácsi, minden
kezével integet, hogy másszak le
onnan, nem nekem való az a „ki-
látó”. Széttárom a karom, erre
menet közben megfordul, s úgy mu-
tatja kézzel-lábbal: ahogy felóvatos-
kodtam, ugyanúgy ereszkedjem alá,
mert lám, máris érkezik a vízi sze-
kér. A vízen valóban felénk doho-
gott egy kb. öt méter hosszú bárka,
de még mindig kételkedtem, arra
gondolván: hogy fog ez megállni, és
én miként szállok be. A bácsi befe-
jezte a mutatványát, s elindult a
földnyelv másik oldala felé, én
pedig rájöttem, őt azért küldte a
gondviselés, hogy nekem segítsen.
Harsány „muchos gracias”-t kiáltot-
tam utána, fölemelt kézzel nyug-
tázta a köszönetet, s eltűnt egy
homokdomb mögött. A révész ide-
jében visszakapcsolt, a csónak csak
félméternyire tolta ki az orrát a ho-
mokos partra, a hajósinas kilökött
egy tyúklétrát, s én fölmehettem a
Pedro-José nevet viselő járgányra
(otthonosan éreztem magam, mert
engem is így hívnak, ám a Józsefet
nem használom). Közben megjött
az egyik német útitárs is, így ketten
keltünk át azzal a fuvarral. Az inas
egy csörlővel visszahúzta a tyúklét-
rát, a gépész hátramenetbe kapcsolt,
a kis merülésű teknő pedig szépen
lecsúszott a homokról, s már fordult
is Santona felé. Valami három- vagy
négyszáz métert tettünk meg, a túlsó
parton már rendes stég várt, és lép-
cső vezetett föl a partra. A német
fickó elindult megkerülni a félsziget
karéját, én pedig leültem a parti ven-
déglő egyik asztalához, egy kávé
mellé. Megfigyelhettem, miként
működik a rendszer. Az inas a szem-
közti partot lesi, ha feltűnik egy po-
tenciális utas, máris int a gépésznek,
begyújt, mennek és jönnek. Minden
külön cicoma nélkül. Az inas tépi a
jegyet, gyűjti a pénzt, s tolja-húzza
a létrát. Két euró minden személy-
től, egy kávé ára. Kétszemélyes
buli, ha nem is fényesen, de meg
lehet élni belőle. 

(Folytatjuk)

Camino del Norte

Kuszálik Péter

Markina-Xemein, a Mária-templom és a baszk zászló

Baszkföldön a katalánok autonómiatörekvéseit támogatják (2017. szept. 27.)

Ziortza – a cisztercita monostor épületei 
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Sem a napot, sem a holdat
nem látjuk már napok óta,
habarcsával a szürkeség
a kék eget bevakolta.

Sehol egy tenyérnyi kékség,
bár egy vékony repedésnyi;
nincs a feketerigónak,
nincsen kedve fütyörészni.

Csak csetteget ágról ágra,
hírleli: vége az ősznek,
lapulnak a lehullt lombok, 
fáradtak, nem kergetőznek.

Lombok helyett fönn a fákon
csupa sötét varjú-kár van.
S elkezd a hó hulldogálni,
mint a tavaly ilyentájban.

Így, november végére csupaszon nyújtják
ég felé koronájukat a fák, s lapulnak a lehullt
lombok, akárcsak Kányádi Sándor versében,
mely először a ’80-as évek derekán a Haza
Sólymai gyereklap hátsó oldaláról izent, tár-
saival együtt. Ezek a versek mind-mind a ter-
mészetről szólnak, s végigballagtatták
gyerekeimet is az év hónapjain. Mellettük Soó
Zöld Margit rajzai. Az áthallások finom, fi-
ligrán rajza – a romániai magyar szépiroda-
lom legszebb és legszentebb rezzenései –
góbés merészség volt. Akkor.

Reá rímel Jékely Zoltán 1942-ben íródott
Őszvégi intelemje:

Amikor a lúdak szállnak,
ne hallgasd, mit kiabálnak!
Viháncoló gágogásuk
azt hirdeti: jobb lesz másutt.

Ahogy a nappalok fogynak,
úgy nő kínja rabságodnak,
s betemet majd a december
hóval, faggyal, fergeteggel.

December a latin őskalendáriumban a tize-
dik hónap volt. A pihenés, a megbékélés, a
családi tűzhely hónapja. December első ünne-
pét a hónap első napjaiban tartották meg kö-

szönetnyilvánításképpen Bona Dea tisztele-
tére. A „jó istennő” titkos neve Fauna, a föld-
istennő egyik megnyilvánulása – tartották az
ókori Rómában.

Induljunk decembernek Juhász Ferenc
Halott feketerigó poémájával:

(…) a hóesés gyorsan mozogva, mint var-
rógép tűje, átvarrta az udvarra-lógó

petróleumlámpafény sárga szövetét. Száz-
millió fehér varrógéptű mozgott föl-le,

föl-le gyorsan a sárga lámpafény-anyag-
ban, a tél, a Fehér Varrónő varrta

százmillió varrógéptűvel a karácsony-
előtti téli decembert. Százmillió

varrógép zakatolt, százmillió kristály-var-
rógéptű döfködte gyors függőleges, merev

gépi zuhanással a sárga fényemlőjű fekete
csöndet. Sziszegett a tél fehér

varrógéptű-halmaza, (…), s puhát varrt a
puhára,

fehér puhát a fehér puhára (…)
(…) És most minden hóporos. És most

minden fehér. A dombvidéki városi tájnak
liszt-ájulása van. December elseje van.

Fehér a hó. A hóban feketerigó.
Ugrálva csúszkál a hóporhártya-gézen,

mintha korcsolyázna, csúszkálva
ugrál a fagyott földre terített könnyű por-

liszt-gézen, mintha korcsolyázna.
(…) Fekete a fehérben. És hol van az ének

most a rigóban? Cserregve csúszkál a
havon, mint amikor én korcsolyáztam a tó

jegén gyerekkoromban (…)

December várkapuján belépve hátunk mö-
gött marad a novemberi táj. Rácsa, mint var-
rógép tűje, átsebzi a tájra lógó napfény sárga
szövetét.

Márai Sándor szerint „Ez a hónap az
ünnep. Mintha mindig harangoznának, na-
gyon messze, a köd és a hó fátylai mögött –
így ír a Négy évszak Decemberében. – Gyer-
mekkorunkban e hónap első napján árkus pa-
pírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát
rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal.
Minden reggel, dobogó szívvel, megjelöltük,
mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így
közeledtünk az ünnep felé”.

December 3. jeles napja a magyar tudo-
mánytörténetnek. Bár Bél Mátyás 1718-ban

és rá négy évti-
zedre 1756-ban
Bod Péter már
felvetette egy
magyar nyelvű
tudományos
i n t é z m é n y
szükségszerű-
ségét, az első
csak 1793-ban
született meg
Marosvásárhe-
lyen: az Erdé-
lyi Magyar
Nyelvmívelő
T á r s a s á g .
Kezdeménye-
zője Aranka
György volt,
aki 1791-ben
adta ki Kolozs-
várott Egy Er-
délyi Magyar

N y e l v m í v e l ő

Társaság felállításáról való
Rajzolat című röpiratát. A
cél: intézményes keretek kö-
zött biztosítani az anyanyelv
művelését és a nemzeti
nyelvű tudomány felvirá-
goztatását. Az 1791. évi ko-
lozsvári országgyűlés
elfogadta Aranka György ja-
vaslatát, de a királyi leirat
nem hagyta jóvá a társaság
alapítását. Végül gróf
Bánffy György, Erdély kor-
mányzójának védnöksége
alatt alakult meg 1793. de-
cember 3-án. A társaság ti-
zenhárom esztendős
működés után, 1806-ban
szűnt meg; ennek fő oka a
Habsburg-hatalom fokozódó
elnyomása volt…

1889. december 5-én szü-
letett Jelitai József tudo-
mány- és matematika-
történész, Bolyai-kutató.
Egész életében középiskolai
tanár volt. Számos érteke-
zést írt a hazai matematika
történetéről. 1938-ban meg-
találta Bolyai János 48
éves korában, a nagysze-
beni katonai parancsnokság
által kiadott útlevelét, mely
szerint termete közepes,
arca hosszúkás, haja őszes,
szeme kék, szája, orra arányos. A leírás
mind a mai napig – a hajszín kivételével –
hiteles és fontos adalék Bolyai János portré-
jához.

Mikulás napja… Gyerekkorunkban
tél volt ilyenkor;
zúz-lepte hegyről jöttünk, kezünkben
nagy demizson bor;
csusszanás ellen feszült az ember
botja, meg izma;
fagyot roppantott a kerékvágás
jegén a csizma –
Most meg itt zölden rezeg a fénybe
a bodza lombja.
Parázs nap, kék ég… mintha csak délre
utaztunk volna.
De jó is volna, ha, mint tudósi
nyelven is mondják,
„délrébb huzódna temperatúrád”,
kis Magyarország!
Jó volna, hogyha – mit oly jól kezdett
Árpád meg Álmos –
közelebb jutnánk, fényre-sovár nép,
az örök nyárhoz!
…Jó volna, – be jó hinni egy jelre
betegen, ősszel:
meleg, nem fogysz el, nap, nem ürülsz ki,
tél, sose jössz el!

Illyés Gyula A késlő télre fohászával lé-
pünk december 6-ra.

Szent Miklós napja a keleti egyház egyik
fő szentje, a gyermekek Mikulása, Télapója,
Karácsony apója. Minden bizonnyal a leg-
népszerűbb, legismertebb szent az egész vi-
lágon. De a kis-ázsiai Myra püspökének igaz
arcát a Mikulás vattaszakálla eltakarja, azo-
nosítását a köréje nőtt legendabokrok lehe-
tetlenné teszik. Így aztán 1968-ban ő is a

naptárból száműzendő szentek listájára ke-
rült.

Kultusza a bizánci, majd a kopt egyházban
bontakozott ki a VI. században – azóta ülik te-
metése emléknapját december 6-án. Ereklyé-
inek 1087-ben az olasz Bari városába
vitelével vált egyetemes szentté. Népszerű-
ségben később csak Páduai Szent Antal fog-
ható hozzá. Miklós a házasság és anyaság
oltalmazója, az ifjúság és a vándorló diákok
patrónusa is.

A Miklós-napi szokás első hazai előfordu-
lásáról Bod Pétertől értesülhetünk. Az 1757-
ben megjelent Szent Heortokrates című
munkájában így írt:

Némely tartományokban a Szülők a gyer-
mekeknek Sz. Miklós éjtszakáján ajándékots-
kákat tésznek el, s azt mondják, hogy Sz.
Miklós hozta.

Ez a nap azonban ősi gonoszjáró nap is
volt, és a gonoszűzés szokása az előbbivel
úgy keveredett. Ebből az alakoskodásból
mára a krampusz és a gonoszűző virgács ma-
radt meg.

A krampusz csakugyan idegen fajzat. Ere-
detileg Krumm-Fuss volt a neve, s ezzel cé-
loztak az ördög sántikáló és kilógó lólábára.
A németektől vettük át őkelmét, a misztéri-
umjátékokból. A középkori templom oldalá-
hoz épített misztériumszínpad három,
különböző magasságú pódiumból állott: a leg-
felsőn jelentek meg az Úristen meg az angya-
lok; a középsőn játszottak azok, akik emberi
szerepet mímeltek; s legalul, egészen közel a
nézőközönséghez ágált a Sátán sánta képvi-
selője.

December kapuján belépve, a feketerigó re-
ményével, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, Mikulás előtt egy héttel
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Kiss Székely Zoltán

Nagy tengeri szivacsokkal igyekeznek
elcsábítani a nőstényeket a hím pú-
poshátú delfinek egy nemzetközi ku-
tatócsoport megfigyelései szerint.

A Perthben lévő Nyugat-ausztráliai Egye-
tem (UWA) és a Murdoch Egyetem, valamint
a Zürichi Egyetem kutatói egy évtizeden át
figyelték az Ausztrália északnyugati partjai-
nál élő delfinek viselkedését.

Dokumentálták, hogy az ausztrál púpos-
hátú delfin (Sousa sahulensis) hímje nagy
tengeri szivacsot visz ajándékba a nőstények-
nek, emellett hangokkal is próbálja „elcsábí-
tani”. Ez az első alkalom, hogy ilyen
viselkedést rögzítettek ennél a fajnál.

Először arra lettek figyelmesek, hogy a
hím delfin lemerül a tengerfenékre, elmozdít
egy szivacsot, majd csőrén egyensúlyozva a
nőstény felé löki – olvasható a PhysOrg tu-
dományos-ismeretterjesztő hírportálon.

Az udvarlás során tárgyak használata a
nem emberszabású emlősök esetében ritka. A
delfinek esetében a kutatók szerint azt szol-

gálja, hogy a hím erejét és képességeit bizo-
nyítsa.

Simon Allen, az UWA kutatója szerint az
eredmények a púposhátú delfinek társas kap-
csolatainak egy eddig ismeretlen szintjét bi-
zonyították.

„Először nagyon meglepődtünk, hogy
ilyen fondorlatos viselkedésnek lehetünk
tanúi, de ahogy kiterjedt vizsgálatokat végez-
tünk az évek során, a bizonyítékok egyre gya-
rapodtak. Ez a világ egyik szociálisan
legösszetettebb viselkedést mutató állata,
amely a szivacsot nem táplálékszerzési cél-
ból, hanem ajándékként gyűjti be, képességei
bizonyítékaként vagy éppen a kapcsolatte-
remtés és az udvarlás eszközeként” – mondta
a szakértő.

Stephanie King kutató szerint alkalman-
ként megfigyelték, hogy néhány hím delfin
párban dolgozik. „A felnőtt hímek között a
nőstények meghódítása érdekében kötött szö-
vetség szokatlan, hiszen a párzási siker nem
osztható meg” – fejtette ki.

A következőkben a kutatók azt vizsgálják,
hogy a szivacs ajándékozása és udvarlásban

való alkalmazása növeli-e az egyed párzási
sikereit. (MTI)

Szivaccsal kedveskedik választottjának a púposhátú delfin

A természet kalendáriuma (CCLXXXIII.)

A várkapu mint varrógép tűje átsebzi a tájra lógó napfény sárga szövetét

Lapulnak a lehullt lombok, fáradtak, nem kergetőznek

Forrás: ATV



Litvániától északra terül el a
64,5 ezer négyzetkilométer
nagyságú, közel 2 milliós né-
pességű ország, Lettország.
1991-től független, 2004-től
az Európai Unió tagja.

Tiszta, vonzó, érintetlen tájainak
több mint fele síkság, legmagasabb
dombja alig 300 méter. Nagy részét
erdő borítja, több ezer folyója és tava
van, amelyeket nagy becsben tarta-
nak. Meglátásom szerint a tiszta
vizek, a termékeny síkság és az álta-
lános felmelegedés okán a közeljö-
vőben bevándorlók célpontja lesz ez
a kis ország (is). A letteknek a többi
balti néppel együtt változatos, fordu-
latos történelme van. Észtországgal
együtt az ősi Livónia (Lívföld, Liv-
land) területén fekszik. A lívek finnu-
gor nép, ma már kihalóban vannak.
A német területeken megszervező-
dött Hanza kereskedőszövetség tele-
peket hozott létre Lívföldön,
amelyek papokból, kereskedőkből,
lovagokból tevődtek össze, majd el-
kezdődött a hittérítés a leigázott po-
gány lívek körében. A Livónia
országnév kiterjedt a többi kelet-balti
régióra is, és területére beözönlött a
lett nép, amelybe a lívek fokozatosan
beolvadtak. A következő évszáza-
dokban lengyel, később svéd fennha-
tóság alá került, végül 1721-ben
Oroszország szerezte meg. 1918–1940
között független Lett Köztársaság volt,
majd szovjet köztársasággá vált. 1991-
ben kilépett a Szovjetunióból.

A lett az egyik legősibb indoeu-
rópai nyelv a litvánnal együtt, de ők
már nem értik meg egymást.

Útban Lettország fővárosa, Riga
felé, letérünk a főútról a Balti-tenger

partjához. A melegebb nyarak lehe-
tővé teszik, hogy egyre többen üdül-
jenek a balti tengerpartokon.
Erdővel határolt, fűvel ritkán benőtt
dűnék sorakoznak a széles homok-
sávon, ahonnan pazar kilátás nyílik
a tengerre. Bensőséges hangulat,
nyugodtság és meglepően kellemes
hőmérsékletű tengervíz fogad, de
nekünk fürdőzésre sajnos nincs elég
időnk. Helyette turistatársaimmal
együtt cipőinket ledobva, feltűrt
nadrágszárral fel-alá sétálunk a se-
kély parti vízben, szemünkkel bo-
rostyán után kutatva. A borostyán
főképp a Balti-tenger partjain talál-
ható. A több millió éves gyanta kö-
vületet mágikus erejűnek tekintette
az emberiség: a fiatalság, szépség,
egészség megőrzésére, betegségek
gyógyítására, ékszerek, dísztárgyak
készítésére használták. Többszínű
megjelenését, szépségét itt egyikünk
sem csodálhatta meg, csak később,
ékszerboltokban, múzeumokban, 
fényűző cári épületekben.

Késő délután érkezünk Rigába, az
óvárosban levő szállodába, ahol bő-
séges, ízletes vacsorával vártak. Le-
fekvés előtt, a kései sötétedés okán
még órákig sétálhattunk az óváros-
ban és a város főterén, ahol számos
esemény, rendezvény, kiállítás, szín-
házak, koncerttermek, szórakozóhe-
lyek várják az odalátogatókat.

A balti államok fővárosai az
UNESCO-világörökség részét képe-
zik, de a legnagyobb, legszínesebb,
legpezsgőbb főváros Riga. Az egy-
kori Hanza-város a szélesen höm-
pölygő, hajózható folyó, a Daugava
torkolatához, a Rigai-öböl mellé
épült.

A város leghíresebb építészeti lát-
ványossága a szecessziós negyed,

amely mintegy 800 (nyolcszáz)
remek palotájának köszönhetően
Európa és a világ szecessziós fővá-
rosa. Ilyen mennyiségben sehol nem
látható ebben a stílusban készült
épület. Összehasonlításképpen: Ga-
udínak Barcelonában 12 háza áll.

A városnegyed a huszadik század
eleji nagy gazdasági fellendülés ide-
jén keletkezett. A világhírű remek-
művek legjelentősebb tervezője
Mikháil Eisenstein, Szentpéterváron
született, Rigában letelepedett, zsidó
nemzetiségű „őrült zseni vagy zse-

niális őrült” mérnök. A párizsi kiál-
lításon megismert és megkedvelt stí-
lusú épületeket 1901 – 1906 között
tervezte. Stílusára jellemző a színek
gazdasága sok kék keverékkel,
kevés görbület és hullámvonal,
számtalan díszítő-, épületszobrászati
elem, elsősorban emberi profilok,
sárkányok, szörnyek, növényi orna-
mentika, bagoly, páva, maszkok,
mítoszi hősök, női alakok, amelyek
mozgalmassá teszik az épületek
frontjait. Az épületek homlokzata
magas, tervezőjük szerint a tető nem
eleme az épületnek, ezért nem lát-
szik az utcáról. Egyik csodálatos
házban lakott maga Eisenstein is.

Gondolataink önkéntelenül is
haza, Marosvásárhelyre repülnek,
ahol a szecessziós irányzat szintén
jelen van jó néhány épületen, ame-
lyek mellett sokszor közömbösen
megyünk el. A huszadik század ele-
jén, a mai formájában kialakulóban
levő főtéren épült és a szecesszió re-
mekművének tekintett Városháza
vagy a Kultúrpalota színes csere-
pekkel tarkított fedele jól látható az
utcáról, külön díszítőeleme az épü-
leteknek. Büszkék lehetünk a Ber-
nády György által megálmodott,
magyaros szecesszió jegyében szü-
letett épületekre.

Ahogy az már lenni szokott, kez-
detben a rigaiaknak nem tetszett Ei-
senstein stílusa, de az általa épített
lakások mindig elkeltek. Napjaink-
ban akár 6000 eurót is elkérnek
négyzetméteréért, és nem áll sokáig
rajtuk az „eladó” tábla.

Riga további látnivalói a közép-
kori várost idézik.

A 13. században épült a Három
Testvérnek nevezett és épen fenn-
maradt három lakóház együttese.
Jellegzetes, gazdag kereskedőházak.
Előtte négy muzsikus középkori ze-
nével színezi a középkori hangula-
tot. Több száz évesek, de a 19.
században neogótikus stílusban fel-
újított épületek a kereskedőcéhek
székházai. Az egyik rivális csoport
székháza legmagasabb pontján egy
jellegzetes (nagydolgát végző) hely-
zetben levő macska szobra van,
amely eredetileg hátsó felével az el-
lenfél háza felé fordult. A két cso-
port kibékülése óta a cicaszobrot
más irányba fordították.

A világ legnagyobb céhszékháza
a Fekete Fejűek Háza, kizárólag a
nőtlen kereskedők székháza volt és
a 14. században épült. A Fekete Fe-
jűek igencsak erős egyesületének
neve onnan származik, hogy patró-
nusa Szent Móric volt, nevében a
mór (maur) szó feketét jelent. 28
méteres oromzatát szobrok díszítik,
Szent Móric rend keresztje és fekete
szobra. Előtte őrködik a Hanza-vá-

rosok védőszentje, Szent Roland
szobra, a német alapítás megtestesí-
tője. Innen folytatjuk városnéző kör-
utunkat, megnézzük a várost egykor
körülvevő vár falaiból megmaradt
részeket, a Svéd kaput, a lőportor-
nyot, a Nagy Péter cár látogatása al-
kalmával vágott kaput, a várfal
közelében felállított Brémai muzsi-
kusok szobrát, amelyet Bréma vá-
rosa ajándékozott Rigának és a
Wagner-házat. Belülről is megcso-
dáljuk a rigai dómot, a Szent Péter-
templomot és a Szent Jakab
katolikus székesegyházat, amelyek
a 13–14. században épültek. Útba
ejtjük a Lív teret, ahol az egykori lív
házakból megmaradt néhány, egy
részükben ma is lív származású tu-
lajdonosok laknak. A lív nyelvet ma
már csak 8-9 egyén beszéli anya-
nyelvi szinten, további 30-40 még
megérti, de valószínű, hogy rövide-
sen tovatűnik. Átmegyünk a régi ke-
reskedők szűk utcáján, megállunk a
lett parlament előtt, ahol 1991-ben a
lett emberek barikádokat építettek,
hogy megvédjék a parlamentet a
szovjet katonáktól. Az egyik barikád
maradványai közszemlére vannak
kitéve. A város fő közlekedési útvo-
nala, a Szabadság utca a 42 méter
magasba törő Szabadság emlékmű-
höz vezet, amelyet Nagy Péter cár
lovas szobra helyére építettek.

A középkori vár megtekintése
után kimegyünk a szélesen höm-
pölygő Daugava folyó jobb partjára,
ahol leghamarabb az utazók, a hajó-
sok és utasaik védőszentjét, Szent
Kristófot ábrázoló nagyméretű szo-
borra esik tekintetünk. Velünk szem-
ben, a folyó bal partján egy modern
városrész épült fel, magas épületek-
kel, modern templommal.

Az élménydús napot Riga köze-
lében, egy tó mellett épült kisebb te-
lepülés vendéglőjében rendezett lett
folklórestével fejeztük be. Meggyő-
ződtünk arról, hogy a fővároson
kívül is vannak turistacsalogató,
vonzó látnivalók. Egyszerű lett
nemzeti eledeleket szolgáltak fel
(céklaleves, disznóhúsból készült
meleg kolbász krumplival, előtte
sajt, juhtúró, szalonna, töpörtyű, há-
zikenyérrel, hagymával, savanyú
uborkával). A nyolctagú népdaléne-
kes és -táncos csoport vezetője rövi-
den ismertette a lett népzenét, a népi
szokásokat, majd egy félórányi elő-
adásban népdalokat, táncokat mutat-
tak be, végül megpróbálták
megtanítani a magyar turistáknak is
népi táncaik lépéseit.

Lettország nem rendelkezik ha-
talmas területtel, népességgel, mégis
számos látnivalóval büszkélkedik,
vonzó úti cél lehet mindenki szá-
mára.

A Fekete Fejűek Háza

Veress László
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Utazás a Baltikumban
Lettország
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u ARAB HERCEG
MADAGASZ-
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SZÓ
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ROMVÁROS

u

Ê MAGYAR HíR-
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ADY EGYIK
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u q
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Ê
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u q
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NÉVKÉPZŐ

JELET 
GRAVíROZ

u

Ì

...IPSO
(ELEVE)

VÁC CENT-
RUMA!

uq CERUZA
(NÉP.)
NULLA

u q

ZENEI 
PÁROS

Ê

q q
Kilyén 

lEvEntE

Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

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

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 14-
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 TALÁLÓS KÉRDÉS (4.) 
című pályázat nyertesei:

FAZAKAS KÁLMÁN, Marosszentgyörgy, 
Erdélyi út 29. sz.

DEMETER ETELKA, Marosvásárhely, 
Haşdeu u. 45. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
MILYEN KŐ VAN A PATAKBAN 

A LEGTÖBB? VIZES.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések a november 24-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Kínai negyed.
Skandi: Pedig akár van gyomorgörcsöd,
akár nincs, elmegyünk látogatóba a mamá-
hoz.
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VÍZSZINTES: 1. Politikus, közgazdász, 200 éve született (Imre). 5. Matematikus,
csillagász, filozófus, teológus, 200 éve hunyt el (Xavér Ferenc). 11. … Nielsen
(színésznő). 12. … Svevo (olasz író). 14. Politikus, MTA levelező tag, 150 éve hunyt el
(Gyula). 18. Balaton-parti helység. 20. Lám. 21. Férfinév (jan. 22.). 22. Elsőrendű. 23.
Török tiszt (rég). 24. Rózsaszín virágú díszcserje. 25. Állóvíz. 26. A gallium vegyjele.
27. Mikszáth felesége. 28. Spanyol exkirályné. 29. … Lagerlöf, svéd írónő. 31. Járom.
32. Némán műt! 33. Állat lábnyomainak sora. 34. Nyelvtani fogalom. 36. Főnök
(amerikai). 38. Hónap (német). 40. Svéd férfinév. 41. Értesülés. 43. … Amaru, perui
lázadó. 45. A szemét használja. 46. A tó jegének hasadása. 49. Hajnalkő. 51. Néma nők!
52. A Gulliver utazásai szerzője, 350 éve született (Jonathan). 53. Görögkatolikus
püspök, 250 éve halt meg (Manó Mihály).

FÜGGŐLEGES: 1. Hátsó rész. 2. Székely is. 3. Csillag (angol). 4. A … (Traven). 6.
Balti főváros. 7. Aradi sportklub. 8. A nátrium vegyjele. 9. Előtag: kevés. 10. Filozófus,
író, MTA levelező tag, 200 éve született (Endre). 13. Francia tudós, filozófus, 300 éve
született (Jean Le Rond). 14. Olasz telefonszó. 15. Szicíliai vulkán. 16. Orosz futóatléta
(Vlagyimir). 17. Sodrás. 19. Fohász. 22. Kambodzsai politikus. 23. Fontos aminosav. 25.
Csapat (angol). 27. Helyeslés. 29. Kétes! 30. … de Falla (spanyol zeneszerző). 31. Határ-
rag. 33. … baba (sláger). 34. Békés … (színésznő). 35. Mozgékony. 37. Ír-angol író (G.
Bernard). 39. Ipa. 42. Vasabroncs. 44. Római 104. 47. Szintén. 48. Testrész! 50. Páratlan
tusa!

L.N.J.

NOVEMBERI 
ÉVFORDULÓK (2.)PÁ
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

D
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E

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Robert Altman 1970-ben ren-
dezett Oscar-díjas filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Becsvágy – Szesz. 7. Alá – Skálahang. 8. Katolikus egyházfő – Pánkó.
9. Rozsdafolt! – Százegy része! 11. Érdek egynemű hangzói – Zambiai, spanyol és luxem-
burgi gépkocsijelzés. 12. Filmszínház – Kávéüledék. 14. Helyhatározó rag – Páratlanul
ível! 15. Virág nedve – Átverés, félrevezetés. 18. Magasba lendít – Királyi szék. 19. Bűn
– Bála, csomag. 22. Nyújt – Bosszúságot kifejező szócska. 23. Földművelő eszköz –
Ereszkedik az út, lefele tart. 25. Szörny – Kissé vizes! 27. Jövendőmondó – A lutécium és
hidrogén vegyjele. 28. Kerek szám – Amely ideig! 30. Sürgetőszócska – Arrafele! 31. Szak-
osztály – Gondja van rá.     

FÜGGŐLEGES: 1. Állati fekhely – Megszégyenít. 2. Középnehéz elemi részecske –
Ízletes húsú tengeri hal. 3. Francia várbörtön – Az oxigén és foszfor vegyjele. 4. Épület-
féleség – Orosz államférfi volt. 5. Rézbőrű ember – Műt. 6. Amerikai focista (Alexi) –
Sárga színárnyalat. 10. Teniszjátszma – Festőeszköz. 13. Cigarettamárka – Az egyik csil-
lagjegy. 16. Magyarországi borvidék – Füvet eszik az állat. 17. Szándék – Zóna. 20.
Vizenyő – Koplaló, böjtölő. 21. Beleivódik – Zacskó. 24. Törpe ló – Földtörténeti kor. 26.
Habos ital, népiesen – Orosz vadászrepülőgép. 29. Keleti játék – Beleőröl!    

Koncz Erzsébet
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ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásár-
helyen 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)

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy december 4–29. között rágcsáló- és rovarir-

tásra, fertőtlenítésre kerül sor Marosvásárhelyen, a tanintézményekben, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.

Az időtartam változhat az időjárás függvényében.
A felhasználandó szerek hatóanyaga: a rágcsálóirtásnál a Brodifacoum, a rovarirtásnál a D-Fenot-

rin, a fertőtlenítésnél az O-Fenil, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szem-
pontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen köz-
területen, lakótársulásoknál, tanintézményekben, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

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)

ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBA-
LÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19573-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PIN-
CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)

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 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 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) 

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)

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)

SOFŐRT alkalmazunk B kategóriával. Program: hétfőtől péntekig  8-
16 óra között. Tel. 0728-169-805. (5294-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)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és
javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro  (60337-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19585)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Az első félidőben megingott, de
a másodikban magabiztosan foci-
zott Nyárádszereda a Maros megyei
labdarúgó 4. liga 14. fordulójában,
amikor hazai pályán Mezőméhest
fogadta.

Helyzetekben gazdag mérkőzést
láthatott a kevés néző, és csak a két
együttes kapusainak köszönhető,
hogy „mindössze” nyolc gól szüle-
tett. A hazai csapat rögtön két góllal
kezdte a mérkőzést, a 2. percben
Sacson juttatta közelről a labdát a
méhesiek hálójába, a következő
percben Oprea emelt a léc alá 
(2-0). A vendégek nem törtek
össze, hanem építkezni kezdtek, a
8. percben Chiluţi egyedül maradt a
szeredai kapussal, aki védte közeli
próbálkozását. A 11. percben mind-
két kapunál helyzet alakult ki, de
gól nem született, néhány perc
múlva a hazaiaké volt a lehetőség,
de a gyönyörűen indított Cucuta a
kapufát találta el. A 20. percben
ismét a hazai kapuson volt a sor,
Oprea közeli lövését hárította, a kö-
vetkező percben ismét a hazai Cu-
cuta maradt egyedül, de a
vendégkapus védett. A vendégek a
23. percben szépítettek, Oprea lövé-
sét hárította Chiselciuc, de Legman
rálövése a hálóban kötött ki (2-1).
Tíz perc elteltével a vendégeknek
sikerült egyenlíteniük, a játékvezető
vitatott büntetőt ítélt számukra, amit
Legman begurított (2-2). A hazai-
akat felrázta az eredmény alakulása,
ismét támadni kezdtek, de Gânj há-
rította Sacson próbálkozását, míg-
nem a 37. percben Oprea meglépett,
és a hosszú sarokba gurítva vissza-
szerezte a vezetést a hazaiaknak (3-
2), akik szünet előtt további két jó
helyzetet alakítottak ki, de Cucuta
mindkettőt elkönnyelműsködte.

A második játékrészt teljesen a
hazaiak irányították, és szinte egész
idő alatt ostrom alatt tartották Gânj
kapuját. A vendégek csupán a 64.
percben kerültek helyzetbe, de Chi-
selciuc kivédte Brad közeli fejesét,
s az azt követő ellentámadás végén
a hazaiak növelni tudták előnyüket
Sacson révén (4-2). Rögtön mind-
két kapunál jegyezhettünk helyze-
tet, de a hálóőrök ismét a helyükön
voltak Câmpean, illetve Chiluţi pró-
bálkozásainál, majd a 66. percben
ismét a szeredaiaknak kedvezett a
szerencse, Câmpean lövése vissza-
pattant a kapufáról, Sacson pedig a
hálóba juttatta (5-2). A továbbiak-
ban Câmpean újabb helyzetből sem

volt eredményes, Oprea lövése el-
kerülte a pipát, újabb próbálkozását
pedig elcsípte a vendégkapus, míg-
nem a 81. percben Opreának sike-
rült ismét gólt rúgnia, miután
leszaladta a fél pályát, és megfor-
dult a védők között (6-2). Néhány

perc múlva ugyanő ismét egyedül
került szembe a méhesi kapussal,
aki ezúttal hárította próbálkozását.

Győzelmével a szeredai csapat
szépen búcsúzott a hazai közönség-
től a hullámzó teljesítményű őszi
idény vége előtt.

Szépen búcsúzott Nyárádszereda

* Labdarúgó 1. liga, 19. forduló (hétfői eredmény):
Kolozsvári CFR – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-0.
Az állás: 1. CFR 43 pont, 2. FCSB 38, 3. Craiova 36,
...12. Sepsi OSK 12.

* 4500 euróra büntették a Dunaszerdahelyi FC DAC
1904 futballklubot a pozsonyi Slovan elleni mérkőzé-
sen nyújtott szurkolói koreográfia miatt. A Szlovák
Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a drukkerek
sportszerűtlen magatartásával indokolta a bírságot –
arra utalva, hogy a lelátó a szurkolók összehangolt öl-
tözete miatt magyar nemzeti színekben pompázott. A

pénzbüntetésen túlmenően az illetékes testület előírja
azt is, hogy az elkövetett vétséget a klub tárgyalja meg
az együttes szurkolói csoportjaival is, hogy hasonlóra
a továbbiakban ne kerülhessen sor.

* Franciaország nyerte a férfiteniszezők Davis-ku-
páját, miután a döntőben 3-2-re legyőzték Belgium vá-
logatottját. A francia csapat tizenhat év után hódította
el újra a serleget. Az eredmények: péntek, egyéni: Jo-
Wilfried Tsonga – Steve Darcis 6:3, 6:2, 6:1, Lucas Po-
uille-David Goffin 5:7, 3:6, 1:6; szombat, páros:
Pierre-Hugues Herbert, Richard Gasquet – Ruben Be-

melmans, Joris De Loore 6:1, 3:6, 7:6 (7-2),
6:4; vasárnap, egyéni: Jo-Wilfried Tsonga –
David Goffin 6:7 (5-7), 3:6, 2:6, Lucas Pouille
– Steve Darcis 6:3, 6:1, 6:0.

* A román rögbiválogatott a világranglista 15.
helyén zárja az évet, miután az év utolsó mérkő-
zésén, 25-20-ra kikapott hazai pályán Tongától.
A World Rugby hétfőn tette közzé a nemzetek
legfrissebb tabelláját, eszerint a román csapat
helyet cserélt az eddig mögötte álló Tongával. A
rangsort Új-Zéland vezeti Anglia és Írország
előtt. 

* 2019-ben Budapest adhat otthont a felnőtt-
világbajnokságnak és azzal párhuzamosan a
laser-run vb-nek. Ez a Nemzetközi Öttusaszövet-
ség tbiliszi kongresszusán vált hivatalossá.

Röviden

Újabb vereséget szenvedett a
Marosvásárhelyi Mureşul női kézi-
labdacsapata hazai pályán. És hogy
melyik is a hazai pálya, annak kide-
rítése is jelentős nyomozói képessé-
geket igényelt, hiszen a meccset
nem népszerűsítették, a sportági
szövetség honlapja sem jelölte meg
a termet, és akik az előző mérkőzé-
sek helyszínére, a meggyesfalvi ál-
talános iskola termébe mentek, rá
kellett jönniük, hogy a találkozót
máshol játsszák. „Szerencsére” Ma-
rosvásárhelyen nincs olyan sok le-
hetséges helyszín, így a legtöbben
megtalálták az összecsapás helyszí-
nét a Kövesdombon.

Itt aztán kiderült az is, hogy
egyre nehezebben tud hét játékost
nevezni a kezdőcsapatba a Mureşul.
A FC Argeş elleni bajnoki találko-
zón már csak úgy sikerült a szüksé-
ges számú kézilabdázóval pályára
lépnie, hogy a térdműtét után lába-
dozó Ana Deac is vállalta a szerep-
lést, aki azonban gyakorlatilag fél
lábon ugrálva játszotta végig a ta-
lálkozót, nem tudott gyors iramban
sem a támadásba felfejlődni, sem
védelembe visszafutni, dobásait
pedig kizárólag vállból végezte, és
ennek azok hatékonysága látta a
kárát.

A keretben található néhány jobb
képességű kézilabdázónak köszön-
hetően a Mureşul így is viszonylag
jól tartotta magát egy olyan ellen-
féllel szemben, amely pontosan
kétszer annyi játékossal érkezett,
és amely nagyon hamar rájött arra,
hogy gyakorlatilag hat védővel
csupán öt emberrel szemben kell
védekeznie. Fărcaş, Stângu és
Bucin betörései azonban így is
sokszor hétméterest értek. Ugyan-
akkor védelemben alig létezett a
Mureşul, és ha Saláta nem hárít né-
hány lövést, akkor jóval meghalad-
hatta volna a 40-et a kapott gólok
száma.

Az év utolsó fordulójában a Mu-
reşul december 18-án Nagyváradra
látogat, aztán még egy hónap van
arra, hogy kiderüljön, lesz-e folyta-
tás, sikerül-e feltölteni a téli szünet-
ben a szükséges számú játékossal a
keretet.

A másik marosvásárhelyi csa-
pat, az Olimpic hétfőn a Râmnicu
Vâlcea-i kiválósági központ, a
Naţional otthonában lépett pá-
lyára, és nagyszerű, 29-28 arányú
győzelmet aratott. Ne feledjük, a
Naţional egyfajta ifjúsági váloga-
tott, míg az Olimpic „csak vásár-
helyi” válogatott, ráadásul a
játékosok zöme csupán serdülő
korosztályú.

Már hét épkézláb embere
sincs a Mureşulnak

Támadásban a marosvásárhelyi együttes, amely nehéz helyzete dacára viszonylag jól tartotta
magát a mérkőzésen. Fotó: Nagy Tibor

Ranglista
1. Nagybánya 12 12 0 0 400-210 36
2. Temesvári SCM 12 11 0 1 392-286 33
3. Brassó* 12 7 1 4 350-301 21
4. Resicabánya 12 7 0 5 327-284 21
5. Mioveni 12 7 0 5 304-291 21
6. Nagyvárad 12 6 2 4 312-333 20
7. FC Argeş 12 6 1 5 369-357 19
8. Rm. Vâlcea 12 6 0 6 356-322 18
9. Olimpic 12 5 1 6 350-350 16
10. Temesvári CSU 12 5 0 7 343-384 15
11. Köröskisjenő12 4 1 7 336-371 13
12. Mureşul** 12 4 0 8 320-352 9
13. Kézdiv. 12 1 0 11 277-436 3
14. Székelyudv. 12 0 0 12 284-443 0

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportjának 12. fordulójában a kö-

vetkező eredmények születtek: Brassói Corona – Temesvári CSU
41-30, Marosvásárhelyi Mureşul – FC Argeş Piteşti 29-39, Resica-
bányai CSU – Dacia Mioveni 19-21, Nagybányai Minaur – Nagy-
váradi CSM 30-15, Kézdivásárhelyi SE – Köröskisjenői Crişul,
Székelyudvarhelyi NKK – Temesvári SCM 27-39, Naţional Rm.
Vâlcea – Marosvásárhelyi Olimpic 28-29.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 12. forduló: Marosvásárhelyi

Mureşul – FC Argeş Piteşti 29-39 (11-18)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 50 néző. Ve-

zette: Sebastian Mârza (Kolozsvár), Cristian Nedelea (Kolozsvár).
Mureşul: Saláta – Rad, Bucin 12 gól, Demeter, Fărcaş 11, Stângu

3, Deac 3.
FC Argeş: Constantin (Paraschiv) – Obedeanu 9, Mînzicu 5, Pa-

poiu 2, Canea, Udrea 5, Popescu 6 (Stanca 3, Manea 2, Roşu 2, Po-
peanu 2, Ciolponea 2, Preda 1).

Eredményjelző
A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának eredményei:

Marosvásárhelyi Gaz Metan – Marosludas 2-4, Nyárádszereda –
Mezőméhes 6-2, Marosoroszfalu – Nyárádtő 3-2, Dicsőszentmár-
ton – Marosvásárhelyi Atletic 1-1, Szováta – Ákosfalva 3-1, Kuty-
falva – Dános 9-0, Náznánfalva – Marosvásárhelyi MSE 2-6.
Nagysármás állt.

Ranglista
1. MSE 13 11 2 0 64-16 35
2. Szováta 13 11 1 1 43-17 34
3. Marosoroszf. 13 10 1 2 61-17 31
4. Marosludas 13 9 1 3 40-12 28
5. Atletic 13 6 4 3 34-17 22
6. Gaz Metan 13 5 4 4 30-27 19
7. Nyárádsz. 13 5 3 5 37-31 18
8. Nyárádtő 13 5 2 6 39-27 17
9. Ákosfalva 13 4 4 5 24-23 16
10. Dicsőszentm.13 4 2 7 22-39 14
11. Kutyfalva 13 4 2 7 33-52 14
12. Mezőméhes 13 4 0 9 21-44 12
13. Náznánfalva 14 2 1 11 16-42 7
14. Nagysármás 13 2 1 10 19-65 7
15. Dános 13 2 0 11 23-77 6

Jegyőkönyv
Maros megyei labdarúgó 4. liga, 14. forduló: Nyárádszeredai SK

– Mezőméhesi Lendület 6-2 (3-2)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, gyönyörű játékidő, 25 néző. Ve-

zette: Prodan Ionuţ, Moldovan Radu, David Oliviu (Marosvásár-
hely).

Gólszerzők: Sacson (2., 64., 66.), Oprea (3., 37., 81.), illetve Leg-
man (23., 33.).

Nyárádszereda: Chiselciuc – Vultur, Negru (46. Câmpean ),
Core, Cioban (62. Páll), Sacson, Cotoară, Rad, Szőcs, Cucuta,
Oprea.

Mezőméhes: Gânj – Balázs, Belean, Dobos (62. Raza), Legman,
Chiluţi, Brad, Oprea, Gorea, Brihan, Ursuţ (46. Ungurean).

Gligor Róbert László

Bálint Zsombor

Gólgazdag mérkőzés volt, pedig mindkét kapus jól teljesített.       Fotó: Gligor Róbert László

Ez a koreográfia verte ki a biztosítékot Pozsonyban



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG! 
ELADOM Marosvásárhelyen köz-
ponti zónában, III. és IV. emeleten
penthouse stílusú luxustömbházlaká-
somat, dupla garázzsal igényesnek.
A lakás 160 m2, teljesen be van búto-
rozva és fel van szerelve, két háló-
szobával, szaunával, nappaliba nyíló
nyitott konyhával, két fürdőszobával
(jacuzzival), öltözővel és nagy balkon-
nal. A lakás saját hőközponttal rendel-
kezik. Érdeklődni a 0745-507-253-as
telefonszámon. Komolyságot kérek
és tanúsítok. (sz.)

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

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

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

KOMOLY, igényes férfi kiadó garzont
keres. Tel. 0745-325-147. (-I)

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

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

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

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

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

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

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

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

ELADÓK szép új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841,
0744-657-424. (5322-I)

ELADÓ nagyméretű kutyaól (156x130
cm), gyermeketető szék jelképes áron.
Tel. 0770-380-560, délután. (5314)

ELADÓK gyógyszerek székrekedés
kezelésére: Guttalax (30 ml) cseppek,
Laxans (10 mg) kúp. Tel. 0742-679-659.
(5317)

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

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

ELADÓK vágásra húsdisznók házhoz
szállítással december 15-ig. Tel. 0728-
971-777. (5339)

ELADÓ tűzifa méterben. Tel. 0754-
886-182. (5349)

ELADÓ tűzifa méterben. Tel. 0747-
933-367. (5349)

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)

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)

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

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

VÁLLALUNK kisebb tetőjavítást
cserépből, festést, vakolást, glettolást,
készítünk lefolyót, csatornát.
Komolyságot ajánlunk és várunk. Tel.
0751-471-965. (5324)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19591)

CSEMPEKÁLYHARAKÁS, -javítás.
Anyag van. Tel. 0744-927-689. (5354)

DACIA 1310, fehér, MS-04-SCP
rendszámú autót vásárolt 1999 de-
cemberében egy keresztúri személy
a Rusu családtól. Kérem, hívjon fel a
0757-255-211-es telefonszámon, kü-
lönben az autót kivonom a forgalom-
ból. (5356-I) 

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(5365)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem foghatjuk már dolgos két
kezét, 
nem simogathatjuk őszülő fejét. 
Nem tekint ránk aggódó szem-
mel, 
hiába várjuk, nem jön már. 
Nélküle szomorú, üres a ház, 
jóságos szíve örökre pihen már.
Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 29-én drága édes-
anyánkra, SZABÓ ROZÁLIÁRA
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (5332)

Kegyelettel és fájdalommal emlé-
kezünk november 29-én a székesi
születésű KALI LÁZÁRRA halálá-
nak 4. évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Felesége, fia,
lánya, veje és két unokája család-
jukkal együtt. (5315)

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 1-jén LAÁZY GYŐZŐRE halá-
lának 10. évfordulóján. 
Jóságodat, önzetlen, féltő szere-
tetedet, amit tőled kaptunk, soha
el nem feledjük. Hiányzol nagyon
nekünk. Pihenésed legyen csen-
des! Szeretteid. (1603)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet, 
szívünkben az örök emlékezet.
Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 30-án a gernyeszegi
TÖRÖK IRÉNRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Emlékét
őrzi két fia és azok családja.
(5338-I)

Nagy szeretettel és szívünkben
felejthetetlen emlékekkel emléke-
zünk a nagyadorjáni CSALÓKA
LILLÁRA halálának 3. évforduló-
ján. Példás élete örökké megma-
rad emlékezetünkben. Szerettei.
(5350)

Szomorú szívvel és kegyelet-
tel emlékezünk BARABÁS 
FERENCRE december 1-jén, ha-
lálának 9. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (60654-I)

Elcsitult a szív, mely értünk dobo-
gott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgo-
zott.
Számunkra te sosem leszel ha-
lott,
Örökké élni fogsz, mint a csilla-
gok .
Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 29-én a székelyvajai id.
CSATLÓS GYÖRGYRE halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Bána-
tos felesége, leánya, fia, menye
és három unokája. (5353-I)

Szeretettel emlékezünk decem-
ber 3-án FRIDRICH JÁNOSRA ha-
lálának első évfordulóján.
Életében áldozatkészséggel szol-
gálta családját, szülőfaluját, sze-
retett városát, annak iskoláit és
egyházát. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Májai csa-
lád. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 30-án, halálának 15. évfordu-
lóján SZABÓ ZOLTÁNRA, az
önfeláldozó, drága jó apára,
nagyapára, szerető férjre. Emlé-
ked örökké szívünkben őrizzük.
Nyugodj békében! Torontóból
szerető fiad, Lóránt, felesége,
Gabriella, unokáid: Boglárka és
Bence. (v.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon,
szomszéd, ismerős, 

özvegy ALBERT VILMA 
született Bodoni 

81 éves korában elhunyt. Teme-
tése 2017. november 30-án 13
órakor lesz a májai temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle a gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, 

SZÁSZ MÁRIA 
november 28-án, életének 84.
évében eltávozott szerettei köré-
ből. Temetése 2017. november
30-án 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben, görögkatolikus szer-
tartás szerint. 
Gyermekei: Pop Victoria, Roland
és Orlando Szász. (5355-I) 

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, após,
testvér, gyermek, közeli és távoli
rokon, jó barát, a tekei születésű 

MAKKAI FERENC 
a volt Metalotehnica 

minőségellenőre 
életének 71. évében, november
27-én, türelemmel viselt, hosszú
szenvedés után elhunyt. Teme-
tése november 30-án 13 órakor
lesz a református temetőben. 
Búcsúzik tőle négy gyermeke és
azok családja. (5358-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Vártemplom presbitériuma
és munkaközössége fájda-
lommal vette tudomásul
drága testvérünk, presbiter-
társunk, egyházközségünk
hűséges gondozója, KUPÁS
JÁNOS halálhírét. Őszinte
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.
Isten vigasztalását kérjük Igé-
jének buzdításával: „Ha élünk,
az Úrnak élünk, ha megha-
lunk, az Úrnak halunk. Azért
akár éljünk, akár haljunk, az
Úréi vagyunk”. Nyugodjon bé-
kében! (-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amit reménykedve hordoztál
magadban. Lehunytad a szemed,
csendesen elmentél, szívedben csak
az volt, hogy mindenkit szerettél. Ma-
radt a bánat és egy csendes sírha-
lom, szívünkben gyász és örök
fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk december
1-jén VALICS BRIGITTA BEÁTÁRA
halálának 6. évfordulóján. Nyugodjál békében, Betyke! 
Szülei, testvére és nagyi. (5360)

Maros Megyei Tanács

HIRDETÉS
A 2003/52-es törvény alapján a Maros Megyei Ta-
nács közzéteszi azon szándékát, hogy határozatot
készül elfogadni a 2013–2019-es időszakra vonat-
kozó megyei közszállítási program aktualizálásáról. 

A határozattervezetet november 27-én közzétettük
a megyei tanács www.cjmures.ro honlapján, vala-
mint ki van függesztve az intézmény Győzelem tér
1. szám alatti székhelyén.

Az érdekeltek írásban közölhetik javaslataikat,
észrevételeiket, hozzászólásaikat 2017. december
8-ig a Maros Megyei Tanács székhelyén vagy 
e-mailben a cjmures@cjmures.ro e-mail-címen.

Péter Ferenc   Paul Cosma
ELNÖK JEGYZŐ 
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Kegyelettel emlékezünk SZABÓ
JÓZSEFRE, az IIRUC volt dolgo-
zójára halálának nyolcadik évfor-
dulója alkalmából.  Testvére.
(5330)

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, TÓTH ILONÁRA
született NAGY ILONA és TÓTH LAJOSRA, hiszen több mint
egy éve már mindketten az Égből figyelve vigyázhatnak ránk.
Annyi küzdelmes munka után pihenjetek csendesen. A Jóisten
őrködjön pihenésetek felett. Míg velünk voltatok, mi nagyon
szerettünk, hiányoztok nekünk, soha el nem feledünk.
Emléküket őrzi lányuk, fiuk, menyük, vejük és az 5 unoka. 
Nyugodjatok békében! (-I) 



A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat

Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez 

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

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

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

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

A vezetőség
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