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Naponta közel száz gyerek tér be

Mézeskalácsillatú mesevilág a Színház téren

Előfizetőink
figyelmébe!

Az ünnepek miatt

decemberben kevesebb
a munkanap,

ne feledjék időben
megújítani
az előfizetést!
Telefon: 0742-828-647.

1989 a bizonytalan
döntések éve volt

1989. október 7-én Gorbacsov látogatást tett az NDK-ban, ahol egyértelműen a német vezetés tudomására
hozta, hogy nem zárkózhat el a változások elől. Erich Honecker lemondása
után az NDK új vezetése november 9én kidolgozta a „Nyugatra utazási törvényt”. Az ott hozott döntést este,
élőben közvetített sajtótájékoztatón
Günter Schabowski, az NSZEP első
titkára ismertette.

Legyen az csillag, fenyőfa vagy szív formájú – a karácsonyi
ünnepkör elmaradhatatlan kelléke a mézeskalács. Erre a
szép hagyományra épít az Eldi pékség, amely december 20ig meseházikóvá varázsolt, hangulatos mézeskalácsműhelyt
működtet a marosvásárhelyi Színház téren. A kezdeményezésnek órási sikere van, szinte egymásnak adják a kilincset
a pedagógusokkal vagy szüleikkel érkező gyerekek.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Legtöbben talán felnőttként is visszaemlékeznek azokra a gyerekkori
pillanatokra, amikor édesanyával, nagymamával vagy barátokkal közösen készítették a karácsonyi asztalra vagy éppen a karácsonyfára díszként
kerülő finomságot, miközben a fahéj és a szegfűszeg jellegzetes illata
lengte be a lakást. Ilyen élményekkel szeretné gazdagítani a gyerekeket
a várbeli helyszín után tavaly a Színház térre költözött mézeskalácsműhelyben az egrestői székhelyű Eldi cég. A meseházikóvá varázsolt
műhelyben az óvodás, iskolás gyerekek kipróbálhatják
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Szarvas József
egyéni estje
Marosvásárhelyen
A Pustol a hó című produkció az ő
életéről szól, arról, hogy különleges
életpályája miként sodorta őt a színház világába, de, mint mondja, itt
mégsem az ő személye az érdekes,
hanem azok a tapasztalatok, küzdelmek, emberek, amelyekről és akikről
érdemes beszélni.

____________17.

Az ellenzékiség csodája

Benedek István
Azt régóta tudjuk, hogy a politikusok bármikor bármit, és
annak az ellenkezőjét is mondják, ha érdekükben áll. Erre a legújabb példa a szenátus volt elnöke, aki korábban kormányfő is
volt, jelenleg az ellenzékiek keserű kenyerét kénytelen csipegetni,
és ez csodálatra méltó megvilágosuláshoz vezetett az elméjében.
Emberünk most a jövő évre készülő költségvetés-tervezet államháztartási deficitcélja kapcsán mondta azt, hogy az országnak
beruházásokon alapuló gazdasági növekedésre lenne szüksége.
Ahogy ezt rátermettebb politikusok által vezetett komolyabb országokban teszik is, és ahogy itt is mondták-mondják számtalanszor az elemzők, hogy igen, úgy kellene. Az ám, csakhogy akik
éppen vezetnek, azok sohasem így járnak el. És erre iskolapélda
volt „hősünk” 2004-08 közötti kormányzati ciklusa is, amikor sikerült olyan pénzszóró, fogyasztáson alapuló gazdasági fejlődést
bemutatni, aminek később éveken keresztül ittuk a levét. Igaz,
hogy ebben volt jócskán szerepe a világot megrengető krízisnek
is, de azért maradjunk annyiban, hogy ahogy értelmes ember nem
erdőtűz közepén fog neki bográcsgulyást főzni, úgy az akkori kormánynak is lett volna bőven ideje és lehetősége úgy dolgozni,
hogy az utódok ne kelljen állami fizetéseket és nyugdíjakat megkurtítsanak ahhoz, hogy az ország elkerülhesse az államcsődöt.
Az utóbbi három évben „hősünk” bőszen támogatta a szenátus
elnökeként a válságcsináló gazdaságpolitikát, és talán még most
is azt tenné, ha a saját elnöki ambícióinak oltárára nem dobta
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 57 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 347. napja,
hátravan 18 nap.

Ma LUCA,OTÍLIA,
holnap SZILÁRDA napja.
SZILÁRDA: a Szilárd férfinév latinos női párja, az utóbbi
a Konstantin magyarra fordítása.

IDŐJÁRÁS

Napos, hideg idő
Hőmérséklet:
max.20C
min.-70C
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4,3067

1,4437

204,0945

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

41, 9, 27, 43, 42 + 5
29, 10, 19, 5, 16, 23

17, 2, 47, 40, 22, 19

NOROC PLUS: 8 6 9 6 9 3

SUPER NOROC: 0 1 1 7 9 2
NOROC: 9 5 4 9 6 9 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek
A mi történelmünk

A Kastély Erdélyben program keretében Marosvásárhelyen is bemutatják a History is Our Story című interaktív
webdokumentumfilmet, amely a bonyhai Bethlen-kastély,
az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és az erzsébetvárosi Apafi-kastély történetén keresztül meséli el az erdélyi
kastélyok helyzetét. A marosvásárhelyi bemutatóra és az
azt követő beszélgetésre december 17-én 17 órától kerül
sor a Maros Megyei Múzeum várbeli konferenciatermében. A filmet Felméri Cecília rendezte, koncepció és forgatókönyv: Balázsi-Pál Ágnes, Felméri Cecília és
Porcsalmi Balázs. A vetítést beszélgetés követi BalázsiPál Ágnessel, a PONT Csoport ügyvezető igazgatójával,
a film producerével, Borsos Melindával, a bonyhai kastély
tulajdonosának, az Erdélyi Református Egyházkerület
Nőszövetségnek elnökével, Fülöp Loránddal, az interaktív felület technikai koordinátorával, Menyhárt Istvánnal,
az erdőszentgyörgyi kastély projektmenedzserével és
Soós Zoltánnal, a Maros Megyei Múzeum igazgatójával.
A film megtekinthető a http://historyisourstory.ro elérhetőségen.

Motorsportgála

December 15-én 12 órától a Kiscserged közelében levő
Transilvania motorsportpályán motorsportgálát tartanak. A
Román Motorsport-szövetség (RMSZ), a Maros Megyei
Tanács és a Transilvania Motor Ring díjazza az RMSZ –
Bajnokok gálája keretében a hazai és nemzetközi versenyeken kiváló teljesítményt elért sportolókat. Jelen lesznek
többek között: Józsa Norbert Levente, 2019 legjobb sportolója, Robert Andrei Mureşan, Ionel Pascotă, valamint
Maros megye legendás motorosai, Gagyi Péter, Pop Florian, Nagy Daniel, a Tóth fivérek (Gyula és Attila), Festő
Péter, Pop Dumitru, Birtalan Kámlán, ifj. Gagyi Péter,
Pákai György.

Megnyílik a magyar nyugdíjasok
klubja

December 18-án, szerdán 16 órai kezdettel kerül sor a
magyar nyugdíjasok klubjának megnyitójára a Dózsa
György utca 9. szám alatt, az I. emeleten. Telefon: 0773767-321 – Szabó Mária és 0744-928-299 – Gál Éva.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5-7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ,
Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Adventi jótékonysági hangverseny Tompa Kláráért
Rendhagyó eseménynek ad teret a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagyterme december 18-án, szerdán este 7 órától.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színészei, az Eufónia pedagóguskórus, a Marosvásárhelyért Egyesület, valamint a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia zenészei jótékonysági célból fogtak össze
Tompa Klára színésznő gyógykezelésének támogatására.
A művészek adventi hangversennyel ajándékozzák meg

a közönséget, a jegyeladásból befolyt összeget pedig a súlyos betegséggel küzdő színésznő megsegítésére fordítják.
További adományokat a következő bankszámlaszámra
lehet utalni:
TOMPA KLÁRA
RO98 BRDE 270S V616 9819 2700 (RON)
Jegyek válthatók 25 lejes egységes áron a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jegypénztáraiban, valamint a
www.biletmaster.ro honlapon.

Az Atlético Madrid továbbjutásával teljessé vált a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének mezőnye: Diego
Simeone együttese saját közönsége előtt 2-0-ra legyőzte a
Lokomotiv Moszkvát a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában.
Eredmények, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* A csoport: Paris Saint-Germain (francia) – Galatasaray
(török) 5-0, Club Brugge (belga) – Real Madrid (spanyol)
1-3 (0-0).
A csoport végeredménye: 1. Paris Saint-Germain 16 pont,
2. Real Madrid 11, 3. Club Brugge 3, 4. Galatasaray 2.
*B csoport: Bayern München (német) – Tottenham Hotspur (angol) 3-1, Olimpiakosz (görög) – Belgrádi Crvena
zvezda (szerb) 1-0. A csoport végeredménye: 1. Bayern

München 18 pont, 2. Tottenham Hotspur 10, 3. Olimpiakosz
Pireusz 4, 4. Crvena zvezda 3.
* C csoport: Zágrábi Dinamo (horvát) – Manchester City
(angol) 1-4, Sahtar Donyeck (ukrán) – Atalanta (olasz) 0-3.
A csoport végeredménye: 1. Manchester City 14 pont, 2.
Atalanta 7, 3. Sahtar Donyeck 6, 4. Zágrábi Dinamo 5.
* D csoport: Bayer Leverkusen (német) – Juventus
(olasz) 0-2, Atlético Madrid (spanyol) – Moszkvai Lokomotiv (orosz) 2-0. A csoport végeredménye: 1. Juventus 16
pont, 2. Atlético Madrid 10, 3. Bayer Leverkusen 6, 4. Lokomotiv 3.
A csoportok első két helyezettje a nyolcaddöntőben folytatja, míg a harmadikok az Európa-ligában a legjobb 32 között lesznek érdekeltek

Bajnokok Ligája – az Atlético Madridé az utolsó nyolcaddöntős hely

A labdarúgó 1. liga 21. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

December 13., péntek:
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
December 14., szombat:
* 13.00 óra: Academica Clinceni – FC Botoşani
* 15.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Medgyesi Gaz Metan
* 20.00 óra: CSU Craiova – FC Voluntari
December 15., vasárnap:
* 18.00 óra: Chindia Târgovişte – Nagyszebeni Hermannstadt
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB
December 16., hétfő:
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look
Sport/Plus.

Hétvégi
sportműsor

KOSÁRLABDA. A női Nemzeti
Liga 8. fordulójában, szombaton
17.30 órai kezdettel, a marosvásárhelyi sportcsarnokban: Sirius-Mureşul – Kolozsvári Universitatea.
RÖPLABDA. A női A2 osztály
8. fordulójában, szombaton, a
Pongrácz Antal-csarnokban: Marosvásárhelyi CSU Medicina
CNUE – Máramarosszigeti CSM.

Rendszerváltás 30 – az Erdély TV képernyőjén

A rendszerváltásra emlékezik műsoraiban az Erdélyi Magyar Televízió. December 16. és 22. között a tv-csatorna több olyan tematikus műsort
is sugároz, amely a 30 évvel ezelőtti eseményekkel foglalkozik.

Hétfőtől vasárnapig 23 órától újra adásba kerülnek a
Korszakalkotók műsor 2016-os felvételei. A portréműsor
szereplői sorban: Markó Béla, Takács Csaba, Verestóy
Attila, Hajdú Gábor, Frunda György, Márton Árpád és
Borbély László.
Hétfőn 20 órakor a Zebra műsor vendégei Markó Béla

költő, politikus, valamint Visky András író, dramaturg.
Pénteken a 18.15-kor kezdődő Mozaik műsor meghívottja Miholcsa Gyula, a kevés fotósok egyike, akik
1989. december 21-én Marosvásárhelyen fényképeztek.
Ugyancsak pénteken 20 órától a 30 éves RMDSZ kapcsán a romániai magyarokról a szervezet csúcsvezetőivel
láthatnak a tv-nézők kerekasztal-beszélgetést.
Rendszerváltozás a lelkészek szemével – ez a vasárnap
17.30-kor kezdődő Hitélet műsor témája. Megszólalnak:
Ötvös József nyugalmazott református lelkipásztor és
Köllő Gábor római katolikus pap.

Közlemény

Felvilágosításra van szüksége munkaügyi vagy szociális problémákkal kapcsolatosan?
Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, a munka- és szociális ügyek szakbizottságának
titkára fogadóórákon válaszolja meg kérdéseit, valamint nyújt eligazítást.
A fogadóórára előzetes bejelentkezés szükséges a 0725-109-757-es telefonszámon vagy személyesen a Győzelem tér 1. szám alatti 88-as irodában hétköznaponként 9–13 óra között.

RENDEZVÉNYEK

Bolyai Jánosra emlékeznek

A Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Egyesület minden
évben megszervezi a Bolyai János-emlékünnepséget,
mely a hagyományápolás eszmeiségében a mindenkori
diákság főhajtása az iskola szellemisége, valamint a világhírű matematikus hagyatéka előtt. Az idén 19. alkalommal
sorra kerülő esemény december 13-án, ma 13 órakor kezdődik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Református Kollégium dísztermében. Ünnepi méltatást tart dr. Oláh-Gál
Róbert egyetemi adjunktus, Bolyai-kutató.

30 éves a rendszerváltás

December 19-én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota előcsarnokában nyílik meg a 30 éve történt –
Történelem képekben című fényképkiállítás a Maros Me-

gyei Tanács, a Maros Megyei Múzeum, a Kós Károly Akadémia Alapítvány, valamint Novák Csaba Zoltán szenátori
irodájának szervezésében. Az eseményre minden érdeklődőt várnak.

Rendhagyó földrajzóra

Az előző évekhez hasonlóan Kollár Lajos hegymászó, a
Magyarok a világ nyolcezresein hegymászócsapatának
expedíciószervezője rendhagyó földrajzórákon próbálja
közelebb hozni a diákokat a természethez, megérteni
annak jelenségeit. A hegymászó ma, pénteken délben a
Rendhagyó földrajzóra rendezvénysorozat keretében az
erdőszentgyörgyi technológiai líceumban, ugyanaznap
délután a maroskeresztúri általános iskolában a Klímaváltozás hatásai életünkre címmel tart előadást, amelyben
többek között a klímaváltozás magashegyekben tapasztalt
hatásáról beszél. Kollár Lajos erdélyi vendéglátója, az előadás-sorozat társszervezője az Erdélyi Kárpát Egyesület,
támogató a Bethlen Gábor Alap.
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Vincze Loránt: a munkaerő elvándorlása különösen
hátrányosan érinti a kisebbségi közösségeket

„A munkaerő unión belüli szabad mozgása önmagában jó
dolog, hiszen kitáguló lehetőségeket és nemzetközi tapasztalatok megszerzését jelenti. Az igazi kihívás az, hogyan
győzzük meg a képzett munkaerőt, hogy hazatérjen, és tudását, tapasztalatát a régiója és közössége hasznára fordítsa”
– mondta el Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke a
németországi Potsdamban, a Kisebbségi Régiók Fórumán.
A december 11–12-i FUEN-rendezvény témája az agyelszívás és a munkaerő vándorlása Európa kisebbségi régióiban
volt. Megnyitóbeszédében Vincze Loránt kifejtette: az agyelszívás jelensége a magasan képzett munkaerő egyenetlen megoszlásával és a versenyképes tudásért folytatott egyre növekvő
versennyel magyarázható, és ez a jelenség a jövőben intenzívebbé fog válni.
2018-ban az 511 millió uniós állampolgár közül 17 millióan
dolgoztak más országban. Németország (33%) és az Egyesült
Királyság (20%) a legnagyobb fogadó országok, míg a küldő
országok listáját Románia és Lengyelország vezeti. Ezek a folyamatok közvetlen összefüggésben állnak a régiók gazdasági
erejével: a küldő régiókban az átlagosan egy főre eső GDP a
64 százaléka az uniós átlagnak, míg a fogadó régiókban 108
százaléka az EU 28-átlagnak – mondta el a FUEN elnöke.
A kisebbségi közösségekre különösen nagy hatása van a
munkaerő-vándorlásnak – mutatott rá Vincze –, hiszen a közösség politikai súlyát közvetlenül meghatározza létszáma. A

fiatal, magasan képzett munkaerő elvándorlása így komoly hatással lehet az érdekképviseletre, ugyanakkor ezek a közösségek sebezhetőbbé, gyengébbekké válnak, és a fejlődéshez
szükséges belső erőforrásaik is megcsappannak.
A munkaerő elvándorlásának vizsgálatát nehezíti, hogy
gyakran – többek közt Románia esetében – csupán becslésekből indulhatunk ki, ami a kivándorlók számát, kintlétük időtartamát illeti, nem is beszélve a nemzetiségi tényezőről.
További problémákat okoz a kivándorlók statisztikai adatainak
rögzítésében, hogy az erdélyi magyarok többségének kettős
állampolgársága van – mutatott rá Vincze Loránt.
Horváth István, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzora előadásában felhívta a figyelmet arra a jelenségre, hogy a romániai magyar nyelvű felsőoktatás
fejlődésével és kiterjesztésével párhuzamosan csökkent a magyarországi egyetemet választó erdélyi diákok száma. Míg
2008-ban 3263 erdélyi tanult magyarországi felsőoktatási intézményben, addig 2017-re 1329-re csökkent a számuk, és
ekkor haladta meg a magyar nyelven romániai egyetemen tanuló diákok száma a tízezret. Ezzel párhuzamosan az a jelenség is megfigyelhető, hogy egyre több magyarországi diák
iratkozik be erdélyi, magyar nyelvű egyetemi képzésre. Ez a
példa azt bizonyítja, hogy a megfelelő hazai körülmények
megteremtésével csökkenthető az agyelszívás mértéke – mutatott rá a professzor. (közlemény)

Ludovic Orban miniszterelnök kormányzati felelősségvállalást jelentett be három, halaszthatatlannak
ítélt törvény azonnali hatályba léptetése érdekében
a parlament csütörtöki együttes ülésén.

zéséről szóló törvény azon előírásának hatályba lépését halasztja el, amely kettőről négy évre növeli az ügyészi és bírói
karrierre pályázó jogászoktól megkövetelt szakmai tapasztalatot.
A parlamentben a törvényhozók legalább 25 százalékának
a támogató aláírása szükséges a kormány elleni bizalmatlansági indítvány beterjesztéséhez. Ezt a feltételt jelenleg egyedül
a mandátumok több mint 40 százalékával rendelkező PSD
tudja teljesíteni. Bár a másfél hónapja ellenzékbe szorult PSD
minden rendelkezésére álló eszközzel támadja a jobbközép
kormányt, az Orban-kabinet megbuktatása nem érdeke. Ez
ugyanis egy első lépés lehet a jobboldal által sürgetett előre
hozott választások felé, amit a – közvélemény-kutatások szerint mélyrepülésben lévő – PSD el akar kerülni.
A májusi európai parlamenti választásokat és – Klaus Iohannis államfő újraválasztása révén – a novemberi elnökválasztást is megnyerő PNL nem tart a parlament feloszlatásától
és az előre hozott választásoktól.
Ludovic Orban miniszterelnök már jelezte, hogy a mostani
kormányzati felelősségvállalásokat újabbak fogják követni.
A PSD közölte: a csütörtökön bejelentett kormányzati felelősségvállalások miatt nem fog bizalmatlansági indítványt beterjeszteni az Orban-kormány ellen, a diákszállítást szabályozó
és az igazságügyre vonatkozó törvény ellen azonban – sürgősségüket vitatva – alkotmányossági óvást emel. (MTI)

Kormányzati felelősségvállalás három törvény kapcsán

A másfél hónapja kormányzó PNL a parlamenti mandátumok alig 20 százalékával rendelkezik, törvényhozási prioritásai elfogadtatásához további hat kisebb frakció támogatását
kell megszereznie. A kabinet ezért – a hosszas, bizonytalan
egyeztetéseket elkerülendő – mandátumát kockára téve, a parlamenti vita mellőzésével akarja hatályba léptetni a szerinte
legsürgősebb tervezeteket.
A kormányzati felelősségvállalással beterjesztett törvények
hatályba lépését csak a kormány megbuktatásával akadályozhatja meg a parlament. Ha a törvényhozás három napon belül
nem terjeszt be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen,
vagy a beterjesztett indítvány nem szerzi meg a kormány leváltásához szükséges többséget, a felelősségvállalással beterjesztett törvénytervezet elfogadottnak minősül.
Ludovic Orban csütörtökön egymás után három törvénytervezetért jelentett be kormányzati felelősségvállalást. Az egyikben a költségvetési kiadások keretösszegét szabják meg. Ez a
jogszabály nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a parlament elfogadja
a jövő évi állami költségvetés tervezetét.
A második törvény a diákszállítást nyilvánítja közszolgáltatássá, a harmadik pedig az igazságszolgáltatás megszerve-

Kelemen: a román fél nem igényelt eddig írásos
megállapodást az erdélyi gazdaságfejlesztési programról

Azért nem született írásos megállapodás a magyar
és a román fél között a magyar kormány által Erdélyben meghirdetett gazdaságfejlesztési programról, mert két uniós tagállam között ennek nem
látták szükségét, és az előző bukaresti kormány illetékesei is meggyőződtek a program hasznosságáról – magyarázta a kolozsvári Krónikának Kelemen
Hunor, aki a tárgyalásokat vezette a két fél között.

Az RMDSZ elnökével csütörtökön közölt interjút a lap a
Romániában bejegyzett Pro Economica Alapítvány által magyarországi támogatással lebonyolított programról, amelyet
az utóbbi hetekben támadni kezdett a román diplomácia. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn, a nemzeti összetartozás bizottsága előtti beszámolójában azt mondta: tételes
szóbeli megállapodás született a román féllel a programról, a
tárgyalásokat pedig Kelemen Hunor vezette.
Az RMDSZ elnöke ennek kapcsán a Krónikának elmondta:
2017-ben és 2018-ban egyeztetett az akkor kormányon levő
Szociáldemokrata Párt (PSD), valamint a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) vezetőivel, Liviu Dragneával
és Călin Popescu Tăriceanuval, majd a két ország miniszterelnökeivel is tárgyalt, és tájékoztatta őket arról, miről szól a
projekt.
A román fél megfogalmazta az észrevételeit: az egyik az
volt, hogy ne etnikai alapon történjen a támogatások odaítélése, azt ugyanis sem az uniós, sem a nemzeti szabályozás nem
fogadja el. A másik észrevétel az volt, hogy ne legyen diszkriminatív, és hogy legyen összhangban az európai uniós támogatásokkal.
A program lebonyolításával foglalkozó Pro Economica Alapítvány szakértői a Versenytanáccsal is egyeztettek, és nyilván
a két külügyminiszter – Teodor Meleşcanu és Szijjártó Péter
– is egyeztetett a programról, amelyet a Németország által az
erdélyi német közösség támogatását szolgáló program mintájára dolgoztak ki.
„Így jutottunk el oda, hogy az akkori koalíciós kormány vezetői azt mondták: ilyen körülmények között mehet a program
(…) Senki nem igényelt írásos megállapodást, ezért nem született ilyen” – mondta Kelemen Hunor. Hozzátette: ilyesmi
nem szükséges, hiszen az Európai Unió két tagállamáról van

szó, ahol a szabad piac és a tőke szabad áramlása is alapvető
elvnek számítanak.
A program próbája a mezőségi pályázat volt.
„Mindenki látta, hogy pénz jön az országba, a gépeket itt
vásárolják, itt fizetnek utánuk héát, és hogy nem visznek,
hanem hoznak. Ezek voltak a legfontosabb érvek a szabályossága mellett, és politikailag sem tartotta ezt senki aggályosnak.
Ez korrekt és tisztességes hozzáállás volt a koalíciós vezetők
és a miniszterelnökök részéről is az elmúlt években” – mondta
Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke az utóbbi időben a program ellen intézett támadásokért a bukaresti külügyet tette felelőssé. Szerinte
a román külügyminisztérium apparátusában mindig volt ezzel
a programmal kapcsolatosan fenntartás, mint ahogy mindig
volt a román–magyar viszonyrendszert illetően mindenféle fék
is.
„Bogdan Aurescu új külügyminiszter kissé másképp áll a
dologhoz, mint az elődje – de nem másképp, mint ahogy szokott” – jegyezte meg az RMDSZ elnöke. Elárulta: amióta az
új, nemzeti liberális párti (PNL) kormány hatalomra került,
már volt egy beszélgetése a témáról Ludovic Orban miniszterelnökkel, akinek a hozzáállása nem volt elutasító, és azt
ígérte: megvitatják az ügyet kollégáival.
„Eddig mindenki a legnagyobb jóindulattal és a legjóhiszeműbben kezelte az ügyet. Most közel másfél hónapja van egy
új kormány – velük is meg kell tudnunk állapodni” – szögezte
le Kelemen Hunor.
A magyar kormány azért indította el a határon túli gazdaságfejlesztési programokat, mert fontos cél, hogy gazdaságilag
is megerősítsék a magyar nemzeti közösségeket – emlékeztetett a Krónika. A Hargita, Kovászna és Maros megye számára
kiírt pályázat keretében 25 százalékos önrész biztosításával
legfeljebb 15 ezer eurós támogatásra pályázhattak a székelyföldi gazdálkodók. 5293 pályázatot nyújtottak be, 21,5 milliárd forintnyi fejlesztési igénnyel. A nagyberuházásokat érintő
program keretében 72 befektetésre nyújtottak be pályázatot,
közülük 66 pályázó számára ítéltek meg összesen csaknem
húszmilliárd forintos támogatást. A nyertesekkel már el is kezdődött a szerződések aláírása. A program következő állomása
a Partium lesz. (MTI)

Ország – világ
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Kevesebb megbetegedés,
több súlyos fertőzés

Visszaesést mutat a múlt héthez képest a bejelentett
légúti megbetegedések száma, Bukarestben és hét
megyében összesen 19 esetben igazolódott be az
influenza gyanúja. Az Országos Járványtani Központ
bejelentette: a december 2-8. héten 85 976 légúti
megbetegedést jelentettek, ami 2,72 százalékos
visszaesést mutat a tavalyi év azonos időszakához
viszonyítva, és 2,73 százalékkal elmarad a múlt héti
adattól. Tizenkét súlyos légúti fertőzést regisztráltak,
ami viszont kétszerese a múlt heti adatnak, és négyszerese az előző év azonos időszakában jegyzetteknek. A szezon kezdete óta Bukarestben, valamint
Argeş, Krassó-Szörény, Konstanca, Dâmboviţa,
Giurgiu, Iaşi és Temes megyében, összesen 19 esetben igazolódott be az influenza gyanúja. (Mediafax)

Csökkent az ipari termelés

Az idei első tíz hónapban a nyers adatok szerint 1,9
százalékkal csökkent a román ipari termelés a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte csütörtökön a statisztikai intézet. A szezonális és
naptárhatással kiigazított adatok szerint az ipari termelés 2,8 százalékkal esett vissza a vizsgált időszakban. Októberben az ipari termelés 4,5
százalékkal csökkent a tavalyi év tizedik hónapjához
mérten a nyers adatok szerint. A kiigazított érték szerint a csökkenés 7,7 százalék volt. Tavaly egész
évben a román ipari termelés 3,5 százalékkal nőtt a
megelőző évhez képest, 2017-ben 8,2 százalékkal
haladta meg a 2016-os szintet. (MTI)

Óriási védelmi költségvetést
fogadott el az amerikai
képviselőház

Az amerikai képviselőház szerdán este óriási kiadási
összegről szóló védelmi költségvetési törvényt fogadott el, amely keretet biztosít az űrhaderő számára,
és szankcionálja a két új, Európába irányuló orosz
gázvezetéket, az Északi Áramlat 2-t és a Török
Áramlatot. A 377:48 arányban megszavazott, 738
milliárd dollár kiadásáról szóló törvénytervezetet
most a szenátushoz küldik, amely várhatóan még a
jövő héten szintén elfogadja. Egyértelműen Donald
Trump győzelmének tartják az elemzők az űrhaderő
kiépítésére elkülönített összeget. Ezzel a gyakorlatban is megvalósítható az Egyesült Államok 2018 júniusa óta tervezett új haderőneme. Trump ugyanis
akkor adta utasításba az űrhaderő (Space Force)
létrehozását. Ugyancsak republikánus győzelemként értékelik az elemzők, hogy az új védelmi költségvetési törvény nem tiltja: az Egyesült Államok déli
határain megépítendő falhoz a védelmi költségvetésből különítsenek el összegeket. (MTI)

Oroszország kiutasított
két német diplomatát

Nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai
német nagykövetség két munkatársát csütörtökön
az orosz külügyminisztérium. A tárca bekérette a
német nagykövetet, és közölte vele, hogy a döntés
a kölcsönösség elvén alapul. Moszkva arra reagált,
hogy a német kormány december 4-én nemkívánatos személynek nyilvánított két orosz diplomatát,
arra hivatkozva, hogy az orosz hatóságok nem működtek kellőképpen közre egy augusztusi berlini gyilkosság felderítésében, amelynek áldozata orosz
sajtóforrások szerint egy georgiai állampolgárságú
csecsen emigráns, Zelimhan Hangosvili, egykori lázadó harctéri parancsnok volt. (MTI)

Az ellenzékiség csodája
(Folytatás az 1. oldalról)
volna oda áldozatként a leköszönt kormánykoalíciót.
Bőrén érzi az „Aki sokat markol, keveset fog” közmondás mögötti igazságot.
Mostani megvilágosulásához annak lehet köze, hogy
jelenlegi liberális pártocskája az újabb felmérések szerint aligha fogja megugrani a parlamenti bejutási küszöböt, és az újabb bukás elkerülése érdekében ellenzékit
kell játszani, azaz kritizálni a kormányt. Ez sem megy
neki füllentés nélkül. Mert lehet olyanokkal példálózni,
hogy bezzeg azok a csúnya nyugatiak a múlt században
nagy költségvetési hiányok árán fejlesztettek, de az üzenet nagyon hazug, ha nem teszi azt is hozzá, hogy abban
az időszakban ez elfogadott eljárás volt, manapság már
azért nem az, mert az államközösség, amelyikhez tizenkét
éve csatlakoztunk, más szabályokat alkotott azóta. Emberünk nem először próbálkozik az ártatlan szavazók átverésével, de az csak később derül ki, hogy az ő
korsójának meddig kell még a kútra járnia, mire megérdemelt sorsa beteljesedik.
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A válaszadás jogán

Naponta közel száz gyerek tér be

(Folytatás az 1. oldalról)
a mézeskalácskészítést, azt, hogy
miként lesz az alapanyagokból
finom, omlós sütemény. A mézeskalácsműhelyben igazi karácsonyi
hangulat uralkodik, ízléses dekoráció, szépen feldíszített fenyőfa, no
meg az elmaradhatatlan mézeskalácsillat fogadja a betérő aprónépet.
Az Eldi alkalmazottai minden részletre odafigyeltek annak érdekében,
hogy a gyerekek igazi kis cukrászinasoknak érezhessék magukat.
Minden gyereknek jár kis kötényke,
papírból készült péksapka, az asztalokon pedig vágódeszka és sodrófa
várja a szorgos kezű apróságokat,
akiknek már az is óriási élmény,
hogy ők maguk lisztezhetik be a vágódeszkát, gyúrhatják és nyújthatják ki a gombócnyi tésztát, majd a
tepsire helyezhetik az általuk választott formákra szaggatott mézeskalácsot, amit a pékmester
pillanatokon belül kisüt, és a kis
szorgoskodók meg is kóstolhatják
munkájuk gyümölcsét, hazavihetik
a maguk készítette falatokat. Mi
több, forró teával, távozáskor pedig
az Eldi pékségben készült kis finomsággal is kedveskednek nekik.
Ottjártunkkor Szabó Zsolt Attila,
az Eldi süteményrészlegének műszakvezetője éppen készítette elő a
mézeskalácsmasszát a rövidesen érkező gyerekcsoportnak. Érdeklődésünkre elmondta, december 20-ig

üzemel a mézeskalácsműhely, hétköznapokon és szombaton reggel
8.30-tól 12.30-ig, majd délután
16.30-tól este 20.30-ig várják a gyerekeket. Hogy a szervezetten érkező
csoportok mellett az éppen arra sétáló apróságok is kipróbálhassák
magukat a sütögetésben, délelőttönként fogadják az óvodás, iskolás
csoportokat, délután pedig a szülőkkel, nagyszülőkkel érkező gyerekeket. Naponta hatvan-hetven gyerek
jön csak a szervezett csoportokban
– tette hozzá a mester. A tavaly is
óriási sikere volt a műhelymunkának, több mint ezer gyerek próbálta
ki a mézeskalácssütést.
Köztudott, hogy a világhálón
egymást érik a mézeskalácsreceptek, a háziasszonyok ki is próbálják
egyiket-másikat, viszont előfordul,
hogy nem lesznek elégedettek a
végeredménnyel, vagy nem elég
ízletes, vagy túl kemény lesz a sütemény. Az Eldi-recept valóban kiváló,
tavaly
magunk
is
meggyőződtünk róla, mind ízben,
mind pedig állagban tökéletes hasonmása a hagyományos, nagyanyáink konyhájában készült
mézeskalácsnak. Amikor az igazi
mézeskalács titkáról kérdezzük,
Szabó Zsolt Attila elmondta, a
titok az, hogy „nem kell sajnálni a
hozzávalókat”, a fűszereket sem,
ugyanakkor az is fontos, hogy a
méz minőségi legyen.

A Népújság napilap főszerkesztője, Karácsonyi Zsigmond figyelmébe

Tisztelt főszerkesztő úr!
A lap 2019. 12. 08-i számában Bodolai Gyöngyi
aláírásával közölt Levágott csempekályhák című cikk
nyomán Marosvásárhely municípium az iskolákért felelős igazgatóság révén értesíti önt, hogy Románia alkotmánya, a 2002. évi 504-es audiovizuális törvény
és a 2002. október 14-i 114-es határozat értelmében
köteles közölni jelen választ az ön lapjában a törvényes határidőn belül.
„Alulírott, Lobonţ Horaţiu, Marosvásárhely municípium iskolákért felelős igazgatóságának aligazgatóhelyettese, élni akarok a replika jogával a lap online
felületén 2019. 12. 08-án Bodolai Gyöngyi aláírásával
közölt Levágott csempekályhák című írással kapcsolatosan.
Azért akarok élni ezzel a jogommal, mert úgy
vélem, hogy az említett írásban közölt információk
nem felelnek meg a valóságnak, az önök véleménye
szubjektív és szélsőségesen nacionalista.
Ami a hőközpontok beszerzését illeti, ezekre pénzt
kértem mind 2018-ban, mind az idén. 2018-ban hét
hőkazánt vásároltam, 2019-ben a szükséges összegek
megszavazását ismételten visszautasították a helyi tanácsosok.
A 2019-es évre vonatkozó költségvetés-tervezet,
továbbá a májusban, júniusban, szeptemberben és októberben kért költségvetés-kiegészítés azt bizonyítja,
hogy az iskolákért felelős igazgatóság igényelte ezeket az összegeket, amelyek nem jelentek meg sem a
2019-re szóló eredeti költségvetésben, sem a költségvetés-kiegészítésekben, egészen a 2019. 12. 05-i ülé-

sig, amíg végre jóváhagyták a kért összeget (a levélhez csatolt mellékleteknek megfelelően).
Az újságcikkben ellenem megfogalmazott vádak
teljes mértékben alaptalanok, és nem felelnek meg a
valóságnak, annak, ami a 2019. 12. 04-i sajtótájékoztatón elhangzott, amelyen az ön lapját a cikk aláírója
képviselte.
A megjegyzésem, amely egyik iskola hőközpontjainak a másik iskolába való költöztetésére vonatkozott, a valóságban így hangzott: „A helyi tanácsban
két iskolaigazgató van, és az általuk vezetett iskolákban a hőközpontok működnek. Abban az esetben, ha
nemmel szavaznak, lesz rá gondom, hogy leszereljem
a hőközpontokat azokból az iskolákból és a Liviu
Rebreanu Általános Iskolába költöztessem át, ahova
6–14 éves gyermekek járnak…”
Ha nem lenne ezeknek az információknak a birtokában, közlöm, hogy a tanácsosok, akikre utaltam, az
Aurel Persu Technológiai Líceum és a Szász Adalbert
Sportlíceum igazgatói. Azt feltételezni, hogy a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumra és a Református Kollégiumra céloztam, nem egyéb, mint patetikus kísérlet,
hogy a magyar közösséget a polgármesteri hivatal
végrehajtó testülete ellen uszítsa, és etnikumközi
konfliktust idézzen elő. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy én voltam a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítására vonatkozó határozattervezet
kezdeményezője, és ezzel mindent elmondtam.
Köszönöm szépen.
Marosvásárhelymunicípiumbel-
éskülkapcsolatokértfelelősosztálya

Tisztelt Lobonţ Horaţiu!
A Népújság következetesen ragaszkodik az újságírás etikai, szakmai normáihoz, és minden esetben
helyt ad az érintettek írásos válaszainak, amennyiben
ez a hiteles tájékoztatást szolgálja. Az igazgató úrnak
igaza van, hogy kirohanásában nem említette sem a
Bolyai Farkas Elméleti Líceumot, sem a Református
Kollégiumot, ezért elnézést kérünk minden érintettől.
Ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül azt a tényt,
hogy az inkriminált sajtótájékoztatón megfenyegette
az önkormányzat választott képviselőit. A hivatali
visszaélés és zsarolás büntetőjogi kategóriáját súroló
kijelentését jelen replikában is megismételte: „A
helyi tanácsban két iskolaigazgató van, és az általuk
vezetett iskolákban a hőközpontok működnek. Abban
az esetben, ha nemmel szavaznak, lesz rá gondom,

hogy leszereljem a hőközpontokat azokból az iskolákból, és a Liviu Rebreanu Általános Iskolába költöztessem át…”.
Tisztelt igazgató úr, Önnek mint a marosvásárhelyi
adófizetők pénzéből eltartott hivatalnoknak tilos bármely iskola diákjait kollektív büntetéssel sújtania,
vagy ezzel fenyegetőznie. Ráadásul sajnálattal konstatáljuk, hogy Ön is a polgármesteri hivatalban elburjánzott szereptévesztésben él.
Abban reménykedve, hogy advent idején lesz alkalma önvizsgálatot tartani, és mérlegeli, hogy valóban mindent megtett-e a marosvásárhelyi iskolák
működtetéséhez szükséges feltételek megteremtéséért, kívánok Önnek békés ünnepeket.

„A tétlenség minden egyes évvel többe kerül”

Európai zöldmegállapodás

Az EB elnöke, Ursula Von der Leyen a képviselők előtt: „A tétlenség minden egyes évvel többe kerül.”

Az Európai Parlament Ursula von der
Leyen bizottsági elnökkel és Frans
Timmermans ügyvezető alelnökkel
rendkívüli plenáris ülésen vitatta meg
az Európát 2050-re klímasemlegessé
tevő bizottsági tervet.

Mózes Edith

Rendkívüli plenáris ülés keretében mutatta
be az Európai Parlamentnek az Európát
2050-re éghajlatsemlegessé tevő bizottsági
tervet, az európai zöldmegállapodást az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen
szerdán Brüsszelben.

A képviselőcsoportok vezetői beszámoltak
saját elképzeléseikről azzal kapcsolatban, hogyan biztosítható, hogy a jövőbeli „európai
éghajlattörvény” megfelelő forrásokhoz jusson, és gazdaságilag és társadalmilag kiegyensúlyozott módon valósuljon meg.
A kétórás vita végén az európai zöldmegállapodásért felelős ügyvezető alelnök, Frans
Timmermans válaszolt a legfontosabb kérdésekre.
Morális felelősség a bolygó védelméért
Esther de Lange (EPP, Hollandia) szerint a
néppárti képviselőcsoport érzi a „morális felelősséget” a bolygó védelméért. „Mi vagyunk az utolsó generáció, amely még léphet.

Zsarolás és hivatali visszaélés?

A koherens és következetes iparpolitikának
kéz a kézben kell járnia az ambiciózus zöldmegállapodással, és a legjobbjainknak kell
intelligens megoldásokon dolgozniuk”. Ha a
világ többi része nem csatlakozik az európai
erőfeszítéshez, akkor az uniónak át kell gondolnia a piacaihoz való szabad hozzáférést –
tette hozzá a képviselő.
Szükséges a források biztosítása
Iratxe García (S&D, Spanyolország): „Új
növekedési modellről hallottunk ma, amely
igazságosabb és gazdagabb társadalommá
alakítja az uniót”. A modellnek három pilléren kell nyugodnia: az éghajlati célok elérését
célzó zöld pilléren, a zöldmegállapodás erőteljes szociális dimenzióját tartó vörös pilléren, és egy pénzügyi pilléren, vagyis a
célkitűzések megvalósításához szükséges
forrást biztosító hosszú távú uniós költségvetésen.
A zöldmegállapodás ne hozzon további bürokráciát
„Csak akkor leszünk sikeresek, ha a kihívást lehetőségként értelmezzük” – mondta
Dacian Cioloş (RE, Románia). Ehhez az
szükséges, hogy „a zöldmegállapodás ne további bürokráciát hozzon”, hanem a tömegek
mozgósítását. A képviselő az üvegházhatású
gázok uniós kibocsátási céljának emelését
kérte az új éghajlati jogszabályban, és azt,
hogy a technológia fejlődése zöld digitalizációval párhuzamosan történjen.
Át kell alakulnia a mezőgazdaságnak és a
pénzügypolitikának
Philippe Lamberts (Zöldek/EFA, Belgium)
azt kérte, hogy az unió kötelezze el magát az
üvegházhatású gázok 65 százalékos visszaszorítása mellett 2030-as céldátummal, valamint a fenntartható erőforrások használata, a
biodiverzitás fenntartása és a légszennyezés
csökkentése mellett. Az „igazságos átállás
alapnak” a leginkább rászorultakat kellene
segítenie, a mezőgazdaságnak és a pénzügypolitikának pedig teljesen át kell alakul-

KarácsonyiZsigmondfőszerkesztő

nia, tette hozzá.
Ellentmondás az unió éghajlati céljai
és a bizonyos kereskedelmi megállapodások
között?
A bizottságnak tett fel kérdést Silvia Sardone (ID, Olaszország): „Megvizsgálták már
a 2050-re elérendő éghajlatsemlegesség társadalmi és gazdasági hatását?” A képviselő
ellentmondást lát az unió éghajlati céljai és
az olyan kereskedelmi megállapodások között, amelyeket alacsonyabb környezetvédelmi normákat alkalmazó országokkal ír alá
az unió.
Át akarja venni a hatalmat a Bizottság
a tagállamoktól?
Ryszard Legutko (ECR, Lengyelország)
szerint a Bizottságnak együtt kellene működnie a tagállamokkal, amelyek az Európai Tanácsban pont most vitatják majd meg a
kibocsátáscsökkentési célokat. „Át akarja
venni a hatalmat a Bizottság a tagállamoktól?
(…) A kormányok nem szorulhatnak a partvonalra egy ilyen alapvető kérdésben” – tette
hozzá a képviselő.
Ambiciózus hosszú távú költségvetésre van
szükség 2021 és 2027 között
Manon Aubry (GUE/NGL, Franciaország)
képviselőcsoportja nevében alternatív, „új
zöldmegállapodást” javasolt, amely szén-,
műanyag- és kerozinadót tartalmaz, és kötelezően 70 százalékos kibocsátáscsökkentést
ír elő az emberibb, „szociálisabb és ökologikusabb” átmenet érdekében.
A Parlament nemrég éghajlati vészhelyzetet hirdetett, és kijelentette, hogy az uniónak
2030-ra 55 százalékkal kellene csökkentenie
kibocsátását ahhoz, hogy 2050-re éghajlatsemlegessé válhasson. Ehhez sürgősen egy
ambiciózus hosszú távú költségvetésre van
szükség a 2021 és 2027 közötti időszakra.
A Parlament a 2020. január 13-16-i plenáris ülésén fogalmazza meg a bizottsági tervekkel kapcsolatos álláspontját.
(Forrás: az Európai Parlament Magyar-
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1989 a bizonytalan döntések éve volt

(Folytatás december 6-i
lapszámunkból)

A december 6-i lapszámunkban a november végén, a megyei tanács gyűléstermében –
a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából – tartott történelmi konferencián elhangzottakból kiindulva az 1989es kelet-európai rendszerváltás történelmi előzményeit
idéztük a második világháborút lezáró jaltai és potsdami
konferenciától a kiépülő és
konszolidálódó szovjet típusú
szocialista, kommunista rendszer bemutatásáig. Emellett
szó esett a volt szocialista
tömbhöz tartozó országokbeli
megmozdulásokról, mozgalmakról, amelyek rést ütöttek
a rendszeren. Ebben a részben a páneurópai piknikről
lesz szó, amelynek köszönhetően megnyílt a vasfüggöny,
és néhány hónap múlva ledőlt
a berlini fal.

Vajda György

Tarthatatlanná vált a helyzet
Nem csak az emberjogi követelések ütöttek rést a kommunista tömb
falán. Míg az 1970-es években sikerült némi jólétet teremteni a „második világban”, addig az 1980-as
évekre a mértéktelen fegyverkezési
hajsza kimerítette a keleti tömb gazdasági forrásait. A kommunista országokat magába foglaló közös piac
(KGST) belterjessége miatt nem sikerült megfelelő nyereséget termelni. A megtermelt javak is egyre
inkább a politikai elit kezébe kerültek. Az eladósodott országok –
leginkább Románia – üzletei kiürültek. Jegyre lehetett kenyeret vásárolni, hosszú sorállás után. A
fontosabb élelmiszerekre fejadagokat szabtak ki. Korlátozták a benzinvásárlást, a fűtést, és naponta
csupán néhány óráig volt villanyáram-szolgáltatás. Megindult az elvándorlás, a hivatalos és a
zöldhatáron történő disszidálás. S
bár úgy tűnt, hogy a Szovjetuniónak
sikerül kordában tartani csatlósait,
különböző autokrata rendszerek alakultak ki, amelyekben eltérően alkalmazták az ideológiát. A
legsajátosabb helyzet Jugoszláviában volt, ahol sikerült valamennyire
eltávolodni a szovjetektől, és nyitni
Nyugat felé. Magyarországon 1956
miatt (is) egyfajta enyhébb „gulyáskommunizmus” alakult ki, ahol a
magánszektor szövetkezeti formában megmaradt. Kelet-Németországban látszólag megteremtették a
jólétet, de Honecker országa, amolyan Nyugatba ékelt előretolt helyőrségként – a STASI (titkosrendőrség)
által megerősítve –, igencsak ügyelt
arra, hogy szigorúan őrizze a szocialista rendet. Bulgáriának fejtörést
okoztak a vallási (muszlim) és etni-

A Checkpoint Charlie a ’70-es években

kai kisebbségek (törökök, görögök).
Romániában pedig a szekuritáte elnyomása alatt egyre feszültebbé vált
a helyzet. A brassói megmozdulás, a
bányászsztrájkok, a különböző értelmiségi ellenzéki csoportok tevékenysége, kevés hatékonysággal
ugyan, de életben tartották azt a
szikrát, amely az 1989-es rendszerváltozáshoz vezetett.
„Elpiknikezett” vasfüggöny
és berlini fal
1985-ben, Konsztantyin Csernyenko halála után, 1985. március
11-én az 54 éves Mihail Gorbacsovot választották a kommunista párt
főtitkárának, aki nem sokkal ezután
megpróbálta megreformálni a kommunista pártot és a gazdaságot:
1986 februárjában, az SZKP
XXVII. kongresszusán bevezette a
glasznoszty (nyíltság), a peresztrojka (átalakítás) és az uszkorenyije
(a gazdasági fejlődés gyorsítása) intézkedéseket. Egyik legnagyobb
külpolitikai sikere volt az 1986. október 11-i csúcstalálkozója Ronald
Reagan amerikai elnökkel Reykjavíkban, majd ezt követően, 1987ben aláírták a közép-hatótávolságú
nukleáris egyezményt, amely a
fegyverkezési hajsza leállítása volt.
Ez a hidegháború végét jelentette.
1988-ban kivonta a szovjet csapatokat Afganisztánból, és még az
évben kijelentette, hogy a Szovjetunió szakít a Brezsnyev-doktrínával,
és lehetővé teszi a keleti blokk országainak, hogy saját belügyeiket
meghatározzák. Ez a döntése vezetett el odáig, hogy – Románia kivételével – a szigorú pártállami
rendszerek vezetői engedményeket
tettek a gazdasági, politikai jogokat
követelőknek. 1988-tól a magyarok
világútlevelet válthattak ki, amivel
gyakorlatilag korlátlanul utazhattak
a világban. De még állt a vasfüggöny és a berlini fal.
1988. november 24-én a magyar
miniszterelnök az a közgazdász Németh Miklós lett, akit a párt nevezett ugyan ki, de szakemberként az
első dolga volt átfésülni az országos
költségvetést. Észrevette, hogy van
egy titkos költségtétel, ami soknak
tűnt. Kiderült: a vasfüggöny fenn-

Fotó: Szőcs Gábor

tartására van. A kialakult kontextusban logikusnak tűnt ennek a megszüntetése. (Sz. m.: A 246 km
hosszú jelzőberendezést az MSZP
Politikai Bizottsága 1965. májusi
döntése alapján építették ki 1965 és
1971 között. Az 1949-ben, közvetlenül az osztrák határ mentén felhúzott, aknamezőkkel körbevett
szögesdrótrendszert váltotta fel.)
Tulajdonképpen egy évvel korábban a határőrség országos parancsnoksága közölte az illetékesekkel,
hogy gond van a vasfüggöny fenntartásával. Az akkori belügyminiszter 1988 augusztusában azt mondta,
itt az ideje a technikai határzár leszerelésének. Pozsgay Imre államminiszter
1988
októberében
kijelentette, hogy „az elektromos
jelzőberendezés erkölcsileg, technikailag és politikailag elöregedett”.
Végül a Politikai Bizottság 1989.
február végén döntött a vasfüggöny
leszereléséről. A bontási próbát szigorúan titkos gyakorlat keretében
tartották áprilisban. A leszerelés hivatalos megkezdését május 2-án
hirdették ki egy nemzetközi sajtótájékoztatón Hegyeshalomban, kétszáz újságíró előtt. Ezen a napon
örökre kikapcsolták az elektromos
jelzőberendezést. Demonstratív
okokból Alois Mock és Horn Gyula
külügyminiszterek 1989. június 27én ünnepélyesen átvágták a vasfüggönyt, melynek bontása addigra
már gyors ütemben haladt. A munka
befejezésének határidejét 1991. január 1-jére tűzték ki. Közben a hatóságok elkezdték egy szögesdrót
kerítés építését a román–magyar határon, és a határsávban a román határőrök egyre több menekülőt lőttek
le. A piknik gondolata 1989. június
20-án, Debrecenben fogalmazódott
meg Habsburg Ottónak egy ottani
előadását követő vacsorán, ahol
arról beszélgettek, hogy a kedvezően alakuló politikai helyzet ellenére még mindig áll a berlini fal és
a vasfüggöny. Mészáros Ferenc, az
MDF debreceni szervezetének elnökségi tagja adta az ötletet, hogy a
magyar–osztrák határvonalon tüzet
rakva szalonnát süthetnének az emberek egy piknik keretében úgy,

hogy a jelenlevők egy része Ausztriában, a másik része Magyarországon legyen. Felvették a kapcsolatot
a soproniakkal. Az időpontot augusztus 20-ára, a helyszínt Fertőrákos határában jelölték ki. A
rendezvény védnökségét Pozsgay
Imre és Habsburg Ottó vállalta el.
Nagy László elmondta, az volt az
alapgondolat, hogy ha az eseményre
elhívják a világsajtót, ahogy május
2-án a kormány tette a vasfüggöny
bontására, akkor fel fog merülni a
kérdés, hogy miért nem lehet hasonló eseményt szervezni az ún.
Checkpoint Charlie-nál Berlinben
(sz. m.: az egykori határátlépő az
amerikai és a szovjet szektor között).
A cél az volt, hogy a más szocialista
országokban működő ellenzékieket
inspirálják arra, hogy kezdeményezzenek rendszerellenes demonstrációkat, mert addig Lengyelországon és
Magyarországon kívül máshol nem
sok minden történt.
Mint ismeretes, az eseménynek
híre ment. Mai napig sem lehet
tudni, hogy kik, de a piknik plakátját, „meghívóját” sokszorosították
és lefordították német nyelvre is, és
eljuttatták azokhoz a keletnémet turistákhoz, akik a Balatonon üdültek,
és nem mehettek ki Nyugat-Németországba. Illetve azokhoz is, akik
Magyarországon menekülttáborokban várták, hogy megkapják a kiutazási vízumot. A rendezvény
napján, 1989. augusztus 19-én hajnalban kiürült a budapesti NDK-turisták menekülttábora, és délután a
határon összegyűlt, érvényes útlevél
nélküli NDK-állampolgárok a piknik eseményeit kihasználva 15 órakor áttörték a határkaput. A nap
hőse – és nem csak – az a Bella
Árpád határőrparancsnok volt, aki a
kapunál állva – érvényes parancs ellenére – megtagadta a fegyverhasználatot. Közben megtartották a
pikniket is. A hivatalos beszédek elhangzása után a határra érkező magyarok és osztrákok valóban
békésen, tábortüzek mellett, jó hangulatban találkoztak.
Ezt követően a történelmi események felgyorsultak. Bár azért, hogy
a keletnémetek a Varsói Szerződésre (a keleti tömb katonai pak-

…és napjainkban
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tuma volt) hivatkozva ne avatkozzanak be, mégis lezárták a határt. A
menekültáradat azonban megindult.
Több ezer keletnémet polgár kért
menedéket Csehországban, és elfoglalták az ottani nyugatnémet
nagykövetséget. Végül hosszas diplomáciai egyezkedés után zárt vonatokat biztosítottak számukra,
amivel kiutazhattak Nyugat-Németországba. A szerelvénynek azonban
Kelet-Németországon kellett áthaladnia. A Drezdában állomásozó vonatot megrohanták a helyiek, majd
az utcára vonultak. Nem sokkal ezután az egyház köré csoportosult ellenzéki csoportok 1989. szeptember
4-én hatalmas demonstrációt szerveztek Lipcsében. Szeptember 10én (12 órakor) Magyarország
megnyitotta a határt. Értelmetlenné
vált a berlini fal, amely így csupán
egy utópisztikus ideológia történelmi védőbástyája lett.
1989. október 7-én Gorbacsov látogatást tett az NDK-ban, ahol
egyértelműen a német vezetés tudomására hozta, hogy nem zárkózhat
el a változások elől. Erich Honecker
lemondása után az NDK új vezetése
november 9-én kidolgozta a „Nyugatra utazási törvényt”. Az ott hozott döntést este, élőben közvetített
sajtótájékoztatón Günter Schabowski, az NSZEP első titkára ismertette. Arra a kérdésre, hogy
milyen könnyítések várhatók az
NDK-állampolgárok utazása ügyében, zavartan keresgélt a papírjai
között, majd kijelentette, az átlépés
azonnal érvénybe lép. A tévét néző
NDK-beli polgárok ezrei indultak
meg a berlini határátkelőhelyek felé,
ahol egy órán belül hatalmasra nőtt
a tömeg. A határőrséget ekkor még
nem tájékoztatták, mivel a határozat
csak másnap 4 órától lépett volna
életbe. A tömeg nyomása azonban
odáig fokozódott, hogy 23 órakor a
Bornholmer strasséi átkelőnél megszüntették az útlevél-ellenőrzést, felnyittatták a sorompókat, és
átengedték a tömeget Nyugat-Berlinbe. Pár nap elteltével a mindkét
oldalról érkező németek vésővel,
csákánnyal és puszta kézzel kezdtek
hozzá a fal lerombolásához.
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CCCLXXXVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Szakad a hó nagy csomókban,
veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
hóesésben vacakolsz.
Fölfújtad a tolladat,
ázott pamutgombolyag (…)

NemesNagyÁgnesverebe a Hóesésben,
Luca napja.
Szent Luciának (…) vajmi kevés köze van
mindahhoz a sok babonához, amit halála évfordulóján s nevében véghezvisznek. De már
a nevében rejlik egy kis oka annak, hogy e babonák, amelyek egy része bizonyára már a
szicíliai szűz vértanúsága előtt is ez idő tájához fűződött, éppen az ő alakja köré csoportosultak – írta Folklór-kalendáriumában
KatonaLajos. – Az idő ugyanis, (…) a téli
napfordulat környéke. (…) az évenként megújuló, fogyta után nyomban ismét gyarapodó,
növekedni kezdő kozmikus nap, a földi élet
kútforrása (…) az örömujjongás középpontja.
A bámulatos véletlen (…) úgy akarta, hogy
egy őskori (…) természetünnep törzsére kerüljön oltásképpen (…) karácsony szent ideje,
amelynek hosszas ingadozása a pogány és
keresztény elemek teljesebb összekeveredésének csak kedvezett.
A hűség napja – 1921. december 14-én
volt ama népszavazás Sopronban és környékén – után, 15-én emlékezzünk egy csillagpislantásnyit a 154 éve született Bártfay
PaczonaJózsef meteorológus-csillagászra.
1884-ben indította az első – bár rövid életű –
magyar csillagászati folyóiratot, az Uraniát.
Látogassunk mi magunk is a csillagos égre
e napon úgy este 9 óra tájékán.

(Rövidek a nappalok, hosszúra nyúlnak a
fagyos éjszakák. A Nap járása 22-én fordul,
addig egyre hamarabb sötétül, úgy este öt tájékán.)
Fejünk felett a Kasziopeia W-je. ÉNy-ra a
Hattyú Denebje emelkedik a horizont fölé.
Nyugati irányban, közel a zenithez az Androméda lehelethalvány foltja lászik. DNy felé
a Vízöntő súrolja a látóhatárt. Déli irányba a
Kost kereshetjük. DK-en már felkelt a téli égbolt legfényesebb csillagképe, az Orion, felette az Aldebarán, a Bujdosók lámpása
pislákol. Fölötte ÉNy-ra a Fiastyúk rendezgeti csillagcsibéit. A keleti horizont felett az
ikrek – Castor és Pollux, fölöttük a Szekeres
legfényesebb csillagával, a Capellával. Az
ÉK-i égaljra már felkapaszkodott a Nagy
Göncöl. Észak felé tekintve a horizont és az
égbolt közepére érkező Perszeusz között félúton a Kis Göncöl Sarkcsillaga pillint.
A bolygók? A Merkúr a Nap elől menekül,
de a hónap közepétől már beleolvad talmi
fénye a napkeltébe. A Vénusz, híven nevéhez
– Esthajnalcsillag – most kezd ragyogni napnyugta után. A Mars a Mérlegben keresendő.
A Jupiter a Nyilas vendége, de lassan a Nap
fényessége takarja el – 27-én együttállásban
lesz csillagunkkal. A Szaturnusz szintén belevész a közeledő Nap alkonyi fényébe. Az
Uránusz a Kos vendége ez idő tájt. A Neptunusz a Vízöntőben rostokol.
Hűséges égi kísérőnk, a Hold már apadóban – négy napja volt telehold, most a keleti
látóhatár fölött az Ikrekhez közelít.
15-én van BolyaiJános születése napja. S
10 napja, hogy a végtelen égi csillagösvényekre tért a Bolyaiak nagy kutatója, WeszelyTibor. Mikor 1954-ben érettségizett a
már akkor országos hírnévre szert tett ifjú
matematikus, nagy ajándékot kapott iskolájától, az egykori marosvásárhelyiReformátusKollégiumtól: a Tentamen egy eredeti
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példányát, az Appendixszel. A kötetben
két
kollégiumi véndiák
– Farczády Elek,
akkor éppen a Bolyai Dokumentációs
Könyvtár
igazgatója, és osztályfőnöke,
id.
KissZoltán – aláírása utal az ajándékozásra. Csoda-e
hát, hogy 1959ben, a bukaresti
egyetem elvégzése
után – ahol gyakornok lett a geometria és topológia
tanszékén – két hónapra,
Kozma
Béla, az akkor már
nevében is örökségét viselő intézet, a
Bolyai Farkas Líceum igazgatója
hívására hazaköltözött Marosvásárhelyre? A véndiák
tanár onnan is ment
végül nyugdíjba
1999-ben.
De
nyugdíjba vonulhat-e egy kutató
matematikatörténész? Hogy nem,
bizonyítja az utolsó
évek munkássága Naplemente este hatkor
is. Általa is ragyogóbbá vált a Bolyaiak „semmiből egy új, más
világot” teremtő tudása.
15-én lesz 30 éve, hogy 1989-ben, a híres
levél keltének városában, Temesváron, Tőkés
László védelmében megmozdult a végtelen
eme kis darabja, melyet szülőhazánknak vallunk.

A vad növőtény kérelemmel járula
Zeusz szinéhez: engedné felnőni őt
Nyesetlenül, s a kényes embert tiltaná
Le, hogy ne oltson más szelíd fajat belé;
Okúl adván, mert fáj a nyesdelés neki,
S sajátságát el nincsen kedve veszteni.
Zeusz hajolt a kérelemre, s felnöve
Bogos fürtökkel, s görcsösült derékkal a
Finnyás növőtény, és fanyar gyümölcse
lett,
Melyet nem ízlelt ember, csak féreg, s vadabb
Madár emészté: végre jött a gazda, és
Hasábra szelvén katlanába hányta be.
Ekkor keserves hangon ejte ily panaszt:
„Én balgatag! nem tudtam, mit kérek vala:
Ha oltva lettem volna, jobb gyümölcsömért
Halálig emberkedvben részesűlheték,
S kimúltommal szép fényes házi bútorúl
Becsben tartatnám; most hiúvá hamvadok.”

Híres erdélyi magyarok

Végtelen égi csillagösvények felé

(1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 10001990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

KURKÓGYÁRFÁS(Csíkszentdomokos, 1909. dec. 2.
– Brassó, 1983. máj. 21.): romániai magyar közíró. Alapító
tagja volt az Országos Magyar Párt ellenzékéből 1934-ben
létrehozott Magyar Dolgozók Szövetségének. A második
bécsi döntés után kiutasították Mo.-ról. 1943-ban bebörtö-

Értjük, persze értjük a 219 évvel ezelőtt,
1800. december 17-én született Czuczor
Gergely nyelvtudós példázatát.
Nagy fába vágtuk fejszénket, midőn oly
munkára vállalkoztunk, melynek föladata
édes nyelvünk egész birodalmát bejárni – írta
volt A magyar nyelv szótára első négy kötetének szerzője 1860 táján. (Halála után FogarasiJános fejezte be a hatkötetes művet,
a „Czuczor-Fogarasi”-t.)
AvadnövőtényésZeusz.
De ki tartja számon ma már, hogy a növötény, növetény szót – s hány más, botanikával
összefüggő szavunkat még, köztük 93 magyar növénynevet – a középajtai református
pap, BenkőJózsef írta le először. Ebből lett

nözték, mivel megtagadta a katonai szolgálatot. A háború
után megalapította a Magyar Népi Szövetséget, amelynek elnöki tisztét 1947-ig látta el. Az egypártrendszer kialakulásának idején félreállították a politikai életből. 1949-ben
letartóztatták és bebörtönözték. 1964-ben szabadult. Publicisztikai írásait a kolozsvári Világosság, a Falvak Népe, az
Utunk, valamint a brassói Népi Egység közölte. Az utóbbinak
egy ideig főszerkesztője volt. – F. művei: Nehéz kenyér (viszszaemlékezések, Bukarest, 1949); Kurkó Gyárfás emlékére
(szemelvények cikkeiből és a róla szóló írásokból, Budapest,
1987).
ILLYÉSELEMÉR (Torja, 1919. dec. 7. – Pievedi Tremosine, Olaszo., 1989. aug. 4.): történész. A kolozsvári tudományegyetem jogi karán szerzett doktori diplomát. Egyetemi
évei alatt részt vett az erdélyi falukutató mozgalomban, s cikkei jelentek meg folyóiratokban. 1943-ban állami ösztöndíjjal
Rómában és Heidelbergben folytatott államtudományi tanul-

a növény szavunk. Becsületességére s körültekintő névadásának indítékára és alaposságára idézzük itt Kazinczy Ferencnek írt
levelét 1784-ből:
A’ mi illeti a Hedera Poeticát, készen vagyon annak neve a’ Székelyeknél, kik Igaz
Magyar Nyelvel szoktunk születtetni. Repkény-fa nálunk az ő neve, úgy tetszik, az
egyéb fákra való fel-folyásától avagy repülésétől. […] Hallottam először, mintegy két esztendővel, Csíki Székelyektől; de nem vettem
bé mindjárt, vélvén hogy tsak valami szegeletbéli szó: azután bé kellett vennem, ki tanúlván, hogy Székely főldünkön mindenfelé
isméretes nevezet.
Közeleg a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, a karácsony. Bárha sűrű pelyhekben
hulló hó borítaná be a várost. Éppen, mint
PjotrIljicsCsajkovszkijDiótörőjében. E.
T.A.HoffmannA diótörő és az egérkirály
című meséjét továbbálmodó balett ősbemutatójára 1892. december 18-án került sor
Szentpéterváron. A Magyar Királyi Operaházban először 1927. december 21-én mutatták be. A negyedik képben téli reggel van,
karácsony másnapja. A kifosztástól a Diótörő
hősiességével megmentett karácsonyfa viszszatér a kislány álmába. A dada óvatosan benyit a történetet végigálmodó Marika
szobájába, félrehúzza a függönyt. A betóduló
napfényre Marika felébred. Az álom bűvöletéből ébredő kislány odaszalad a karosszékben pihenő diótörőbábuhoz – legfontosabb
ajándékához –, és boldogan szorítja magához.
Növekszik a fény – 22-e után – csupán egy
csillagfelcsillámlásnyit. Indulunk a tavasz
felé.
A kis veréb pimasz élni akarása bámulatos
véletlen vagy a csodához megadott esély a
decemberi csillagos ég alatt? A végtelenségbe
burkolózó hűség növeténye és a karácsonyfa
gyantás illatígérete a tavasz felé mutatja az
irányt.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, Luca napján.

mányokat. 1946-ban kivándorolt Brazíliába, majd 1953-ban
Portugáliában telepedett le. A hetvenes évek közepén Németo.-ba, München közelébe költözött. Élete utolsó éveit ÉOlaszo.-ban, a Garda-tó partján töltötte. Az 1970-es években
kezdett Erdéllyel kapcsolatos anyagot gyűjteni, és ellátogatott
szülőföldjére. Erdély változása c. művének résztanulmányait
közölte az Új Látóhatárban, a Katolikus Szemlében, az Irodalmi Újságban. Írásainak központi témája a romániai magyar
etnikum története. Sajtó alá rendezte Orbán Balázs 19. sz.-i
témájú munkáját. A nyugati magyar értelmiség egyik legkiválóbb Erdély-szakértője volt. Művei: Erdély változása. Mítosz és valóság (München, 1975, 1976, németül 1981,
angolul 1982); Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (IVI, Pest, 1868-73, hasonmás kiadás, Firenze-München,
1981); Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area
(Ncw York, 1988).
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Fodor Lajos

Tíznapos kirándulás a Karib-tenger nyugati részén és a Bahamákon

(Folytatás december 6-i
lapszámunkból)
Nyolcadik nap (Cozumel, Mexikó)
Időben érkezünk, s ha jól számoltam, éppen hetediknek a kikötőbe,
és a mi hajónk ismét a legkisebb,
1.200 utas és 800 fős személyzet.
Mivel a túránk csak 11 után indul,
nem sietünk partra szállni, de 10
felé már parton vagyunk. Hát igen,
a mexikóiak is ismerik a „Panem
et circenses” mondást. Mi, a turisták hozzuk a kenyeret, vagy legalábbis a kenyérre valót, és ők
szolgáltatják a cirkuszt. Mert van
itt minden, csak jól szét kell nézni.
Well, nem éppen minden, mert az
eredeti mexikói kultúra, műveltség
kicsit híjával van. Ez már nem turizmus, ez már egy jövedelmező
iparág.
Kezdjük talán a kezdetén, ezekkel az ún. vámmentes üzletekkel.
Az egész csak csalás, ámítás. Mert
lehet, hogy nem vámolják meg az
árut, ha azonban így van, akkor nagyobb profittal adják el, mert nem
olcsóbb, mint mondjuk otthon, Walnut Creekben. Persze ezt nem
tudom minden termékre állítani, de

az ital, csoki, kölni esetében biztos
így van. És, gondolom, legalább
minden 4-5. épület vámmentes
üzlet. Könnyű elhitetni az átlagturistával, hogy érdemes vásárolni,
mert jó üzlet. Vegyük azonban csak
a rendes üzleteket. Kicsit később
bementünk egy Starbucks kávézóba, ami egykor a kedvencünk
volt. Itt egy dupla fekete 4, otthon
2,5 dollár, és még lehetne sorolni.
Lassan telik az idő, összegyűl a
csoportunk, hogy a mexikói főzőleckére menjünk. Csak azért választottam ezt, mert jobbat nem
találtam, de, mint később kiderült,
nem a legjobb döntés volt. Buszunk
itt is Mercedes, de valószínűleg
akkor került Mexikóba, amikor én

Helyi színek, stilusok

31 éve disszidáltam. Légkondi
nincs, a festék kopott, még a megszokott üveg vizet sem adják.
Mikor aztán megérkezünk a színhelyre, mintegy 20 percnyi utazás
után, tudtunkra adják, hogy 1,5 órai
szabad foglalkozás. Hát ez jól
hangzik, csak nem volt az eredeti
programban, de mit is lehet itt csinálni?
Vásárolni, nézni a különböző
reklámokat, esetleg fürdeni, ha hoztunk volna magunkkal fürdőruhát.
S az 1,5 órából jó 2 lesz, mire megjelenik a kalauzunk, és
elvisz egy terembe,
ahol
megtanítanak
mexikói
ételeket
főzni. Hát igen, megtanultuk jó 2 óra alatt,
hogy kell banánt, garnélarákot, no meg
halat sütni. Ja igen, és
hogyan kell kezet
mosni. Így tanul a
gyermek. A hajóra is
éppen csak hogy viszszaértünk 10 perccel
az indulás előtt. Hiába,
ez a latin pontosság.
Kilencedik nap
(Nassau,
Bahama-szigetek)
A kirándulás utolsó
megállója, és mint
utólag megállapítottam, talán ez van legközelebb
hozzám.
Persze, ez nem azt jelenti, hogy egyhamar vissza fogok
jönni. Valamikor az angol birodalomhoz tartozott, és lehet, hogy ez
adott különösebb rangot neki. Persze, ez csak karibi mércével érvényes. Mert tisztább, mint a többi
hely, melyeket meglátogattunk, a
házak is jobb állapotban vannak, sőt
akadnak egészen jól kinézők is,
megfelelő áron. Nem egy színésznek is van itt házai. Sean Connery,
Johnny Depp stb. A sziget jövedelmének 85%-a turizmusból ered,
10%-át a bankok hozzák. S turistakalauzunk szerint az államkassza
75%-át az oktatásra fordítják. A
bruttó hazai össztermék (GDP) tekintetében észak-amerikai vonatkozásban a 3. helyen állnak az
Egyesült Államok, illetve Kanada
után.

Az idők során tartozott a franciákhoz, a spanyolokhoz, de főleg az
angol befolyás érezhető. A hivatalos
nyelv az angol, s az akcentus emlékeztet a britre. A mindennapokra is
inkább az angol rend jellemző, mint
a latin nemtörődömség. A paradicsom-szigeti Atlantis üdülő ismert,
és bizony kevesen tudják megengedni maguknak, hogy itt béreljenek szobát. Állítólag az apartman,
ahol Michael Jackson szállt meg
egy koncertje idején, már napi
25.000 -ért kibérelhető, de legalább
4 napra kell bérelni.
Tizedik nap (ismét Miami)
Lévén, hogy az esti járatunkat
San Franciscóba megszüntették, itt
kellett aludni. A reggeli járat, amire
találtam jegyet, 7-kor indul, tehát 5-

Az Atlantis

kor ott kell lenni. Hogy közelebb legyünk, a röptér közelében kerestem
szállást, s mint utólag kiderült, a
Little Havanna közepén, a kubai negyedben kötöttünk ki. S ha már itt
voltunk, kicsit körülnéztünk. A
Latin Cafe vendéglő még az én lábammal is csak 5 percre van, tehát
elballagtunk megkóstolni a kubai

Utcarészlet

15

ízeket. Kora délután volt, nem voltunk éhesek, gondoltam, iszunk egy
jó kávét valami kubai sütivel. De ez
utóbbi nem volt, s ideadták az étlapot. Hamar választottam, banánchipszet és „chicharon de puercó”-t
rendeltem, ami magyarul tepertő.
Nem éppen nyári étel (igaz, az évszak szerint még csak kora tavasz
van, de Miamiban ez is meleg), ám
én szeretem a „disznóságokat”, és
finom is volt. Walnut Creekben is
találtam tepertőt az egyik spanyol
üzletben, de az nem olyan jó. Négy
dollárért adtak legalább fél kg-ot,
persze nem tudtam mind megenni.
Ami megmaradt, azt becsomagolták, de vacsorára is nagyon gondolkodtam, hogy alkalmazzam-e az
„inkább légy rosszul, minthogy saj-

más spanyolul beszélt. A házak
nagy része takaros, rendezett, 3-4
kocsival az udvaron, s a használtautó-üzletben Mercedestől Audiig
és Jaguártól Bentleyig minden
márka látható. De az a tény, hogy
minden lakásablakon és ajtón rács
van, arra utal, hogy a környék kezd
leromlani.
Miami tulajdonképpen elég szubtrópusi éghajlatú, mindenhol pálma,
broméliafélék, ixora, orchidea meg
sok ismeretlen növény és fa. Jó
meleg van, 28-29 ˚C, a páratartalom
itt is magas.
Ezen út alkalmából jöttem rá,
hogy bizony keveset tudunk a
közép-amerikai történelemről, művészetről. Elképesztő, milyen fejlett
törzsek, népcsoportok laktak itt.

náld” mondást. Végül a józan ész
győzött. Walnut Creekben 1-2 cm
szélesre és 15-20 cm hosszúra
vágják a tepertőt, de itt Miamiban
pont olyan, mint otthon volt. A
kubai kávé is jó volt, kicsit hasonlít a török kávéhoz, csak jobb.
Mondanom sem kell, mi abszolút
kisebbségben voltunk, mindenki

Legalábbis addig, míg be nem jöttek a „civilizált” spanyolok, portugálok, angolok és franciák. A nagy
hittérítéssel pedig mennyi tudomány, kultúra és történelem tűnt el
a föld színéről!
A kalózokról is hallottunk
egyet-mást, de ez csak apró töredéke a valóságnak. Mert azért voltak jó kalózok is; egy-egy kirabolt
hajó értéke mai pénzben milliókat
ért. Nem egy kalóznak pedig szobrot is állítottak. Szerencsére tehetséges és nagy tudású előadónk volt
Sandy Cares személyében, szinte
mindennap egyórás előadást tartott.
Legalább harmadszor jártunk a
Karib-tengeren, érdekes, különleges
hely. Természeti szépségekben bővelkedik, akár sík, akár hegyes a
vidék, de lakói gyenge anyagi körülmények között élnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne
örvendenének a mindennapoknak.
Víg kedélyűek, barátságosak, lehetne tanulni tőlük.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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A feleség bemegy a konyhába, és
meglátja a férjét egy légycsapóval
a kezében.
– Mit csinálsz? – kérdi.
– Vadászom.
– És mennyit ütöttél már le?
– Három hímet és két nőstényt.
A felesége meglepődve kérdezi:
– Honnan tudtad, melyik a hím és
melyik a nőnemű?
...
(folytatása a rejtvényben)
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című pályázat nyertesei:
Jakab Emőke,
Kibéd
Tóth Gábor,
Marosvásárhely, Prieteniei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
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VÍZSZINTES: 1. Francia festő, 100 éve hunyt el (Pierre-Auguste). 6. Költő,
dalszerző,politikus,100évehaltmeg(Zoltán).10. Ennivaló. 11. … Pyle, USA-beli
hadiriporter. 12. Író, a 20. századi prózairodalom legismertebb alakja (Zsigmond). 17.
Férfinév (okt. 12.). 19. Lakatlan! 20. Zamat. 21. Éljen! (lat. ered.). 22. Átlát a közepén!
23. Bizánci lázadás (VI. sz.). 24. A nóta vége! 25. … McBain, krimiíró. 26. Itt (német).
27. Ötórai ital. 28. Remek, kitűnő. 30. Több mint elég. 32. Cin. 33. Tudást szerez. 34.
Furcsa, torz. 36. Csillag (angol). 38. Eja! Eja! … (Swinarski). 40. Állati fekhely. 42.
Becézett Péter. 44. Kártyajáték. 46. Állóvíz. 47. Török város. 49. Reális. 50. Rejtjelkulcs.
51.Színész,igazgató,drámaíró,150éveszületett(Kornél).52.Vácipüspök,egyházi
író,150éveszületett(ÁrpádIstván).
FÜGGŐLEGES:1. Színesfém. 2. Latin és. 3. Olasz tó. 4. … Stone (filmrendező). 5.
Lusta. 6. A foszfor és a rádium vegyjele. 7. Bankbetét! 8. Kisebb lepke.9.Pszichológus,
esztéta,költő,150éveszületett(Károly).13. Kelet. 14. Ravaszdi. 15. Fohász. 16. A
kalcium vegyjele. 18. Fürdőszoba kelléke.20.Földbirtokos,48-astiszt,200éveszületett
(János). 21. Árpád-házi herceg (XI. sz.). 22. Maja romváros. 24. Erdélyi színésznő
(Bella). 26. Terméseredmény. 28. Pascal (röv.). 29. Török régészeti lelőhely. 30. Igen
(olasz). 31.Költő,150évehunytel(Bertalan).33. A két … (Jókai). 34. Idegen báró.
35. Forgórész. 37. Örökségjelző lehet. 39. … Montez (táncosnő). 41.Író,újságíró,150
éveszületett(Ede).43. Exvilágbajnok sakkozó (Mihail). 45. Nagyhatalom (röv.). 48.
Ádáz páros! 49. Római 6. 50. Kicsinyítő képző.
L.N.J.
Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketdecember26-iga
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvetnyerhetnek.Apályázatiszelvénytkérjükkivágniésaborítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaAdyEndreegyikversének
acímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.
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Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
a december 6-i számból:

Ikrek:
Végítélet

Skandi:
Éjjel a hó esik
és angyal suhog át a sötéten.
Nesztelenül közelít,
mély havon át a halál.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES:1. Szerencsétlenség, viszontagság – Ismételgetve, ritmusosan mondja
ugyanazt. 7. Gyökeres növényi rész – Csendben rág! 8. Előidéz – Ön. 9. Csigafajta –
Ománi, jemeni és osztrák gépkocsijelzés. 11. Ipari növény – Kimonó öve. 12. Vörös
bolygó – Amerikai színész (Richard). 14. Olt-partok! – A nitrogén és a kálium vegyjele.
15. Düledező, omlatag – Szóáradat. 18. Előtagként önmagában létezőt jelent – Bhagavad…, szanszkrit filozófiai költemény. 19. Életem … ere (Ady) – Nincs testvére. 22. Magunk
– Kettőzve: marosvásárhelyi rádióadó. 23. Tartozása van – Szájszél. 25. Becézett Attila –
Baszk terrorszervezet. 27. Fohász – Kevert tál! 28. Emelőszerkezet – Patikai asztal. 30.
Latin kötőszó – Rangjelző szó. 31. Csőrös agyagfuvola – Érzékiség.
FÜGGŐLEGES: 1. Halogén elem – Kikötőhíd. 2. Fehér … (Jack London) – Iromány,
kiadvány. 3. Ásványi fűszer – Norvég és máltai gépkocsijelzés. 4. Nóta – Bokor része! 5.
Motorbicikli – Határidőnapló. 6. Domboldal – Rosta. 10. Zamat – Rosszindulatúan
féltékeny. 13. Szénsavas víz – Hanga. 16. Magyar tornásznő (Henrietta) – Becsap, félrevezet. 17. Egyedül élő ember – … vitorlákkal (Radu Tudoran). 20. Folyócska – Pengetős
hangszer. 21. Hangsor – Harc, ütközet. 24. Forma – Intő jel. 26. Hazai terepjárómárka
volt – Ír köztársasági hadsereg angol rövidítése. 29. Méltóság – Technikai atmoszféra.
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Pustol a hó, avagy hogyan lesz a tanyasi kisfiúból a Nemzeti színésze

Szarvas József egyéni estje Marosvásárhelyen

Amint arról korábban is hírt adtunk, ismét Marosvásárhelyre érkezik a budapesti Nemzeti Színház
társulatának egy része: a hét végén,
illetve jövő hét közepéig négy előadás keretében ismét színpadra viszik a helyi Spectrum Színházzal
közösen létrehozott Sára asszony
című produkciót. Az előadás egyik
főszereplője – a Sára férjét, Györgyöt alakító Szarvas József Jászai
Mari-díjas, érdemes és kiváló művész – marosvásárhelyi tartózkodása
alatt egyéni esttel is bemutatkozik a
közönség előtt. A Pustol a hó című
produkció az ő életéről szól, arról,
hogy különleges életpályája miként
sodorta őt a színház világába, de,
mint mondja, itt mégsem az ő személye az érdekes, hanem azok a tapasztalatok, küzdelmek, emberek,
amelyekről és akikről érdemes beszélni. Amint azt az előadás szervezői megjegyzik, a produkció alapját
egy kötet képezi: Könnyű neked,
Szarvas Józsi… címmel közösen írt
könyvet Szarvas József és Bérczes
László. A 2018 nyarán megjelent
életregény nyomán készítették el a
Pustol a hó című színházi előadást,
amely több mint egy életrajzi írás
feldolgozása: beavatás egy olyan
életbe, amelyet bárminek lehet nevezni, csak könnyűnek nem.

Amint írják, az idén 61 éves
Szarvas József 2002 óta a Nemzeti
Színház tagja. Nehéz elhinni róla,
hogy felnőttkoráig nem előadásokra
járt és könyveket olvasott, hanem
tanyasi gyerekként hajnali ötkor
már a földeken dolgozott. Télen,
nyáron, esőben, hóban. Mert a cukorrépa nem vár. Szarvas József
ilyen gyermek volt. Amikor az első
iskolai napon az új tanítónője megkérdezte, mi szeretne lenni, és ő azt
válaszolta, táncdalénekes vagy népművelő, szemtelenségéért megbüntették, az ellenőrzőjébe pedig
beírták, hogy notórius képzelgő. A
megregulázásnak mégsem lett eredménye, hisz a Hortobágy-Kónyáról
elindult Jóska beváltotta ígéretét:
előbb díjnyertes táncdalénekes lett,
majd színész, végül, hogy mindezt
betetőzze, színész a Nemzetiben.
Önmagával számot vetve írta meg
önéletrajzi könyvét Bérczes László
rendező, dramaturg barátja segítségével. A 2018 nyarán megjelent
könyvből pedig megszületett a Pustol a hó című előadás, amelyben
egy hatvanéves férfi egy pillanatra
megáll, visszanéz, hogy találkozzon önmagával. Találkozzon a tanyasi kisfiúval, a debreceni
henteslegénnyel, a Csokonai Színház segédszínészével, a „fekete vo-

naton” jövő-menő színészhallgatóval, a Vígszínház, Kaposvár, majd
az új Nemzeti Színház színészével,
a viszáki Tündérkert és a Kaszás
Attila Pajtaszínház gazdájával…
Egy pillanatra megáll, aztán indul,
folytatja útját. Például ezzel az előadással.
Szarvas József a produkcióról
elmondta, lesz olyan része, amikor
a gyermekkori önmagáról egyes
szám harmadik személyben beszél.
„Ez az est olyan lesz, mint egy vallomás, egy kérdésfeltevés, egy
ajánlat, ha tetszik, egy életútfo-

Sikeres évet zár a Maros Művészegyüttes

Minden téren előreléptek

Megannyi telt házas előadás,
nagy tömegeket megmozgató
szabadtéri
rendezvények,
minden eddiginél több turné,
egy rendkívül igényes, 13 táncos év „termését” bemutató
kiadvány és nem utolsósorban jelentős infrastrukturális
előrelépés – 2019 a szakmai
sikerek mellett a kedvező változások éve is volt a Maros
Művészegyüttes számára. Az
elmúlt 12 hónap fontosabb
történéseiről, illetve az új esztendő terveiről szerda délben
ünnepi sajtótájékoztatón számolt be Barabási Attila, a Művészegyüttes igazgatója.

Nagy Székely Ildikó

Az intézményvezető mindenekelőtt köszönetet mondott a média
képviselőinek támogatásukért, majd
időrendi sorrendben pörgette vissza
a közelmúlt eseményeit. A Maros
Művészegyüttes táncban, dalban
emlékezett meg az év jeles napjairól. Január 22-én, a magyar kultúra
napján a Nemzeti Színházzal, a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával és a Maros Megyei Múzeummal
közös rendezvényen léptek közönség elé, március 8-án az Újraélt figurák
című
folklórelőadás
bemutatójával ajándékozták meg a
nagyérdeműt, a tánc világnapját
pörgős villámcsődülettel ünnepelték.
Háromszoros vastaps
a Tündöklő Jeromosnak
Márciusban a hagyományos magyarországi turnéra is sor került.
Budapesten, Zala és Sopron környékén visszatérő vendég az együttes, a telt házas anyaországi

közönség évről évre igényt tart produkcióira. Természetesen nem ez
volt az egyetlen fellépés a magyar
fővárosban. A Spectrum Színházzal közösen, új szereposztásban
színre vitt Tündöklő Jeromost novemberben háromszor tapsolta
vissza a budapesti Nemzeti Színház nagyérdeműje. Az idén ez volt
a legnagyobb sikerélmény – tudtuk
meg Barabási Attilától. A budapesti vendégszereplést megelőzően, első alkalommal a kisvárdai
színházfesztiválon mutatták be az
átdolgozott előadást, ott kapták
meg azt a visszajelzést, amire a lelkes folytatáshoz szükség volt. A
Maros megyei közönség először a
mikházi Csűrszínházban láthatta a
produkciót, amit a továbbiakban a

Gyulai Várszínházban is színre vittek.
A turnék között szerepelt a manchesteri Góbéfesten való fellépés,
ahol egy folklórműsor mellett a
Szép Palkót is bemutatta a művészegyüttes. A táncos mesejátékot a
színes bőrű közönség is nagyon élvezte, annak ellenére, hogy a szövegét bizonyára nem értették.
Természetesen a megyénkbeli és a
megyénken túli, hagyományőrző
megmozdulásokról sem hiányoztak
az együttes táncosai, egyebek mellett a kibédi és a széki Gyöngykoszorún, a felfalui hagymafesztiválon, az oroszhegyi szilvanapokon
és a parajdi töltöttkáposzta-fesztiválon is tapsolhatott nekik a nagyérdemű, a Vásárhelyi Forgatagba

lyam vagy egy gyerektörténet,
melynek egyik végpontján egy kisgyerek és annak vágyai, álmai szerepelnek, a másik végpontján egy
hatvanéves férfi gondolatai, közte
pedig a megtett életút szakmai sikerei, kudarcai” – fogalmazott
egyszemélyes műsoráról az előadó.
– Nem gondolom magam anynyira érdekesnek, hogy belőlem
színházi előadást kelljen csinálni,
sőt, arra se tartom magam érdemesnek, hogy könyv szülessen rólam,
de azokról a tapasztalatokról, gonpedig egy egész napos rendezvénnyel kapcsolódtak be.
A bemutatók között szerepelt a
Valaki jár a fák hegyén című Kányádi-emlékműsor, amelyet éppen
a költő halálának évfordulóján vittek színre.
A művészegyüttes a rendezvényszervezésben is élen járt, márciusban a roma fesztivállal, májusban a
Folkfórum interetnikai fesztivállal
gazdagította a város kulturális palettáját, a Maros kamarafesztivál
megszervezésében pedig partnerként vett részt.
új székház, egyetemi képzés
Ami az infrastrukturális előrelépést illeti, az együttes irodai részlege idén ősztől új, korszerű
székhelyre költözött, a városközponthoz közel eső Arany János utcába. Itt zajlik a Magyar
Táncművészeti Egyetem által szintén az ősszel indított felsőfokú nép-

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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dolatokról, küzdelmekről, mély- és
csúcspontokról, amelyekkel utam
során gazdagodtam, és azokról az
emberekről, akikkel életem során
találkoztam, úgy vélem, mindenképpen érdemes beszélni. Az előadás többek között azt a kérdést
veti fel, hogy hogyan lehet a csúcspontokhoz, a vágyott dolgokhoz,
például a Kaszás Attila Pajtaszínház megalapításához vagy a Tündérkert programhoz eljutni. Hogy
hogyan lehet az, hogy egy hentesnek készülő tanyasi kisfiú egyszer
csak a Csokonai Színház segédszínésze, a Vígszínház, a kaposvári
Csiky Gergely Színház tagja, majd
pedig a Nemzeti Színház színésze
lesz. Magamról beszélek, de hátha
sikerül ezt úgy megfogalmazni,
hogy nézzen bele mindenki a saját
gyermeki énjébe” – ajánlja az előadást a színművész a Pesti Műsorban.
A Pustol a hó című előadást két
alkalommal is láthatja a marosvásárhelyi közönség a Spectrum színpadán: december 15-én, vasárnap
20 órától, valamint december 17-én,
kedden 17 órától. Az előadásokra
jegyet vásárolni a Spectrum Színház jegypénztáránál lehet (Rózsák
tere 13. szám) hétköznapokon 8.30–
11.30 óra között, telefonos helyfoglalás a 0744-301-875-ös számon
naponta 8.30–18.00 óra között, illetve a www.biletmaster.ro oldalon
– áll a színház közleményében.
(Knb.)

táncosképzés is, amellyel a művészegyüttesnek régi álma vált valóra.
Több mint 45 hivatásos táncos jelentkezett a képzésre, jelenleg 33
hallgatója van a budapesti egyetem
kirendeltségének.
A két éve létrehozott Pro Folk
Dance Egyesülettel pályázati pénzek lehívására is nyílt lehetőség. Így
sikerült felújítani a fény- és hangtechnikát, valamint a ruhatárat, illetve egy kisbuszt és egy terepjárót
vásárolni. Szintén pályázati úton
nyertek 1,3 millió lejt egy autóbusz
beszerzésére. Most már két nagy
busza van az együttesnek, így a magyar és a román tagozat egy időben
is turnézhat.
Évköszöntő
a Művészetek Palotájában
Az év utolsó hetei ugyanolyan
pörgősnek ígérkeznek, mint a teljes
év. December 14-én, szombaton a
13. Gyöngykoszorúk Gyöngye találkozón 27 néptánccsoport mutatja
be műsorát a – Marosvásárhely
fontos kulturális központjává vált –
kövesdombi székhelyen, ahol a találkozó keretében egy gálaestre is
sor kerül. A rendezvényen a Maros
megyei EMKE – melynek irányítását november elsejétől Barabási
Attila vette át – első alkalommal
adja át a legtöbb Gyöngykoszorútalálkozót szervező együtteseknek
a mozgalom elindítójáról elnevezett Szabó György Pál-díjat. Ezt
követően, 19-én Jedden lép közönség elő az együttes mindkét tagozata, majd a Tündöklő Jeromost
viszik újra Budapestre, ezúttal a
József Attila Színházba. Az új
évet is a magyar fővárosban köszönti a Maros Művészegyüttes, kibédi hagyományőrzőkkel közös
produkciót, a hagyományos farsanglakodalmast mutatják be január
5-én
a
Művészetek
Palotájában.
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A hirdetési rovatban

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL

ELADÓ három autókerék, használt téli

Bővebb információ

hidraulikus emelő, M 10 márkájú új GPS.

megjelent közlemények,

alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba.

a hirdetésfeladó

a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro

reklámok tartalmáért

vállalja a felelősséget!

weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓK

új,

eredeti

férfi-

és

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

női

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.

szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747-

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

657-424. (5578)

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ELADÓK: szánkó, festmények, keretek,
rádió, tévé, varrógép, ajtók, többféle

bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr,

sok

baba,

kerékpár,

szőnyegek, Thonet-székek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,

ELADÓ kitűnő állapotban levő, köze-

ANGOLTANÁROK, tanulók, figye-

0775-336-949. (5490-I)

denkinek – 69 új CD és 69 darab

pes méretű női rókaprém bunda. Tel.

ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.

(5564)

(5645)

Csere is érdekel.

Tel. 0265/242-342.

Ára: 30 lej litere. Tel. 0740-334-468.

lem! Eladó új sorozat: Angolul min-

füzet eredeti dossziéban. Tel. 0740-

016-259. (5599-I)

ELADÓ 50 literes bojler. Tel. 0365/410620. (5670)

gumikkal (155x13x80), akkumulátortöltő,
Tel. 0365/801-726, 0770-342-367. (5626)

ELADÓK disznók (70–100 kg). Tel. 0754895-544, 0265/323-361. (5638)

ELADÓ 2011-es gyártású, piros

színű,

1,6-os,

garázsban

tartott

Dacia Logan 37.000 reális km-ben.

Tel. 0740-180-058. (v.-I)
ELADÓK

gépi

megmunkáláshoz

zések. Tel. 0744-882-031. (5672-I)

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-935.
(5695)

LAKÁS

ELADÓ háromszobás ház Havadtőn,
1986-ban épült, emeletes, modern

padló, 10 ár telek, 150 négyzetméter

beépített épület, 13 m nyitás a főútra,
közművesített. Ára 22.000 euró. Tel.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
AUTÓSZERELŐT és -FESTŐT alkalmazunk teljes munkaidővel.
Javadalmazás a tapasztalat függvényében. Tel. 0722-567-401. (-I)

AzANAPANZIÓ tapasztalt SZAKÁCSOT alkalmaz. Magas bérezés. Tel. 0774-539-050. (64263-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667.
(21731-I)
SZALAGFÜGGÖNY,ROLÓ,KÜLSŐREDŐNY,SZÚNYOGHÁLÓ,PÁRKÁNYSZERELÉSE. Tel. 0744-504-536. (64124)

TERMOPÁN NYÍLÁSZÁRÓK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA. Tel. 0744-504-536.
(64124)

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és környéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és környéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225-I)

HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64198-I)

NEMZETKÖZIFUVAROZÁSRA SOFŐRÖKET keresek ponyvás, nyerges kamionokra, magyar-német viszonylatra, hosszú távra.
Tel. 00-36-304-672-801. (5419-I)

ATHEREZIATEJGYÁR ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖKÖT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro email-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(sz.-I)
A marosszentgyörgyi DALLASBÁR (a fürdő sarkán, a körforgalomnál, Transilvania utca 77/A) BÁROSNŐT alkalmaz. Érdeklődni
a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (5/5688)

lyen üzleti tevékenységre, irodáknak

is. Irányár: 125.000 euró. Tel. 0748391-100. (5607-I)

KIADÓ másfél szobás, jó állapotban levő

bútorozatlan garzon a Kárpátok sétányon.
Tel. 0749-425-152. (4/5630)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a

Kövesdombon. Tel. 0748-854-362.

(5691-I)

használatos szerszámok és berende-

beosztású, a padláson is vasbeton

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ELADÓ Székelyudvarhelyen családi

ház a központban, megfelel bármi-

0740-377-850. (5497-I)

Közlemény
A Szászrégenben taxirendszerben folytatott személyszállítás
szervezési és kivitelezési szabályzatának jóváhagyására
vonatkozó határozattervezet kidolgozásáról

Aközigazgatásidöntéshozásátláthatóságáravonatkozó,utólagosanmódosítottéskiegészített2003.évi52-esszámútörvényelőírásaiértelmébenSzászrégenpolgármestereértesítiazérdekelteket
aSzászrégenbentaxirendszerbenfolytatottszemélyszállításszervezésiéskivitelezésiszabályzatánakjóváhagyásáravonatkozóhatározattervezetkidolgozásifolyamatánakelindításáról.
Aközmeghallgatásrabocsátotthatározattervezetrevonatkozó
javaslatokat,megjegyzéseket,illetveajánlásértékűvéleményeket
aSzászrégeniPolgármesteriHivatalbanműködőinformációsközpontbanlehetbenyújtani,valamintelküldhetőkazoffice@primariareghin.ro e-mail-címre vagy a 0265-512-542-es faxszámra
január6-ig.
Azanyagokonfelkelltüntetni:„ajánlásaSzászrégenbentaxirendszerbenfolytatottszemélyszállításszervezésiéskivitelezési
szabályzatánakjóváhagyásáravonatkozóhatározattervezethez”.
Afentemlített,közmeghallgatásrabocsátotthatározattervezethezjavaslataikat,megjegyzéseiketésvéleményüketírásbanbeküldőszemélyeknek,illetveszervezeteknekmegkellnevezniüka
határozattervezetszóbanforgócikkelyétvagycikkelyeit,azanyag
küldésénekidőpontját,valamintafeladóelérhetőségét.
AtájékoztatójellegűdokumentációaSzászrégeniPolgármesteri
Hivatalhirdetőtábláján,illetveawww.primariareghin.roweboldalontanulmányozható.

Decemberben interaktív találkozó az adófizetőkkel
adóügyi témákban

December 17-én, kedden 14 órakor a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal tanácstermében (Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám) interaktív kérdés-felelet
ülésszakot tartunk az adófizetők számára a következő témákban:
– adóbevallási és -fizetési kötelezettségek 2019 decemberében
– adópolitikával kapcsolatos törvényhozási újdonságok
– a bizonyos adókedvezmények bevezetésére vonatkozó 6/2019-es kormányrendelet
– a közpénzügyi hivatal által ajánlott elektronikus szolgáltatások, és azok használatának előnyei
– az adó kiszámítása során korlátozott mértékben leírható költségek
– az adó kiszámításának módozatáról
A találkozón részt vesznek mind az adófizetéssel, adófizetőkkel foglalkozó, mind
az adóellenőrzésben részt vevő szakemberek, akik konkrét eseteket mutatnak
be, és ismertetik a megállapított hiányosságok megoldási módozatait.
A találkozón részt venni óhajtó adófizetők az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal
honlapján található feliratkozási űrlap kitöltésével jelentkezhetnek, a
https://www.anaf.ro/asistpublic/ linken, a „Segítségnyújtás az adózás terén”
(Asistenţă în domeniul fiscal) címszónál, a „Találkozók az adófizetőkkel” (Întâlniri
cu contribuabilii) elérhetőségen.
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal időszakonként találkozókat szervez az adófizetőkkel különböző témákról. Tájékozódni a találkozók helyéről, időpontjáról
és a megbeszélendő témákról az ANAF Call Centerén keresztül, a 0314-039-160as telefonszámon, a találkozók jegyzékét meg lehet tekinteni a következő linken
is: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm.
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal közönségszolgálata

MINDENFÉLE

BETEG HÖLGY mellé gondozónőt

keresünk – 2 heti váltással – Marosvásárhelyre,

a

Szabadság

KÖNYVELÉST

VÁLLALOK. Tel.

utcába. Tel. 0751-495-488. (-I)
0744-422-717. (5641-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-

104. (3460-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

KERESÜNK komoly személyt Mező-

sályi községbe egy asszony gondo-

zására. Vonzó bért ajánlunk. Bővebb
felvilágosítás a 0740-884-647-es te-

lefonszámon. (5369-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (5138)

VÁLLALJUK szőrmetermékek javítá-

sát. Eladók szőrméből készült női és

férfisapkák. Tel. 0365/409-634, 0743870-554. (5553-I)

2019.december13.,péntek ____________________________________________HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER
2019.december12-énkelt
2816-osszámúRENDELET
amarosvásárhelyivárositanácsrendesülésénekösszehívásáról
2019.december19-re

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere,

Aközigazgatásikódexrevonatkozó57/2019.számúsürgősségikormányrendelet133.cikkelyének(1)bekezdése,a134.cikkely
(1)bekezdéséneka)pontja,(2)bekezdése,(3)bekezdésénekb)pontjaésa196.cikkely(1)bekezdésénekb)pontjaértelmében

elrendeli:

1. cikkely: Összehívjaamarosvásárhelyivárositanácsotrendesülésre2019.december19-én,csütörtökön14óráraaMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatalszékhelyének45-östermébeamellékeltösszehívódokumentumnakmegfelelően.
2. cikkely: Azülésnapirenditervezetébebeírtdokumentumokatamarosvásárhelyivárositanácstanácstagjainakrendelkezésérebocsátják,papíralapúéselektronikusformában.
3. cikkely: Anapirendrevetthatározattervezeteketatörvényáltalelőírtdokumentumokkíséretébenjóváhagyásvégettelküldik
amarosvásárhelyivárositanácsszakbizottságainak.
4. cikkely: Azemlítetthatározattervezetekkelkapcsolatbanmódosítójavaslatokatmegfogalmazniésbenyújtaniaközigazgatási
törvénykönyvrevonatkozó57/2019.sürgősségikormányrendelet138.cikkelyének12.cikkébenszereplőfeltételekszerintlehet.
5. cikkely: JelenrendeletvégrehajtásávalMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosjegyzőjétbízzákmeg.
6. cikkely: Aközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.sürgősségikormányrendelet252.cikkelye1.bekezdésénekc
pontja,255.cikkelyének,valamintaközigazgatásieljárásitörvénykönyvrevonatkozó554/2004.törvény3.cikkelyének1.bekezdéseelőírásaiértelmébenjelenrendeletetbenyújtjákMarosmegyeprefektusánaktörvényességifelülvizsgálatvégett.
Dr.DorinFloreapolgármester
TörvényességétellenjegyziMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzője,
BuculeiDianora-Monica

ÖSSZEHÍVÓ

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2019.12.12-ei2816-osrendeleténekmelléklete

Apolgármester2019.december12-ei2816-osszámúrendeleteértelmébenösszehívjákMarosvásárhelyhelyitanácsának
rendesülését2019. december 19-én, csütörtökön 14 órára aMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatalGyőzelemtér3.számalatti
székhelyének45-összámútermébe.
NAPIRENDTERVEZET:
1.Határozattervezetcélszerűségiszaktanulmány,azutcaiköztisztaságiéshóeltakarításiszolgáltatásokravonatkozószabályzat,afeladatfüzet,aszerződésmintaésMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosutcaiköztisztaságiéshóeltakarításiszolgáltatásainak
külsőszolgáltatónaktörténőhaszonbérbeadásaelfogadásáról.
2.Határozattervezetegymarosvásárhelyi,HintsOttóutcai38négyzetméterestelekátadásárólMarosvásárhelyMegyeiJogú
VárostulajdonábaNagyZoltánLeventétőlésNagyEdittől.
3.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyaBékeutca56.számalatti234négyzetméterestelekMarosvásárhelyMegyei
JogúVárosmagántulajdonátképezi.
4.HatározattervezettelekrészcserejóváhagyásárólamarosvásárhelyiKinizsiPálutca10.számalattiingatlanravonatkozóan
ésa2019.09.26./255.számúhelyitanácsihatározatvisszavonásáról.
5.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyaForradalomutca51.számalatti945négyzetméterestelek2114/285390edrésze(amelyaIII-asszámúapartmanhoztartozik)MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosmagántulajdonátképezi,ésa2018.
08.30./247.számúhelyitanácsihatározatérvénytelenítéséről.
6.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyegyArgeşutcai322négyzetméterestelekMarosvásárhelyMegyeiJogú
Városmagántulajdonátképezi,ésa2018.08.30./235.számúhelyitanácsihatározatérvénytelenítéséről.
7.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyaRózsaköz1Aszámalattitelek-ingatlanMarosvásárhelyMegyeiJogú
Városmagántulajdonátképezi,ésa2018.08.30./242.számúhelyitanácsihatározatérvénytelenítéséről.
8.Határozattervezetegymarosvásárhelyi,Somostetőutcai3319négyzetméterestelekátadásárólMarosvásárhelyMegyei
JogúVárostulajdonábaFazakasErzsébettől,FazakasIstvántól,FazakasErzsébettől,TakácsBélától,TakácsIrmától,Takács
(Szabó)Tündétőlésa2011.09.29./325.számúhelyitanácsihatározatvisszavonásáról.
9.HatározattervezetMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosbeltelekévényilvánításárólaCF122156(részek9257/473400,
10305/473400)ésCF122146(részek13263/99960,37356/99600)számmalazonosítottteleknek,amelyMarosvásárhelyMegyei
JogúVárostulajdonátképezi.
10.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyegyHídvégutcai1440négyzetméterestelekMarosvásárhelyMegyeiJogú
Városmagántulajdonátképezi,ésa2018.03.22./90.számúhelyitanácsihatározatérvénytelenítéséről.
11.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyaBékeutca2.számalatti182négyzetméterösszfelületűtelek98/216-odrésze
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosmagántulajdonátképezi,ésa2018.03.22./91.számúhelyitanácsihatározatérvénytelenítéséről.
12.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyaSegesváriút94.számalatti1552négyzetméterestelekMarosvásárhely
MegyeiJogúVárosmagántulajdonátképezi,ésa2018.03.22./92.számúhelyitanácsihatározatérvénytelenítéséről.
13.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyaBékeutca36.számalatti145négyzetméterestelekMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosmagántulajdonátképezi,ésa2018.06.28./177.számúhelyitanácsihatározatérvénytelenítéséről.
14.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyazAurelFilimonutca16.számalattitelek829/1661-odrészeMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosmagántulajdonátképezi.
15.Határozattervezetarról,hogyideiglenesenMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosköztulajdonábakerüljönegyDombutcai
226561négyzetméterestelek.
16.Határozattervezetannakmegerősítéséről,hogyaRózsáktere39–40.számalatti621négyzetméterestelekMarosvásárhely
MegyeiJogúVárosmagántulajdona,valamintabetelekeléséről.
17.Határozattervezetannakjóváhagyásáról,hogyhaszonbérbeadásiszerződésalapjánkiszervezzékazállamilakásalapot–
beleértveanemlakáscélúingatlanokatis–aLocativRt.-nek,valamintaLocativRt.általahaszonbérbeadásiszerződésalapján
felhalmozotttartozásbehajtásátcélzótárgyalóbizottságmegalakulásáról.
18.HatározattervezetanemvisszatérítendőtámogatásokodaítélésimódszertanánakjóváhagyásárólMarosvásárhelyMegyei
JogúVároshelyiköltségvetésébőlsportprojektekszámára.
19.Határozattervezetbizonyosmarosvásárhelyivallásifelekezetekanyagitámogatásánakjóváhagyásáróla2019-esévre,a
82/2001-eskormányrendeletalapjánésaz1470/2002-eskormányhatározatalapján–a82/2001-eskormányrendeletelőírásainak
gyakorlatimódszertanaalapján,amelyaRomániábanelismertvallásifelekezetekegyházainaktámogatásiformáitszabályozza.
20.Határozattervezeta„Marosvásárhelydíszpolgára–postmortem”kitüntetésodaítélésérőlKlószPéternek,aRománTriatlonszövetségelnökénekésamarosvásárhelyiMasterSki&BikeSportklubelnökének.
21.Határozattervezetannakjóváhagyásáról,hogyazApusulKft.gazdaságivállalkozástemetkezésiszolgáltatásokatnyújtson
Marosvásárhelyen,aDózsaGyörgyút71.számalattiegységében.
22.Határozattervezetannakjóváhagyásáról,hogyaCasaFunerarăPaxKft.gazdaságivállalkozástemetkezésiszolgáltatásokatnyújtsonMarosvásárhelyen,azAl.PapiuIlarianutca10.számalattiegységében.
23.Határozattervezetannakjóváhagyásáról,hogyaMelindaFunerarKft.gazdaságivállalkozástemetkezésiszolgáltatásokat
nyújtsonMarosvásárhelyen,azOnyesttér12.számalattiegységében.
24.Határozattervezetannakjóváhagyásáról,hogyaViliFunerarKft.gazdaságivállalkozástemetkezésiszolgáltatásokat
nyújtsonMarosvásárhelyen,az1989.December22.út57.számalattiegységében.
25.HatározattervezetapiacműködésiszabályzatánakjóváhagyásárólaSzabadságutca114.számalattilétesítményszámára,
amelyaMondoTransKft.ügykezelésébetartozik.
26.Határozattervezeta2019.10.31-ei269-esszámúhelyitanácsihatározatpreambulumánakmódosításáról,amely„18helyszínjóváhagyásáravonatkozikavárosközpontiéslakónegyediövezeteiben,közterületen,kioszktípusúideiglenesépítmények
elhelyezésecéljából–aholkönyveket,újságokat,folyóiratokat,irodaszereketésparkolójegyeketértékesítenek–,annakelfogadásáról,hogyezeketahelyszíneketnyilvánosárverésenadjákbérbe,azodaítélésidokumentációelfogadásáról,azelbírálóbizottságösszetételénekéspóttagjainakjóváhagyásáról”.
27.Határozattervezetaműszaki-pénzügyidokumentáció(SFszakasz,DALIelemekkela907/2016-oskormányhatározatnak
megfelelően)ésaműszaki-pénzügyimutatókelfogadásáróla„KerékpárutaklétesítéseaPoklos-patakmentén”elnevezésűprojektrevonatkozóan,amelyetahelyiköltségvetésbőljavasoltakmegvalósítani,aprioritásokfüggvényében.
28.Határozattervezeta2019.10.31-ei280-asszámúhelyitanácsihatározat1-escikkelyénekmódosításáról.
29.Határozattervezetavárosrendezésidokumentációjóváhagyásáróla„Térségivárosrendezésiterv–szabályozásokmeghatározásatársasházéskereskedelmihelyiségeképítéseesetében”azÁllomástérszámnélkülitelken,avonatkozóhelyivárosrendezésiszabályozásszerint.Haszonélvező-tulajdonos:AtametalyKft.
30.Határozattervezeta2019.június27-ei200-asszámúhelyitanácsihatározatmódosításáróléskiegészítéséről,amelybizonyosintézkedésekmeghatározásáravonatkozikajógazdálkodást,atisztaságmegőrzését,ahigiéniainormákbetartásátésMarosvásárhelymegszépítésétilletően.
31.HatározattervezetaMarosvásárhelyiSzociálisIgazgatóságszervezetiábrájánakéslétszámkereténekjóváhagyásáról.
32.Határozattervezetaszervezetistruktúra(szervezetiábraéslétszámkeret)jóváhagyásárólMarosvásárhelyközigazgatásiterületiegységpolgármesterénekszakapparátusaesetében.
33.HatározattervezetMarosvásárhelyMegyeiJogúVáros–közigazgatási-területiegységkonszolidáltelőzetesköltségvetési
végrehajtásánakelfogadásáróla2019-esévre.
34.HatározattervezetaköztisztaságidíjakmódosításárólMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosvonatkozásában.
35.Határozattervezeta2014.05.21./84.számúszerződésiegyezményárainakfrissítéséről,amelya„Történelmilegszennyezett
helyszínhelyreállítása30hektárosülepítő–Marosvásárhely”nevűprojektheztartozótervezéstéskivitelezésimunkálatokattartalmazza.
36.Határozattervezeta2019.október31-ei281-esszámúhelyitanácsihatározatmódosításáról,amelya„Bizonyoselhagyatott
éshasználatonkívüliterületekésfelületekfunkcionálisátminősítéseés/vagyújrahasznosításaMarosvásárhelybelterületén”
projektheztartozótámogatásikérelemreéskiadásokravonatkozik.
37.Határozattervezetarról,hogyaBalladautca9.számalattiC1épületMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosköztulajdonábólátkerüljönamagántulajdonába,lebontásicéllal,„AmarosvásárhelyiBalladautcakorszerűsítése”célberuházásmegvalósításaérdekében.
38.Határozattervezet3200négyzetméteresterületszéttagolásáról(a3780négyzetméterösszfelületből)Marosvásárhelyen,a
Mátyáskirálytér2.számalattiingatlanesetében.
Azülésnapirendtervezetébenszereplődokumentációtelektronikuséspapíralapúformábanamarosvásárhelyihelyitanácsosokrendelkezésérebocsátották.
Anapirendenlevőhatározattervezeteket,atörvényáltalelőírtdokumentációkíséretében,jóváhagyásvégettelküldtékamarosvásárhelyihelyitanácsszakbizottságaihoz.
Azemlítetthatározattervezetekkelkapcsolatbanmódosításokatlehetmegfogalmazniésbenyújtani,aközigazgatásikódexre
vonatkozó57/2019-essürgősségikormányhatározat138.bekezdésének12.cikkelyeértelmében.
Dr.DorinFloreapolgármester

A NYÁRÁDSZEREDAI gyümölcs-

prés rendelésre Marosvásárhelyre is

szállít gyümölcs- és zöldségleveket.
Tel. 0740-310-168. (5581-I)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat,
csontszűrés.

Tel.

(5444-I)
TETŐT,

csatornát,

0265/311-771.

lefolyót

javítunk,

kicseréljük a törött cserepeket. Tel. 0747816-052, 0742-421-164. (5655)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-

szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a kendői születésű

CSONT VILMA
szül. Lenárt

életének 76. évében csendesen
megpihent. Temetése december

14-én, szombaton 13 órakor lesz

a kendői temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Lányai: Imola, Gizella

és azok családja. (5692-I)

502. (5642-I)

VÁLLALUNK: festést, udvartakarítást,
padló-,

falicsempe-lerakást,

javítunk

csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(5656)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó feleség, édesanya,

nagymama, anyós, rokon és jó

barát,

IZSÁK JULIANNA

türelemmel viselt, rövid szenve-

dés után, életének 79. évében,

Elmentél tőlünk egy decemberi

napon, köszönni, búcsúzni nem

volt alkalom. Úgy mentél el,
ahogy éltél, csendesen és szeré-

nyen, drága lelked, fáradt tested
nyugodjon békében!

Soha el nem múló szeretettel em-

december 12-én csendesen megpihent. Temetése december 14-

én, szombaton 14 órakor lesz a

marosszentgyörgyi temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

lékezünk december 15-én a cserefalvi

halálának

FÜLÖP
11.

RÁHELRE

évfordulóján.

Leánya és családja. (mp.)

tyánk, sógor, rokon, szomszéd,

ismerős, a szentháromsági szü-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama

és rokon,

özv. MARTON SÁNDORNÉ

2019. december 4-én, 80. életévéörök

álomra szenderült. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei. (5627-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy drága unokatestvérünk,

szeretett

márkodi

rokonunk,

letésű

MARTON BENEDEK

életének 72. évében 2019. de-

cember 11-én hirtelen megpi-

hent. Temetése december 14-én,

született RUJA ÁGNES
Németországban

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy szeretett nagybá-

ELHALÁLOZÁS

ben,

A gyászoló család. (-I)

szombaton 15 órai kezdettel lesz

a marosvásárhelyi somostetői te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (5696-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

a

SIKLÓDI ZOLTÁN

életének 62. évében folyó hónap

10-én visszaadta lelkét Teremtő-

jének. Temetése december 13-án,
pénteken 12 órakor lesz a márkodi református temetőben.

Emlékét szívükben őrzik első

Őszinte

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki

Molnár Évának a drága FÉRJ

és jó barát elvesztése miatti
fájdalmában.

Pithó Lajos és családja, vala-

unokatestvérei: Cseh Erzsébet,

mint az erdőszentgyörgyi líce-

Erzsébet, Sikó József és azok

osztálytársak. (5677-I)

Cseh Gizella, Cseh Gyula, Bucur
családja. (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. VIRÁGH KÁROLY
agrármérnök

életének 97. évében elhunyt. Temetése december 13-án, pénte-

ken 15 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben.
Gyászoló

családja,

gyerekei,

unokái, dédunokái. (sz.-I)

umban

1962-ben

végzett

Mély megrendüléssel szerez-

tünk tudomást dr. CORNEL

CONSTANTIN ŞIPOŞ halálá-

ról. Őszinte részvétünket fe-

jezzük

ki

a

gyászoló

családnak. Sipos Lajos és
családja. (5683-I)
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TÁJÉKOZTATó

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!

A ROYAL GTS utazási iroda
programja az ünnepek alatt:

December20.,21.,22-én,karácsonyután,26.,
27.,28.,29-én,majdjanuár2-ánés3-án:indulás20órakoraVoiajorautóbuszállomásról.

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
Előnytjelent:
–autó-elektronikaiismeretek
–gyakorlataszakmában

alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRÖKETVÁROSISZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,végzettségetigazolóirat,ahajtásijogosítványésaszakmaitanúsítvány
(attesztát)másolatával,esetlegajánlássalacégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,
atitkárságonnyújthatóbehétfőtőlpéntekig10–15óraközött.Tel.0265/269-077vagy0733-090-691.

Visszatérés december 21., 22., 23-án, majd
december27.,28.,29.és30-án,januárbanpedig
3-ánés4-én17.30órakoraNépliget-beliVolán
buszállomás30-askocsiállásából.

