
A tegnapi, sürgősségi eljárással összehívott ülésen a maros-
vásárhelyi képviselő-testület 155 ezer lej átcsoportosításáról
szavazott, amiből kiskazánokat vásárolhat a polgármesteri
hivatal a Liviu Rebreanu iskolába, a Friedrich Schiller isko-
lába és öt óvodába, ahol a tervezet indoklása szerint fele ka-
pacitással működik a fűtés. További 150 ezer lejből az Unirea
Főgimnázium, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Művészeti
Szaklíceum bérleti díját fizetik ki. 

A polgármesteri hivatalnak a tanácsot lejárató közleménye joggal vál-
totta ki a marosvásárhelyi közgyűlési képviselők felháborodását. A szó-
ban forgó írásban ugyanis a tanácsot tették felelőssé amiatt, hogy néhány
tanintézetben nem tudják biztosítani a fűtést, és emiatt 3 ezer diák „kerül
veszélybe”, a polgármesteri hivatal pedig – ha nem sikerül megoldást
találnia – be kell zárja a szóban forgó iskolákat, óvodákat. A hivatal köz-
leményében elképzelhetetlen méreteket öltött esztelenséget emlegetnek,
ezt a hangnemet a tegnapi tanácsülésen több képviselő is kikérte magá-
nak. Még az egyetlen napirendi pont jóváhagyása előtt Csiki Zsolt, 

1989 a bizonytalan
döntések éve 
volt
November végén a Maros Megyei Ta-
nács gyűléstermében a Győr-Moson-
Sopron megyei önkormányzat
hivatalos küldöttségének jelenlétében
történelmi konferenciát tartottak a
rendszerváltás 30. évfordulója alkal-
mából.
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Újabb rendkívüli ülést tartott a marosvásárhelyi tanács

Átcsoportosítottak 305 ezer lejt

Antalfi Imola

Jó hírt hozott az ősz szakállú az időseknek: a kormány annak
ellenére sem tágít a jövő szeptemberben esedékes nyugdíjpont-
emeléstől, hogy a napokban több, ezt szorgalmazó szakértői vé-
lemény hangzott el. Világos, nem akarnak népszerűtlen lépéseket
tenni a jövőre esedékes két választás előtt. Az egyetlen dolog, ami
ezeket a terveket felülírhatja, az a valóság, mert a politikusok
nyilatkozásban verhetetlenek, az ígéretek betartásában viszont
már ritkán szoktak remekelni.

Bővebbet láthatunk, ha sikerül karácsonyig elkészíteni a kö-
vetkező évi költségvetés-tervezetet,  mert állítólag már gőzerővel
dolgoznak rajta. Az lesz az új kormány első igazi komoly mun-
kája, amiből már láthatni, hogy milyen gazdaságpolitikát tervez-
nek. Azoknak a kiadásoknak a fedezéséhez, amelyek az előző
kormány után maradtak érvényben, vagy nagyon komoly bevé-
telek kellenének, vagy egyéb területekről kellene forrásokat el-
vonni.

Már adócsökkentésekbe is kezdtek. Az az elképzelés, hogy a
szociális kiadások megtartása mellett a gazdaságot élénkítő 
adócsökkentéseket próbáljanak bevezetni, elvileg nem rossz, de
meglehetősen kockázatos. Mert a kisebb adóteher eleve kevesebb
állami bevételt jelent, de ha a tehercsökkentéssel sikerül serken-
teni a gazdaságot, ott talán visszajöhet az adócsökkentésen el-
ment bevétel. Már ha működik a terv, ami a regáti kormányok

Kötéltánc
Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)



Adománygyűjtő Mosolygó Mikulás
December 7-én, szombaton délelőtt 10 órától a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában hatodik alka-
lommal kerül sor a Mosolygó Mikulás rendezvényre a
Divers Egyesület és Női Akadémia szervezésében. Az
eseménynek kiemelten karitatív jellege is lesz, a négyéves
Ferencz Nóra gyógykezeléséhez szükséges pénzösszeg
előteremtéséhez szeretnének hozzájárulni. 

Hagyományőrző gyermekprogram 
December 7-én, szombaton délelőtt 10 órától téli hagyo-
mányokkal és a karácsonyi ünnepkör népszokásaival is-
merkedhetnek meg az 1-4. osztályosok a marosvásárhelyi
Néprajzi és Népművészeti Múzeumban, ahol népdalok,
népi játékok, karácsonyfadíszek készítése, mézeskalács
díszítése és még sok más érdekesség várja a gyerekeket,
szülőket, nagyszülőket. A belépő 5 lej. Az érdeklődők rész-
vételi szándékukat jelezzék a virginasemese@yahoo.com
e-mail-címen vagy a 0720-671-640-es telefonszámon.
Szervezők: Világló Egyesület, Néprajzi és Népművészeti
Múzeum, a program szakmai partnere a Hagyományok
Háza. 

Gyöngykoszorúk Gyöngye 
A Maros Művészegyüttes a Pro Folk Dance Egyesület és
a Maros megyei EMKE támogatásával idén tizenharmadik
alkalommal szervezi meg a Gyöngykoszorúk Gyöngye
évzáró néptánctalálkozót. December 14-én déltől a
Maros Művészegyüttes színpadán több mint 500 néptán-
cos és népzenész lép színpadra, akik lelkes, áldozatos
munkájukkal maradandót alkotnak, közönségformáló te-
vékenységet folytatnak, valamint hozzájárulnak a hagyo-
mányok, népzene, népdal és néptánc
népszerűsítéséhez.

Legyen hagyomány 
az adomány! 
Huszonnyolc Hargita, Kolozs és Maros megyei Petry üz-
letben december 14-20. között a Máltai Szeretetszolgálat
önkéntesei tartós élelmiszereket fogadnak, amelyekkel
több száz rászoruló karácsonyi ebédjéhez járulnak hozzá.
A tavalyi Legyen hagyomány az adomány! gyűjtőakció
során közel 4 tonna élelmet sikerült összegyűjteni. A cél
változatlan: tartós élelmiszert gyűjtenek a hajléktalanok-
nak és a nehéz anyagi körülmények között élőknek. A cso-
magba lisztet, cukrot, olajat, konzervet, száraztésztát stb.
lehet tenni.

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 világ-
hírű matematikus hagyatéka előtt. Az idén 19. alkalommal
sorra kerülő esemény december 13-án, pénteken 13 óra-
kor kezdődik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Reformá-
tus Kollégium dísztermében. Ünnepi méltatást tart dr.
Oláh-Gál Róbert egyetemi adjunktus, Bolyai-kutató.

XX. Tudek
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban de-
cember 6-8. között szervezik meg a tudományos diákkö-
rök erdélyi regionális konferenciáját. A rendezvényre 6-án,
ma 16 órától várják a versenyzőket és a kísérő tanárokat.
A megnyitó szombaton 9 órakor lesz a Bolyai János te-
remben, 9.30 órakor kezdődnek a vetélkedők, délután 5
órakor pedig sor kerül a díjazásra. 

Sikerkonferencia 
December 7-én 11 órától a Maros Megyei Diáktanács az
Ariel színházban megszervezi a Sikerkonferenciát. A diá-
kok sikeres emberek élettörténetét hallgathatják meg, ami-
ből inspirálódhatnak.

Marossárpatak 700 éves 
A település első írásos említésének 700. évfordulóját ün-
neplik december 8-án, vasárnap a marossárpatakiak. Dél-
előtt 11 órakor kopjafaavatással kezdődik a program,
szaval Berekméri Réka. 11.20-kor a kultúrház avatására
kerül sor, 11.30-tól ünnepi áhítatot tartanak. Ezt követően
Kozma Barna polgármester szól a jelenlevőkhöz. 11.50-
től Nagy Domokos tanár A középkori Sárpatak az okleve-
lek tükrében címmel tart előadást. 12.20-tól Berekméri
Edmond bemutatja a Száz év a Maros jobb partján (1890–
1990) – Régi fényképek Marossárpatakról című fotóalbu-
mot. 12.50-től Kilyén Ilka színművésznő versösszeállítása
hallgatható meg, 13.15-től az V–VIII. osztályos diákok mű-
sora, 13.40-től a Székely János hagyományőrző tánccsoport
fellépése következik. Műsorvezető: Mózes Sándor tanár.

Rendkívüli találkozó a Mikulással
December 7-én délelőtt 11 órakor a Máltai-székházban Mi-
kulás-járásra kerül sor, amelyre az unokákat várják a nagy-
szülőkkel együtt, hogy közösen emlékezzenek Szt. Miklós
püspökre. Nem lesz virgács, csak sok finomság, játék, tréfa,
ugrabugra, és lehet beszélgetni a Mikulással. A belépés díj-
talan, bejelentkezni a helyek függvényében naponta 9–16
óra között a 0265/217-799-es telefonszámon lehet.

Művészetterápiás alkotások
A marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ
idén is megszervezi a bentlakók művészetterápiás alkotá-
sait felvonultató kiállítást. A rendezvényre a marosvásár-
helyi Deus Providebit Házban december 10-én, kedden 16
órakor kerül sor. 

Idősek adventi várakozása
A Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiók-
szervezete minden Maros megyei idős embert vár a de-
cember 10-én, kedden délután 4 órától kezdődő Adventi
táncos várakozás című rendezvényére a Maros Művész-
együttes kövesdombi előadótermébe. Az adventi műsort
a Barabási Attila vezette Maros Művészegyüttes hathatós
támogatásával szervezik. A zenét a művészegyüttes ze-
nekara szolgáltatja a Napsugár néptáncegyüttes mindhá-
rom fellépő csoportjának. Együttesvezető Füzesi Albert,
táncoktatók Csibi Timea Gizella és Füzesi Nándor Albert.
A rendezvény után a Kovács pékség jóvoltából szeretet-
vendégségre kerül sor.

Adventi koncert
A marosszengyörgyi Soli Deo Gloria vegyes kar advent
második vasárnapján 17 órakor a marosszentgyörgi római
katolikus templomban, a szentmise keretében dicsőíti az
Urat. Karvezető Simon Kinga.

Az ünnep varázsa
A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgató-
sághoz tartozó marosszentkirályi és marosszentannai csa-
ládi típusú otthonokban december 6-án, ma 10 órától Az
ünnep varázsa címmel karácsonyi vásárt tartanak a ma-
rosszentkirályi Răsăritului utca 94. szám alatt. 

Öten buktak le
December 3-án a Maros megyei bűnügyi rendőrség a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság
(DIICOT) ügyészének irányításával hét házkutatást tartot-
tak. Ennek során összesen 1750 gramm kannabiszt és 50
gramm pszichoaktív anyagot, 20 gramm kokaint, 10
gramm hallucinogén gombát, 71 ecstasyt, továbbá 7 mo-
biltelefont, 34 500 lejt és 450 eurót találtak. A házkutatások
után öt 21 és 32 év közötti férfit 24 órára fogva tartottak,
majd előzetes letartóztatásukat helyezték kilátásba kábító-
szerek behozataláért és veszélyes drogok forgalmazásáért. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta
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Pénteken 18:15-től a Mozaik műsor témája a Legyen
hagyomány az adomány! kampány, amelynek az Erdély
TV is társszervezője. Badics Petra vendégei a műsorban
a szervezők, a Máltai Szeretetszolgálat részéről Pünkösti
Zsolt, valamint a Petry cég képviselője, Bardosán She-
ila.

Vasárnap 13:30-kor az Üzenet szeretettel műsorban a
marosvásárhelyi Póra Zoli teremt Mikulás-váró hangulatot,
bemutatva új dalát is. Ezután 17:20-kor a Hitélet jelentke-
zik. Sajó Norbert műsorvezető az adventi várakozásról kér-
dezi meghívottait, Soós Zsuzsánna és Soós Noémi
református lelkészt.

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 Győ-

zelem tér  1. szám alatti 88-as irodában hétköznaponként 9–13 óra között.

Adakozni menő – adománygyűjtő akció 

Hétvégi
sportműsor

LABDARÚGÁS. A 2. ligás te-
remlabdarúgó-bajnokság II. cso-
portjának 10. fordulójában,
vasárnap 18 órától: Dévai West –
Marosvásárhelyi CSM.

KOSÁRLABDA. A férfi 1. liga
8. fordulójában, ma 17 órától: Ma-
rosvásárhelyi CSM – CS Univer-
sitar Ploieşti. Helyszín: a Petru
Maior egyetem tornacsarnoka.

Ünnepre hangolódva az Erdély TV-ben

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem harmadéves szí-
nészosztálya a közelgő karácsonyi ünnep alkalmával az idén
is megszervezi adománygyűjtő akcióját. Az előző évhez ha-
sonlóan az összegyűjtött tárgyi és pénzadományokat rászo-
ruló gyerekekhez juttatják el. A diákok adománygyűjtő
dobozokat helyeznek ki az egyetem előcsarnokába, a G-ká-
vézóban, a Tutun, a La Frog kávézókba, valamint az András
Lóránt Társulat előadótermének előterébe. A dobozokba
tisztálkodószereket, tanfelszerelést, tartós élelmiszereket he-
lyezhetnek el az adományozók. Az ajándékokat december
16-ig lehet majd elvinni a kijelölt helyekre, ugyanis az ado-
mányt a diákok 17-én juttatják el a rászorulókhoz. Ezenkí-
vül a december 12-én, csütörtökön 19 órától az egyetem

Stúdió színpadán műsorra tűzött Szutyok című előadás előtt
és után is elfogadnak tárgyi és pénzbeli adományokat. Dec-
ember 15-én, vasárnap a G-kávézóban karácsonyi vásárt
szerveznek, ahol az eladott tárgyakból befolyt összeget is
jótékony célra fordítják. Az akciót az adakoznimenő címszó
alatt lehet követni a Facebook-oldalon. Aki pedig feltüntetné
adományát és nevét a közösségi oldalon, megteheti, ha rá-
kattint az #adakoznimenő címszóra. Természetesen az em-
lített oldalon lehet majd bekapcsolódni, érdeklődni,
tájékozódni az adománygyűjtő akcióról. Tavaly több mint
20 nagy doboz ajándék gyűlt össze, amely 12 nagycsalád-
hoz jutott el, a jövendőbéli színművészeknek összesen min-
tegy 40 személyt sikerült megajándékozniuk. (v.gy.) 

A labdarúgó 1. liga 20. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

December 6., péntek:
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Medgyesi Gaz Metan
December 7., szombat:
* 18.00 óra: Chindia Târgovişte – Jászvásári CSM Politehnica
* 20.30 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti Dinamo
December 8., vasárnap:
* 17.30 óra: FC Botoşani – Kolozsvári CFR
* 20.30 óra: Gyurgyevói Astra – CSU Craiova
December 9., hétfő:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Academica Clinceni
* 20.30 óra: FC Voluntari – Konstancai Viitorul
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look

Sport/Plus.



esetében ritkán szokott előfordulni. És ha nem hozza a
várt hatást az adócsökkentés, akkor még nagyobb hiányt
kell majd kölcsönökből fedezni.

Ha lett volna értelmes kormányzás az utóbbi, gazda-
sági szempontból előnyös esztendőkben, akkor jóval ko-
rábban kellett volna gazdaságélénkítő intézkedéseket
hozni, és amikor ezeknek már a bevételek szintjén is lát-
ható eredménye van, akkor a lehetőség határáig meg-
emelni az állami juttatásokat. Az állam szintjén is olyan
ez, mint egy családi kasszánál, ahol, ha a bevételek ha-
táráig költekeznek, akkor nem lesz baj, viszont ha tartó-
san kölcsönből dőzsölnek, akkor előbb vagy utóbb a
végrehajtók fújják le a mulatságot.

Most ott tartunk, hogy betáblázott kiadás két állam-
kasszára való is lenne, és a kormány látszólag komoly,
de kockázatos lépésekkel igyekszik egyszerre sokat is köl-
teni, de ezekre a kiadásokra a fedezetet is biztosítani.
Olyasmi ez, mint a cirkuszban a kötéltáncos mutatványa,
csakhogy esetünkben az artista veszte a közönségnek is
tetemes számlát jelenthet majd, hosszú esztendőkig.

Több a légúti fertőzés
Országszerte csaknem 89 000 légúti fertőzést diag-
nosztizáltak, ami növekedést jelent az előző évhez
mérten. Az Országos Járványtani Intézet bejelen-
tette: november 25. – december 1. között 88 394-re
rúgott a légúti fertőzések száma, ami 13,2 százalék-
kal meghaladja az előző év azonos időszakában re-
gisztrált szintet, és 2,8 százalékos növekedést mutat
az előző héthez képest. A szezon kezdete óta 9
esetben bizonyosodott be, hogy influenzáról van
szó. Bukarestben, valamint Dâmboviţa és Iaşi me-
gyében diagnosztizálták az eseteket. (Mediafax)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom
Az idei első tíz hónapban 7,1 százalékkal nőtt a kis-
kereskedelmi forgalom volumene a tavalyi év azo-
nos időszakához mérten – közölte csütörtökön az
Országos Statisztikai Intézet. A növekedés mind a
nyers adatok, mind a szezonális és naptárhatással
kiigazított érték szerint 7,1 százalék volt. A nyers
adatok szerint a nem élelmiszerek értékesítése 8,5
százalékkal, az üzemanyag eladása 7,5 százalékkal
nőtt, míg az élelmiszerek, italok és dohánytermékek
eladása 5,4 százalékkal emelkedett. Októberben a
tavalyi év tizedik hónapjához mérten a kiskereske-
delmi forgalom volumene 6,9 százalékkal nőtt, szep-
temberhez mérten a szezonálisan kiigazított
növekedés 0,8 százalékos volt. Tavaly 5,4 százalék-
kal bővült a román kiskereskedelmi forgalom az
előző évhez képest, miután 2017-ben 10 százalék-
kal, 2016-ban 13 százalékkal emelkedett. (MTI)

Az ET elnöke a gazdasági 
és monetáris unió elmélyítése
mellett érvelt

A gazdasági és monetáris unió elmélyítése, valamint
a bankunió erősítése mellett érvelt az Európai Ta-
nács elnöke az Európai Unió fő vezetőinek csütör-
töki brüsszeli munkamegbeszélésén. Charles Michel
szerint ezek a lépések biztosíthatják a fenntartható
gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. A
jövő heti euróövezeti csúcstalálkozó előtt tartott ta-
lálkozón részt vett Ursula Von der Leyen európai bi-
zottsági elnök, Christine Lagarde, az Európai
Központi Bank (EKB) és Mário Centeno, az eurócso-
port elnöke. „A jövő kihívása abban rejlik, hogy meg-
erősítsük Európa gazdasági növekedési
potenciálját, és előmozdítsunk egy olyan virágzó
szociális piacgazdaságot, amely környezetvédelmi
szempontból is fenntartható, versenyképes és inno-
vatív” – fogalmazott a tanács elnöke. Az euróövezeti
csúcstalálkozót december 13-án tartják Brüsszel-
ben. A találkozón szó lesz a 2008-as gazdasági vál-
ság után létrehozott, az EU pénzügyi egyensúlyának
megőrzését szolgáló európai stabilitási mechaniz-
mus felülvizsgálatáról. A csúcstalálkozón fontos
téma lesz a bankunió megerősítése, különös tekin-
tettel az egységes felügyeleti mechanizmusra, a
szanálási mechanizmusra és az európai betétbizto-
sítási rendszerre. (MTI)

Tizenegy jelölt indul 
a horvát elnökválasztáson

Tizenegy jelölt indul Horvátországban az államfői
tisztségért a december 22-i választáson, köztük a je-
lenlegi elnök, Kolinda Grabar-Kitarovic – jelentette
be az országos választási bizottság (DIP) csütörtö-
kön. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a választási
kampány, amely 16 napig tart, és december 20-án
éjfélkor ér véget, miután kampánycsend lép életbe.
A független Horvátország hetedik elnökválasztásán
bejegyzett politikai pártok vagy a választók indíthat-
nak jelölteket, akiknek legkevesebb 10 ezer támo-
gató aláírást kellett összegyűjteniük. A legtöbb, 13
jelölt 2005-ben volt, de négy évvel később is 12-en
indultak az államfői posztért. (MTI) 

Ország – világ

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat munkatársai az
ENSZ éves kisebbségi fórumán vettek részt Genf-
ben, november 28-29-én. A fórum témái az oktatás,
a nyelv és a kisebbségek jogai voltak. 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóirodája közlemény-
ben számolt be az ENSZ november végi kisebbségi fórumáról,
amelyen a szervezet képviselői felszólalásukban arról beszél-
tek, hogy bár Romániában biztosított a kisebbségek anya-
nyelvi oktatása, ennek minősége gyakran elmarad az országos
szinttől. 

Példaként említették a magyarul tanuló diákok idei képes-
ségvizsga-eredményeit, amelyek – elsősorban az alacsony
román nyelv és irodalomjegyek miatt – továbbra is elmarad-
nak az országos átlagtól. Ez azt bizonyítja, hogy a hivatalos
állami nyelv oktatásának módszertana nem megfelelő a kisebb-
ségben élők számára. Egyrészt a módosított tanterv csak VII.
osztályig van bevezetve, ahol viszont a diákok továbbra is nél-
külözik a tankönyvek jelentős részét, köztük a román nyelv és
irodalmat is. Másrészt a tanárok a módosított tantervvel sin-
csenek teljes mértékben megelégedve, véleményük szerint a

módszertanban, valamint a tankönyvekben nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni a kommunikációs készségek fejlesztésére.

Az egyesület munkatársai javaslataikban rámutattak arra,
hogy a kisebbségi oktatás kérdése nem tekinthető megoldott-
nak pusztán azért, mert egy adott államban a kisebbségeknek
van lehetőségük az anyanyelvükön tanulni. Az oktatás minő-
ségére is hangsúlyt kell fektetni, illetve biztosítani kell az
ehhez szükséges feltételeket, másként a magyar diákok már
hatévesen jelentős hátrányba kerülnek a román társaikhoz ké-
pest, és ez a lemaradás csak fokozódik az évek során, így az
egyenlő esélyekhez való jog is sérül. 

„Minden lehetőséget megragadunk, hogy elmondjuk a ro-
mániai magyarokat ért jogsértéseket, hátrányos megkülönböz-
tetéseket. Ennek egy kiváló színtere az ENSZ kisebbségi
fóruma is, ahova nem először tértünk vissza. Idén ez már a
harmadik nemzetközi rendezvény, ahol ismertettük a romániai
magyar oktatás hiányosságait, a magyarokat érintő inzultuso-
kat, és ahol éves jelentésünket átadtuk az európai kisebbség-
védelem képviselőinek. Továbbra is megragadunk minden
lehetőséget, hogy széles körű tájékoztatást nyújtva hallassuk
hangunkat a romániai magyarok helyzetéről” – nyilatkozta
Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat igazgatója. 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az ENSZ kisebbségi fórumán
Nyelv és a kisebbségek jogai

Kötéltánc
(Folytatás az 1. oldalról)
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Mózes Edith

a költségvetési szakbizottság elnöke el-
mondta, a legutóbbi ülésen Moldovan
Călin által a fenti célokra javasolt 500
ezer lejről nem tudtak szavazni, mert az
előterjesztő nem jelölte meg, hogy hon-
nan veszi el a pénzt, illetve közölte Ho-
raţiu Lobonţcal, az iskolaigazgatóság
vezetőjével, hogy a szóban forgó költ-
ségvetési tételeket az év során a szakbi-
zottságok elé kellett volna terjeszteni.
Csiki Zsolt közölte, 2018-ban az iskola-
igazgatóság 27,6 millió lejből gazdál-
kodhatott, 2019-re viszont 32,3 millió
lejt szavaztak meg az áprilisban elfoga-
dott költségvetésben, amit a nyár és ősz
folyamán még 12 millió lejjel igazítot-
tak ki. Vagyis az idén 39 millió lejből
gazdálkodhatott a Horaţiu Lobonţ által
vezetett igazgatóság, miközben a no-
vember 21-i zárszámadás szerint 20 mil-
lió lejt költöttek el a közel 40 millióból.
Ezek után azt állítani, hogy a tanács a
felelős, amiért az iskolákban nem cse-
rélték ki, illetve nem javították meg a
kazánokat, valótlanság és aberráció.
Bakos Levente szerint semmilyen krízis-
helyzet nincs, csak a polgármesteri hi-
vatal szokásos heti kampányeseménye,
amelyen pénzosztásról tárgyalnak. Ha
kritikus lenne a helyzet, azt a polgár-
mesternek kellene megoldania. Radu
Bălaş közölte, sértőnek és felháborító-
nak tartja, hogy a közkapcsolati osztály
és az iskolaigazgatóság által kiadott köz-

leményben eszteleneknek, őrülteknek
nevezik a tanácsosokat, miközben a tes-
tület kiemelten támogatja a tanintézmé-
nyeket. Nem a tanács dolga ellenőrizni
a kazánok állapotát és gondoskodni a ja-
vításukról – tette hozzá. Hasonlóképpen
reagált a PSD-s Papuc Sergiu alpolgár-
mester is. „Nem vagyunk őrültek, sem
inkompetensek. Eddig minden, a tanin-
tézeteket érintő költségvetés-kiigazítást
megszavaztunk. Túl messzire mentek a
közlemény aláírói, bocsánatot kellene
kérniük a tanácstól. Vészhelyzet van?
Tényleg? Az igazgatók mit csinálnak?
Az iskolaigazgatóság a felelős a kiala-
kult helyzetért” – mondta. Vajda
György, aki a Liviu Rebreanu iskola
igazgatótanácsának tagja, kijelentette:
az iskola már 2017 óta kéri, hogy cse-
réljék ki a kazánokat, erről hivatalos
iratai vannak. A továbbiakban Horaţiu
Lobonţhoz intézte szavait. „Két év alatt
nem lehetett megoldani a problémát?
Ehelyett a tanácsot támadják?! Miért
nem terjesztették a szakbizottságok elé
ezeket a problémákat?” – tette fel a kér-
dést, majd felszólította Horaţiu Lobon-
ţot, hogy mondjon le, „mert nem végzi
a munkáját”. Papuc Sergiu alpolgár-
mester további magyarázatot kért Hora-
ţiu Lobonţtól, aki átiratokról beszélt,
kérelmekről, arról, hogy tavaly több is-
kolában és más intézményeknél is cse-
réltek kazánokat, mára pedig az a
helyzet alakult ki, hogy a 25 ezer diák

közül 3 ezer veszélyben van, ha a hő-
mérséklet mínusz 10 fok alá süllyed,
amikor is be fog kelleni zárni az isko-
lákat. Végül Moldovan Călin szerint
„Lobonţ eljött a bizottságba tárgyalni,
de mindebből nem lettek konkrétu-
mok”.

A testület végül jóváhagyott 155 ezer
lejt a fent említett tanintézetekben tör-
ténő kazáncserére és 150 ezer lejt a bér-
leti díjak kifizetésére, az összegeket más
költségvetési tételekből vonták el. Az
összegek átcsoportosítása nem befolyá-
solja az éves költségvetés végösszegét –
nyilatkozta a Népújságnak az ülés végén
Csiki Zsolt. Moldovan Călin egyéb ja-
vaslatait a testület elutasította. Ezek
olyan összegek átcsoportosítására vonat-
koztak, amelyeket a PNL-s képviselő ál-
lítása szerint idén nem lehet
felhasználni, mivel a szerződéseket nem
tudták lezárni. A tanácsos többek közt a
biztonsági rendszerekre, a Sütő András-
szobor elhelyezésére készülő megvaló-
síthatósági tanulmányra, a Margaréta
utca felújítására, utcai padokra szánt
költségvetésből vont volna el pénzt ját-
szótéri kellékek vásárlása céljából. Ez
ellen Radu Bălaş szólalt fel, aki szerint
mind a Sütő András-szobor felállítására,
mind a Margaréta utca felújítására taná-
csi határozat van érvényben, amelyeket
a polgármester nem hajtott végre, ez
pedig akár hivatali visszaélésnek is te-
kinthető. 

Átcsoportosítottak 305 ezer lejt

(Folytatás az 1. oldalról)



Múlt vasárnap kettős ünnep-
ségen köszöntötték az időse-
ket Balavásáron, ahol évente
így tisztelik meg a különböző
korosztályokat, az emberi ér-
tékekre és kultúrára egyaránt
hangsúlyt fektetve.

Hetedik alkalommal köszöntötte
vasárnap a falu 70 évesnél idősebb
lakóit a Balavásárért Egyesület.
Évente az idősek világnapja alkal-
mából is kimutatják a hálájukat
irántuk, és idősek karácsonyát is
szerveznek számukra. Idén az őszi
ünnepség a lelkészbeiktatás miatt
elmaradt, így advent első vasárnap-
ján a két alkalmat egyesítve köszön-
tötték ezt a korosztályt.

Az ünnepelteket az egyesület ve-
zetői mellett köszöntötte Szilágyi
Tamás lelkész is, míg Csép Éva
Andrea parlamenti képviselő első-
sorban azért mondott nekik köszö-
netet, hogy itt élték le az életüket,
nem távoztak külföldre, és egyben
arra biztatta a fiatalokat, hogy kö-
vessék az ő példájukat. Régen sem
volt könnyű az élet ezen a vidéken,
de elődeink maradtak, megtanultak
és utódaikat is megtanították ma-

gyarul beszélni, imádkozni, népda-
lokat énekelni, néptáncot járni.
Amit ők felépítettek, azt kötelessé-
günk megőrizni – intette köszöntő-
jében a fiatalabbakat Sagyebó
István polgármester. A fiatalok és a
gyerekek szavalatokkal örvendez-
tették meg a meglepően népes kö-
zönséget, Miklósi Mátyás Csaba és
Miklósi Villő Zsófia zenei műsora is

színesítette a vasárnap délutáni al-
kalmat.
Kisimulnak a ráncok

Székely Ella az öregedő kezekről
és a ráncokról beszélt: Kezünket
nem véletlenül barázdálják ráncok,
ahogyan arcunkon is nyomot hagy
a nevetés és a sírás. Kezünk látható
ráncai viszont kisimulnak, amikor
imára kulcsoljuk őket. Az időskor-

nak is megvannak a maga szépségei
és értékei. Ezek egyike a csend.
Amíg a fiatalok a rohanó világban
ritkán tudnak elcsendesedni, addig
az idősek meg tudnak állni csend-
ben Isten előtt. A csend pedig irgal-
mat, szelídséget is jelent.

A köszöntések után a szervezők
egy-egy szál virággal, emléklappal
és tortaszelettel köszöntötték a
szépkorúakat, akiknek az egyesület
ajándékcsomagot is átnyújtott. Eze-

ket saját alapjából teremtette elő a
szervezet: száz személy számára
készítették elő, aki pedig nem tudott
eljönni (mint a nagyon idősek,
egyedül élők, ágyban fekvő bete-
gek), azoknak hazaszállították a
csomagot.

Az egyesület Időseink – élő kin-
cseink című projektjét a Maros Me-
gyei Tanács is támogatta.
Fontos a kultúra és a közösség

Az egyesület számára lényeges a
kultúra továbbítása és a közösségé-
pítés, ezért rendszeresen szerveznek
találkozókat és művelődési lehető-
séget a település lakossága számára.
Idén nyáron pályázati támogatással
sikerült hatvan személynek ingye-
nes kirándulást lehetővé tenni To-
rockó és a tordai sóbánya
megtekintésére, míg augusztusban
egy hajdúszoboszlói lubickolásra és
a debreceni virágkarneválra 46 sze-
mély utazott ki csoportos kirándu-
láson. Szerveztek csoportos
színházlátogatásokat is, hatvanan
tekintették meg a Tündöklő Jero-
most, december 17-ére pedig 66
jegyet foglaltak a marosvásárhelyi
Spectrum Színházban bemutatandó
Sára asszony című darabra. A Bala-
vásárért Egyesület programjában
rendszeresen szerepel a házasság
hete is – tudtuk meg az egyesület
programfelelősétől, Székely Ellától.
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December 3-án a mezőpaniti Kádár Már-
ton Általános Iskola dokumentációs és
információs központjában átadták a köz-
ség kilenc oktatási intézményének és az
ezekben tanító pedagógusoknak szánt
digitális eszközöket.

Mezőpanit község önkormányzata 2017-ben
egy olyan oktatásfejlesztési programot indított el,
amely a községbeli öt óvoda és négy iskola fej-
lesztésére, valamint az itt tanuló 560 gyerek és
46 pedagógus korszerű tanulási és tanítási lehe-
tőségeinek megteremtésére helyezi a hangsúlyt.
A program célja az iskolai tevékenység felzár-
kóztatása az új követelményekhez, amit az okta-
tásfejlesztési program tesz lehetővé. 

A hivatalos átadáson Bodó Előd Barna, Me-
zőpanit község polgármestere ismertette az ok-
tatásfejlesztési programban 2016 óta véghezvitt
megvalósításokat (tető- és mennyezetjavítások,
tornaterem kialakítása, több terem padlózatának
cseréje és kifestése, új kerítések építése, illem-

hely kialakítása), majd rátért a 2019. évi fejlesz-
tésekre.

Ezek között megemlítjük: teljes wifihálózat
mind a kilenc oktatási intézményben, digitális
felszerelések, 12 laptop, három kivetítő és vetí-
tővászon, hét vezeték nélküli lejátszó, hat aktív
hangfal és 9 papírtömbös tábla (flipchart). 

Ezenkívül 46 pedagógusnak fejenként 300
lejes taneszközkeretet biztosítottak.

Deák János, a Kádár Márton Általános Iskola
igazgatója köszönetet mondott az önkormányzat
vezetőinek a fejlesztésekért, a 30.000 lej értékű
digitális eszközökért, valamint a 14.000 lejes tan-
eszközkeretért. Ígérte, hogy a pedagógusok és az
intézmény vezetői mindent megtesznek, hogy a
kapott eszközöket hatékonyan használják fel. 

A polgármester ismertette az oktatásfejlesztési
programbeli 2020-as terveket, ami a csittszenti-
váni iskola teljes átalakítását és egy 60 férőhelyes
bölcsőde építését foglalja magában – közölte az
önkormányzat sajtóirodája. (mezey) 

Kincseinket köszöntötték Balavásáron

Gligor Róbert László

Ahogyan azt a nyolcadikos záró-
vizsga vagy az érettségi vizsga eredmé-
nyeinek elemzése kapcsán is
megjegyeztük, a PISA-felmérések na-
pokban közzétett eredményeire vonatko-
zóan is kihangsúlyozzuk, hogy a
nemzetközi mérési eredmények követ-
keztetéseit a szakmának és a közoktatási
döntéshozatalnak komolyan kell vennie,
ennek eredményeit és következményeit
felelősségteljesen és következetesen kell
elemeznie, értékelnie, valamint a közok-
tatáspolitikai intézkedések alapjául ven-
nie. Úgy értékeljük, hogy a nemzetközi
mérés mutatóit elbagatellizálni, leki-
csinylő módon kezelni, illetve hatását
közoktatásunk teljes egészére nem rele-
vánsnak minősíteni szakmai felelőtlen-
ség, hatása tovább súlyosbítja az amúgy
is katasztrofális állapotban levő közok-
tatásunk helyzetét.

Szeretnénk kiemelni, hogy a PISA-
felmérések, akárcsak a közoktatásunk-
ban alkalmazott más mérési formák, a
rendszer egy-egy sajátosságára, terüle-
tére összpontosítanak, és eredményeik
révén más-más funkciójára, illetve ezek
erősségeire vagy gyengeségeire mutat-
nak rá közvetett vagy közvetlen módon.
Mindezen mérések következtetései hatá-
rozott módon rávilágítanak a közoktatá-
sunk válságos, nem performáns, a
gyermekközpontúság teljes hiányát bi-
zonyító állapotára. 

A PISA-vizsgálat célja annak felmé-
rése, hogy a közoktatás kereteit elhagyó
15 éves tanulók milyen mértékben ren-
delkeznek azokkal az alapvető kompe-
tenciákkal, amelyek a mindennapi
életben való boldoguláshoz, a továbbta-
nuláshoz vagy a munkába álláshoz szük-
ségesek. A vizsgálat során elsősorban
nem az iskolai tananyag számonkérése a
cél, hanem annak felmérése, hogy a ta-
nulók megállják-e helyüket a minden-
napi életben, képesek-e tudásukat
hasznosítani, új ismereteket befogadni és
azokat alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy

a korszerű 21. századi oktatásnak immár
nem a tananyag számonkérésére, a lexi-
kális tudás ellenőrzésére, az információ-
átadás-központú oktatási gyakorlatokra
kell alapoznia, hanem a PISA-felmérés
által is fontosnak tartott alapkompeten-
ciák fejlesztését kell céljának tekintenie,
amelyek a mindennapi életben való bol-
dogulást, az eredményes továbbtanulást
szolgálják. Ugyanakkor meggyőződé-
sünk, hogy a PISA-felmérések szövegér-
tési kompetenciákra vonatkozó
következtetései határozott módon rele-
vánsak nemcsak a fent említett alapkom-
petenciák rendszerszerű fejlesztése,
hanem a klasszikusnak mondható ciklus-
végi értékelési formák (nyolcadikos zá-
róvizsga vagy érettségi)
eredményességének növelése területén
is. 

Következtetésképpen felhívjuk a fi-
gyelmét a mindenkori oktatási döntésho-
zatalnak és az oktatáspolitika
véleményformálóinak, hogy egy alapos,
rendszerszerű, mélyremenő, holisztikus
szemléletmódú, a közoktatás és pedagó-
gusképzés teljes vertikulumát és vala-
mennyi területét érintő, hosszú távú
reformintézkedésre van szükség, amely-
nek keretén belül rövid és középtávon
hatékony intézkedéseket kell tenni:

• a kerettantervek és a tananyag gyer-
mekközpontú modernizálására, megújí-
tására és decentralizálására;

• a pedagógusképzés, továbbképzés és
átképzés alapos reformjára és hatékony
finanszírozására;

• az értékelési és oktatási módszerek
változatossá és hatékonnyá tételére. 

Mindezek fényében úgy értékeljük,
hogy mindaddig, amíg a fentiek szelle-
mében nem történnek határozott és kö-
vetkezetes előrelépések, a diákok
eredményei továbbra is romlani fognak,
közoktatásunk állapota évről évre válsá-
gosabbá válik.

Az RMPSZ országos 
elnöksége

Az RMPSZ állásfoglalása 
a PISA-felmérések eredményeivel

kapcsolatban

Digitális eszközök 
a mezőpaniti iskoláknak



November végén a Maros Me-
gyei Tanács gyűléstermében
a Győr-Moson-Sopron megyei
önkormányzat hivatalos kül-
döttségének jelenlétében tör-
ténelmi konferenciát tar-
tottak a rendszerváltás 30.
évfordulója alkalmából. Ezen
többek között jelen volt Péter
Ferenc, a Maros és Németh
Zoltán, a Győr-Moson-Sopron
megyei önkormányzat veze-
tője is. A megemlékezést a
több mint 20 éve tartó part-
nerkapcsolat égisze alatt
szervezte a két megye önkor-
mányzata. 

Az első rendezvény szeptember
12-én Sopronban volt. Marosvásár-
helyen Nagy László, a Páneurópai
Pinknik 89 Alapítvány titkára, a
rendezvény soproni főszervezőinek
egyike az 1989. augusztus 19-i ese-
ményről, dr. Cornel Sigmirean, a
MOGYTTE professzora A decem-
beri antikommunista forradalom:
valóság és rejtélyek, valamint 
dr. Novák Zoltán történész A rend-
szerváltás és a nemzetiségi kérdés
Romániában címmel tartott elő-
adást. Elhangzott, hogy Kelet-Euró-
pában az 1989-es események olyan
dominóeffektusként hatottak,
amelynek következményeként sorra
megdőltek a kommunista rendsze-
rek. A harminc évvel ezelőtt történ-
tek kapcsán még mindig maradtak
megválaszolatlan kérdések, tisztá-
zandó epizódok, és felnőtt egy
olyan nemzedék, amely már nem
átélőként tekint vissza a múltra.
Ezért emlékezni kell. (Írásunk a
konferencián elhangzottakból kiin-
dulva, történelmi forrásokat fel-
használva vázolja fel az 1989-es
rendszerváltást megelőző törté-
nelmi eseményeket.) 
A második világháború 
„lezáratlan ügyei” 

Harminc évvel ezelőtt megren-
gett a világ. Legalábbis annak kelet-
európai szeglete. A második

világháborúban 1945. február 4–12.
között lezajlott jaltai konferencián a
győztes hatalmak, a Szovjetunió,
Anglia, Franciaország és az Ameri-
kai Egyesült Államok úgy döntöt-
tek, hogy teljesen szétzúzzák a
tengelyhatalmakat, és új világrendet
állítanak fel. 1945. július 17-től au-
gusztus 2-ig a háborút lezáró pots-
dami békekonferencián a győztes
hatalmak elsősorban Németország
felosztásáról, a nácizmus teljes fel-
számolásáról szerettek volna dön-
teni, meghatározták Ausztria,
Olaszország, Lengyelország, Ma-
gyarország, Finnország, Bulgária és
Románia sorsát is. Gyakorlatilag
meghúzták az érdekszféra határait. 

A szövetségesek úgy engedték át
a Szovjetuniónak Kelet-Európát,
hogy Sztálin megígérte, szabad vá-
lasztásokat írnak ki az elfoglalt or-
szágokban. Ezzel szemben még a
világháború alatti átvonuláskor ki-
derült, hogy nem fognak kesztyűs
kézzel bánni a szovjet hatalmi szfé-
rába került államok lakóival, amivel
gyakorlatilag megszegték a Jaltában
aláírtakat. A bevonulást követően
Romániában és Bulgáriában azon-
nal hozzáláttak a szovjetbarát kom-
munisták hatalomra juttatásához,
Lengyelországban is körvonalazó-
dott a bolsevik diktatúra. Nem a
londoni emigrációban levő lengyel
kormányt segítették hatalomra,
hanem a szovjetbarát „lublini bi-
zottságot”. Az említett országokban
a szovjet mintára szervezett politi-
kai rendőrség a szovjetbarát pártok
hatalomra jutása után azonnal meg-
indította a hajtóvadászatot az új
rendszer ellenségei ellen. Megin-
dult a leszámolás az ellenállókkal,
a „nép” ellenségeivel. Lefejeztek
egy osztályt, megszűnt a magántu-
lajdon, és a titkosszolgálatok lelki,
esetenként fizikai terror alá vetették
az ellenszegülőket.

A történészek szerint az 1945.
augusztus 2-án véget ért potsdami
konferencián felmerült kérdések je-
lentős része rendezetlen maradt. A
négy ország külügyminisztereinek
tanácsa újabb békekonferenciát kel-
lett volna szervezzen, de ez elma-

radt, így az angolszász hatalmak és
a Szovjetunió között áthidalhatatlan
törésvonal keletkezett, amely 1989-
ig tartott. Potsdam volt a végső oka
Európa évtizedekig tartó megosz-
tottságának. Igaz, Kelet-Közép-Eu-
rópa szovjet kézre jutása után a
szovjet terjeszkedés megakadályo-
zására létrejött a NATO, elindult a
Marshall-terv, és egy újabb világ-
méretű háború megakadályozásáért
megalapították az Egyesült Nemze-
tek Szervezetét. (Az ENSZ alapok-
mányát 1945. június 26-án San
Franciscóban írták alá.) Azonban
1945 óta új korszak kezdődött az
emberiség történetében, végérvé-
nyesen megszűnt Európa vezető
szerepe a világban. Winston Chur-
chill angol miniszterelnököt idézve,
„vasfüggöny” határolta el a két 
ideológiai övezetet. Berlinben falat
emeltek a város szövetségesek által
ellenőrzött és szovjet befolyás alá
került kerületei közé. Megkezdő-
dött a hidegháború. Kialakult a ka-
pitalista nyugati és a szocialista
keleti tömb. 
Rések az elnyomó rendszer(ek)ben 

Alighogy kikristályosodott a
nyugati és a keleti befolyásövezet,
a Josip Broz Tito korábbi partizán-
vezér által irányított Jugoszlávia
fejtörést okozott a szovjet vezető-
ségnek. Tito már 1941-ben, a
német, olasz és magyar hadsereg in-
váziójakor belátta, hogy csak akkor
van esélye az ellenállásnak, ha ösz-
szefognak a különböző – nemzeti
vonalon kialakult – partizánalaku-
latok. Már a háborúban felismerte a
nemzetiségi kérdés jelentőségét a
világháború utáni újjárendeződés
során, ezért a 1943. november 29-
30-i jajcei államalapító gyűlésen
többek között arról is határoztak,
hogy a létrejövő Jugoszlávia „föde-
ratív állam, biztosítja az összes
nemzetiségi jogokat”. 1946. január
31-én hirdették ki az alkotmányt,
amely megteremtette a föderatív ju-
goszláv államot. Elfogadták, hogy
az államot a kommunista párt ve-
zeti, és az 1950-1960-as években
hozzáfogtak egy sajátos centralizá-
cióhoz. 1946-ban, a mezőgazdaság

és a kisipar, kiskereskedelem kivé-
telével, a gazdasági életben felszá-
molták a magántulajdont. 1947-ben
elkészült az első ötéves terv, azon-
ban 1948-49-ben több magas rangú
pártvezető nem értett egyet a Bal-
kán-konföderáció kérdésében,
szembeszegültek Sztálinnal, nem
voltak hajlandók Moszkva bábjai-
ként viselkedni. 1949 végére a
Szovjetunió blokádot rendelt el, és
megszakított minden kapcsolatot
Jugoszláviával. Ettől kezdve a ju-
goszláv vezetőség már nem vállal-
hatta fel a „szovjet mintájú
kommunizmus” felépítését, ezért
1950-ben elfogadták az állami vál-
lalatok és a felsőbb gazdasági társu-
lások munkás-önigazgatásáról szóló
alaptörvényt. Az 1965. évi reform-
törvénycsomaggal radikálisan libe-
ralizálták a gazdaságot,
minimalizálták a szövetségi köz-
pont gazdaságirányító szerepét,
megszüntették a beruházások feletti
állami ellenőrzést. Az 1950-es
években pedig megkezdődött a
közigazgatás decentralizációja is.
Így kialakult egy sajátos arculatú
szocializmus, amely szerint „az ál-
lami gazdaságirányítás leépítésével
önállósághoz jutó önigazgató vál-
lalatok olyan szocialista piacgazda-
ságot alakíthattak ki, amelyben
spontán és demokratikus kooperá-
ciójuk révén saját maguk látják el a
piacszabályozás általános funk-
cióit”. 

A diktatúrában az ideológiai tö-
rést az 1956-os magyar forradalom
és szabadságharc jelentette, az első
olyan népfelkelés, amely jelezte,
hogy az elnyomás béklyóit nem
lehet a végtelenségig viselni. A le-
verését követő megtorlások ellenére
a forradalom után hatalomra kerülő
magyar kommunista uralom is en-
gedményeket hozott a társadalmi-
gazdasági élet terén. Az 1962-s
kubai rakétaválságkor a világ patta-
násig feszülten figyelte, hogy lesz-
e harmadik világháború, a Kubába
telepített közép-hatótávolságú bal-
lisztikus rakéták Amerikai Egyesült
Államokhoz való közelsége okán.
Ez volt az a pillanat, amikor a két
világrendet fenntartó nagyhatalom
egymásnak feszülése felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a hidegháború-
nak, a rossz döntések
eredményeként, akár végzetes kö-
vetkezményei is lehetnek. Szeren-
csére az Amerikai Egyesült
Államok akkori elnöke, John F.
Kennedy és a szovjet vezető, Nyi-
kita Hruscsov jól döntött, mint is-
meretes, a szovjetek kivonták a
rakétákat Kubából. 

Az 1948 után megalakult kom-
munista rendszer Csehszlovákiában
követte a sztálini diktatúra kemény-
vonalas útját. 1964-ben megválasz-
tották Antonín Novotnyt a cseh
kommunista párt főtitkárává, aki vi-
szont belebukott az enyhülést célzó
reformjaiba. 1968-ban – titkos sza-
vazással – Alexander Dubceket vá-
lasztották Novotny helyére, aki „új
módszerrel”, a közvélemény köve-
telései nyomán kívánta megrefor-

málni a szocialista államot. Dubcek
meghirdette az „emberarcú szocia-
lizmust”. Lazított az egypártrend-
szer szigorán, szabad választásokat
ígért, és a kommunista párton kívüli
erőket is megpróbálta bevonni a 
közéletbe, megszüntette a cenzúrát,
és a gazdaságban nyugati mintájú
reformokat vezettek be. A szovjet
vezetés, élén Leonyid Brezsnyev
főtitkárral, attól tartott, hogy a re-
formok az 1956-os magyarországi
eseményekhez hasonló következ-
ményekkel járnak, és katonai bea-
vatkozásra szólította fel a Varsói
Szerződés országait. 1968. augusz-
tus 20-án éjjel az idegen csapatok
átlépték a csehszlovák határt. Mi-
után a helyi haderő nem tanúsított
ellenállást, a Vörös Hadsereg és se-
gédcsapatai az invázió második
napjára az egész országot irányítá-
suk alá vonták. A „prágai tavasz-
nak” mintegy 100 civil áldozata
volt. A katonák egy hónapig állo-
másoztak Csehszlovákiában, majd
a Dubcek lemondatása után hata-
lomra került Gustav Husak pártfő-
titkár „normalizációként” újabb
keményvonalas rendszert épített ki.
1968. augusztus 16-án aláírták a
Románia és Csehszlovákia közötti
barátsági, együttműködési és köl-
csönös segítségnyújtási szerződést,
aminek alapján Ceauşescu köte-
lezte magát, hogy nem küld oda
román katonákat. Ezzel „nyugat
felé fordította az arcát”. Ezért az
1970-es években viszonylagos jólét
mutatkozik Romániában, azonban
az 1971-es kínai látogatást köve-
tően – a maói elveket követve – 
Ceauşescu is bekeményít, és az
1980-as évek végére már tarthatat-
lan a helyzet az országban. 

A prágai tavasz elfojtásának egy-
fajta ellenreakciójaként 1977-ben
Prágában megjelent a Charta ‘77
politikai nyilatkozat, amit 243 ma-
gánszemély (többségében értelmi-
ségi) fogalmazott meg, és elküldte
az akkori Csehszlovákia pártveze-
tőihez, az emberi jogok csehszlová-
kiai megsértése elleni tiltakozásul.
1976-ban Lengyelországban a mun-
kásokkal összefogásra törekvő ér-
telmiségiek megalakítják a
Munkásvédelmi Bizottságot
(KOR), amely II. János Pál pápa
1978-as megválasztásával és 1979-
es első lengyelországi zarándokla-
tával megerősödött. 1980.
augusztus 14-én a gdanski hajó-
gyári munkások sztrájkba léptek, a
szakszervezeti mozgalomban sze-
repet vállaló Anna Walentynowicz
és Lech Walesa elbocsátását köve-
tően. Mindkettő visszavételét köve-
telték, majd röviddel a sztrájk
kitörése után a munkások a gazda-
sági jellegű követelések mellett po-
litikai célokat is megfogalmaztak.
1981. augusztus 31-én írták alá a
gdanski egyezményeket, amelyek a
Szolidaritás nevű független szak-
szervezet megalapításához, 9 évvel
később pedig a kommunista rend-
szer bukásához vezettek Lengyelor-
szágban. 

(Folytatjuk)

Vajda György

Fotó: Maros Megyei Tanács
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Hó kavarog az égből. Szédítő pehelycso-
dák tánca a hajnalpírtól derengő égen. Első
hó, a tél íze habozva lehel csókot az arcomra.
A földön húszcentis hó, vattapuha. Mielőtt
megdermesztene, meseországgá változtatja a
világot. Minden megszépül alatta, minden
felismerhetetlenül gyönyörű lesz tőle.

Mikulás napja… Gyerekkorunkban
tél volt ilyenkor;
zúz-lepte hegyről jöttünk, kezünkben
nagy demizson bor;

csusszanás ellen feszült az ember
botja, meg izma;
fagyot roppantott a kerékvágás
jegén a csizma (…)

Régi emlék megidézésével kezdi Illyés
Gyula A késlő télre című versét.

Az idén lehullott az első hó, még Mikulás
előtt, de már decemberben.

421 éve e napon, 1598. december 6-án szü-
letett Augustini „ab Hortis” Keresztély bo-
tanikus, természettudós Késmárkon, a Tátra
alján. A Bázelben orvosi diplomát szerzett
természettudós Bécsben II. Ferdinánd or-
vosa lett, 1631-ben füvészkertet létesített.
Ezért kapta a császártól a magyar nemességet
és az „ab Hortis” (füvészkerti) előnevet. A
császár halála után visszatért szűkebb hazá-
jába, a Szepességbe. Járta a Tátrát, botaniká-
val és ásványtannal foglalkozott. 1640-ben
kezdte előállítani a magyar balzsamnak ne-
vezett törpefenyőolajat, később pedig a boró-
kafenyő-olajból készített kárpáti balzsamot.
Mindkettőt gyógyító orvosi gyakorlatában
használta fel. Két, mások által gyakran idé-
zett, sajnos időközben elveszett munkájáról
tudunk; az egyik, a De gemmis Hungariae a
magyarországi drágakövekről és féldrágakö-
vekről szólt, a másik, a De Balsamo Hunga-
riae Carpathico pedig a már említett két
gyógyító olajról.

Ugyancsak Mikulás napján született az
első önálló hazai kertészképző intézmény
megalapítója, Entz Ferenc, 1805-ben. 1825-
től Pesten folytatta orvosi tanulmányait, és

1831-ben Bécsben fejezte be. 1848-ig ura-
dalmi orvos, a szabadságharcban honvéd fő-
orvos volt. Orvosi gyakorlata közben különös
érdeklődéssel foglalkozott a kertészet és sző-
lészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel, itt
szerzett tapasztalatait szaklapokban és a 15
kötetből álló Kertészeti Füzetekben közölte.
E munkája korának alapvető kertészeti és
szőlészeti kézikönyvének bizonyult, s méltó
utódja 200 éves elődének, Lippai János Po-
soni kertjének. Nagy érdeme művének a
hazai kertészeti műnyelv kialakítása, erre
épül a mai kertészeti szaknyelv is. 1850-ben,
orvosi gyakorlatát abbahagyva, Pesten léte-
sített kertészetet és faiskolát, amelyet 1853-
ban kertészképző iskolával egészített ki.
Megindította és 1870-től szerkesztette a Bo-
rászati Füzetek című szakközlönyt, amelyet
1874-től állami támogatással Borászati
Lapok címmel adnak ki.

Ugyancsak Mikulás-napi születésű Sze-
gedi Sándor szőlőnemesítő, a pölöskei mus-
kotály nemesítője. Felsőfokú kertészeti
tanulmányait a Kertészeti és Szőlészeti Főis-
kolán folytatta, ahol 1946-ban kapta meg ok-
levelét. Először faiskolában, majd 1950-től
nyugállományba vonulásáig (1981) a Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézetben dolgozott.
1972-1977 között a Kecskeméti Kutatóállo-
más igazgatója, majd az intézet tudományos-
igazgató-helyettese volt. 1959-től a
csemegeszőlő-nemesítés témavezetőjeként
dolgozott. Célkitűzése a koraiság, a jó termő-
képesség, a nagyfürtűség, a nagybogyójúság
és a minőség kombinálása volt. 40 000 hibri-
det állított elő munkatársaival, melyekből a
favorit, a boglárka, a rekord és a téli musko-
tály fajták jelzik munkája sikerét. 1969-ben
rezisztencianemesítéssel kezdett foglalkozni.
Ennek egyik eredménye lett az államilag el-
ismert pölöskei muskotály. E fajták ma már
ismertek Kárpát-medence-szerte a szőlészek
körében. A trianoni diktátum utáni év végén
született növénynemesítő munkássága –
akárcsak az előbb megidézett másik két bo-
tanikusé –, íme, így köti össze azt, ami az élő
természet törvényei szerint is egybetartozik.

A csönd halkan dalol.
December bús szele
Alszik ma valahol.

Az ég fénnyel tele,
Szívem enyhén dobog,
Hol vagy most sors szele?

A házak álmodók,
Fehérek, csöndesek.
Csak a torony borong.

Juhász Gyula Szimfónia domesztikája
von csöndes fátylat a táj fölé. S a lagymatag
ködhomályban megérkezik a várva-várt Mi-
kulás. Békességet hoz, s lassan lepergő per-
ceket.

Szívem ma nem beteg.
Verése halk ütem,
Mint óra úgy ketyeg (…)

Fahéj mélabús lehelete, szerecsendió csí-
pős hetykesége, lépes méz ámbrás illata re-
keszti a kinti világba a hópelyhek lassú
táncát.

Hetedikén Szent Amb-
rus napjára ébredünk. A
monda szerint mikor
római palotájuk átriumá-
ban a bölcsőben szender-
gett, hirtelen megtámadta
egy méhraj, ellepték arcát,
és szájába, akár a kap-
tárba, ki-be jártak. Majd
felröppenvén, a levegőég-
ben elvesztek a szem elől.
Életét, Ágostonnak cí-
mezve, Pál nolai püspök
írta meg. Az Ambrus
(Ambrosias) név az ámb-
rából ered. Az ambrosius
mennyei illatot, átvitt ér-
telemben Krisztus jó ízét,
a krisztusi tanokat szere-
tetteljesen oktatót jelent.
Maga az ambrózia már az
ógörögöknél az angyalok
étke, a mennyei lépes méz
volt.

Ambrus napján szüle-
tett 1847-ben Kepes
Gyula, az 1872-ben in-
dult osztrák–magyar
északi-sarki expedíció or-
vosa. Neki köszönhetően
az expedíció tagjai a skor-
butot elkerülték, és a sok
viszontagság ellenére
csak egy embert vesztet-

tek, aki tüdőbajban hunyt el. Íme egy részlet
1874. október 19-én tartott úti beszámolójá-
ból:

„Szép tervekkel, merész reményekkel hagy-
tuk el julius 14-én, 1872-ben az éjféli nap
gyönyörü ragyogása mellette, a Tromsoe-i ki-
kötőt. Tudva levő dolog, hogy az Expeditió-
nak tulajdonképi czélja vala, az éjszakkeleti
átmenetelt megkisérteni. Noha egyesek közü-
lünk ezen czélt mint idealist tekinték mégis
sokan azon hiu reménynyel kecsegtettük ma-
gunkat, hátha mégis sikerülend a Behringi
szorost elérni...

Cap Celjuszkim elérése volt folyton gon-
dolatunk, de a sors könyvében másképp volt
megírva. Körülbelül éjfél lehetett, midőn a
hajó sűrűn fekvő jégzaj közé jutott, a mely
eleintén némiképpen még szét vala oszolva,
hanem negyedóráról negyedórára hajónk kö-
zelében sürűbb és sürűbb lőn, oly annyira,
hogy 2 óra múlva a hajó tökéletesen be volt
kerítve, és mozdulatlanul feküdt. Mi minden
bú és gond nélkül mentünk az éji nyugalomra,
azt hivén, hogy a mint a jég bekerített, ugy
ismét szét fog oszlani. De a ’Tegetthof’ azon
percz óta rabja és martaléka lőn a hatalmas
jégnek, elveszté akaratát.”

A sodródó jégmező aztán addig ismeretlen
szárazulatra tette ki őket. Így történt, hogy
Földünk addig ismeretlen utolsó szigetcso-
portját, a Ferenc József-földet fedezték fel.
Mára e tény szinte teljes feledésbe merült.

Mai kóborolásunk végeztével Illyés Gyu-
lával hívogatlak egy kis vonatozásra e téli hó-
esésben.

Vonaton aludtam (…)
No lám, megint föl az Alpesekbe –?
Ugyan; – csak leesett a hó az éjszaka.
Nem én robogtam, a tél rohant felém.
December száguld ablakom előtt.
Kutya és borjú egykedvűen viseli az iramot

az udvaron.
A tyúkok is, lépve csillagot a fátyolvékony

friss havon.
Jöjj te is, rég-horpadt teáskannáddal, a

frissen piritott kenyérrel,
rendezd hűségesen kitartó asztalunkra a

száguldás alatt is
reggeli bizonyságtevőit örökös életünknek.

A Függöny mögül kinézve – az örök szü-
lőföld felé zakatoló vonat ablakából –, mara-
dok kiváló tisztelettel:

Kelt 2019-ben, Szent Miklós napján

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállal-
tak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-
1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

FEHÉR DEZSő, 1896-ig Fecher (Borsodszentgyörgy, 1869.
december 2. – Nagyvárad, 1935. február 22.) magyar író, újság-
író. Pályáját 1887-ben Budapesten kezdte, ahol különböző na-
pilapok és élclapok munkatársa, 1889-től haláláig Nagyváradon

tevékenykedett. Előbb a Nagyvárad c. napilapot szerkesztette,
1898-ban a Nagyváradi Napló alapítója s élete végéig főszer-
kesztője. Mellette dolgozott segédszerkesztőként több mint két
évig Ady Endre, akinek közírói és költői fejlődésére jelentős be-
folyást gyakorolt. Szerkesztésében a lap a vidéki magyar hírlap-
írás élvonalába került, és haladó, ellenzéki álláspontot képviselt.
Cselekvően részt vett Nagyvárad szellemi életében, alapító tagja
a Szigligeti Társaságnak, kezdeményezője 1903-ban a Nagyvá-
radon megalakult Vidéki Újságírók Szövetségének, közremű-
ködött a Holnap Társaság tevékenységében, lapjában teret adott
a holnapos költőknek. 1919-ben alapító tagja a nagyváradi Ady
Endre Társaságnak, és ugyanebben az évben elindította a Váradi
Hét című irodalmi folyóiratot, és közreműködött Tabéry Gézával
a Magyar Szó megindításában. Az 1920-as és az 1930-as évek-
ben lapja, a Nagyváradi Napló a haladó romániai magyar szel-
lemi élet egyik jelentős fóruma. Összeállította és kortörténeti
ismeretekkel bevezette Ady Endre publicisztikai írásainak első

kötetét (Ha hív az acélhegyű ördög. Nagyvárad, 1927). F. művei:
A félmilliós ternó (vígjáték, 1889); Kaleidoszkóp (prózai írások,
Nv. 1894); Száz év (a nagyváradi színészet évfordulójára, Nagy-
várad, 1902); Mindörökké (elbeszélések, Nv. 1903). Posztumusz
kötete a szerkesztésében megjelenő Bihar megye és Nagyvárad
kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve (Hönig Sándor-
ral, Nagyvárad, 1937).

JóZAN MIKLóS (Torda, 1869. dec. 6. – Tordatúr, 1946.
jan. 7.): unitárius püspök, egyházi író. Kolozsvárott végezte
a teológiát, utána az oxfordi egyetemen bölcsészetet és filo-
lógiát hallgatott. 1896-ban Torockón, 1899-ben Bp.-en unitá-
rius lelkész. 1920-ban püspöki vikáriussá választották.
1922-ben megalapította és hosszú időn át szerkesztette az Uni-
tárius Értesítőt. Az erdélyi unitárius egyházak közügyi igaz-
gatója volt. 1927-ben a felsőház tagja lett. 1941-46-ban
unitárius püspök Kolozsvár székhellyel. Írt költeményeket,
foglalkozott zeneszerzéssel és műfordítással is.

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A csönd halkan dalol – a Bulevárd 2017 decemberében
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Nem én robogtam, a tél rohant felém

A természet kalendáriuma (CCCLXXXVII.)



(Folytatás november 29-i 
lapszámunkból)

Ötödik nap – Santo Tomas, 
Guatemala

Reggel, amikor kinézek a bal-
konra, látom: vendégünk – vagy po-
tyautasunk – van. Egy madárka ül a
széken, és várja, hogy kikössünk,
hogy kevesebbet kelljen repülnie. A
kikötő tele van konténerekkel, de
nagy mozgás nincs, lehet, mert va-
sárnap van. Buszunk már vár, úti
célunk, a Rio Dolce legalább egyó-
rai út. Útikalauzunk jól beszél an-
golul, és érti is a dolgát. Ha nem is
a legszebb, de legalább valósnak
tűnő sztorit mesél Guatemaláról.
Szegény ország, ezt megállapítottuk
2-3 éve, mikor a nyugati parton –
Porto Quetzal, Antigua – jártunk.
Ahogy haladunk, egy-egy ház tűnik
fel, nagy részük szerény, igénytelen.
Deszkából és hullámlemezből épül-
tek, s a háztáj s a tisztaság hagy kí-
vánnivalót maga után. A táj
szubtrópusi, pálma meg sok isme-

retlen fa, a hőmérséklet 29-31oC kö-
zött mozog a nap folyamán.

Az oktatás állami és ingyenes, de
persze van magániskola is, ami jó
drága. Az iskola januárban kezdő-
dik, húsvétkor egy hét szünidő, és
októberben fejeződik be. Hogy
miért októberben? Azért, mert a
kávé akkor érik, és valaki azt be kell
gyűjtse. Igaz, közben a gyermek-
munka megszűnt – legalábbis hiva-
talosan –, de az iskolák rendje
megmaradt.

A korrupció nagy, és minden
szinten megvan. A minimumbér
havi 350 dollár, az átlagbér pedig
havi 750 dollár. Ezzel magyarázzák,
hogy ha valaki kitör a szegénység-
ből, és külföldre kerül, nagyon rit-
kán tér vissza. Mert a hazaszeretet
szép, de a jólét sokszor csábítóbb.

Jó óra múlva megérkezünk a Rio
Dolce folyóhoz, onnan motorcsó-
nakkal a San Felipe-erődítményhez.
Valamikor innen szállították az árut
Spanyolországba, s ezt védte az

erődítmény. Persze ezt a kalózok is
tudták, és ki is haszálták. Az erődít-
mény a Rio Dolce és az Izabal-tó
határánál van. Azért Izabal, mert a
maják nem tudták kimondani hogy
Izabel.

Innen még egy kis csónakázás, és
megérkezünk egy helyi szállóba,
ahol megebédelünk. Néhány szend-
vics, ha az ember vigyáz, két falatot
is kiad darabja, és gyümölcslé. A
sörért fizetni kell, igaz, csak 4 dol-
lár, ellentétben a tegnapi 6,5-tel.

Hajóra szállás előtt szétnézünk,
mit lehet vásárolni. A megszokott
kacat, ebben az esetben guatemalai
módra. Mivel a kávéjuk egyike a
legjobbnak, megnézzük, hogy
adják. Egy fontot 12 dollárért kínál-
nak, de a végén már 5-ért is idead-
nák. Alkudni nem szégyen. Igaz, itt
nem is olyan művészet, mint Ma-
rokkóban az araboknál.

Guatemala lakossága tulajdon-
képpen a maják leszármazottja.
Maguk alakították ki kultúrájukat,

mint Kína vagy Egyiptom. Naptár-
juk pontossága vetekszik a maival,
saját számrendszerük egyszerűbb
volt a rómainál, s azzal ellentétben
ismerték a 0 fogalmát. Aztán jöttek
a konkvisztádorok, s gondoskodtak
róla, hogy kikereszteljék őket, s elé-
gessék a könyveiket, a kódexeket.
Ezek érdekessége, hogy nem lapok-
ból álltak, nem is tekerték fel őket,
hanem harmonikaszerűen hajtogat-
ták össze. Állítólag három példány
maradt meg az egykori kódexekből,
s azok is valószínűleg valamelyik
külföldi múzeumban.

Amikor az erődtől a vendéglő
felé csónakáztunk, feltűnt, hogy az
egyik kísérőnk igen fiatal. Mikor
megkérdeztem, hány éves – kezdet-
ben nem értette, de elővettem a leg-
jobb spanyoltudásom –, azt
válaszolta, hogy 11 éves. Bizony
elég korai, hogy megszokja az élet

nehézségeit. Adtam neki 5 dollárt

fagylaltra, felcsillant a szeme, lehe-
tett látni, hogy milyen hálás. Kár,
hogy csak nekem esett meg a szí-
vem rajta, kár, hogy csak 5 dollár
erejéig. Ezek vagyunk mi, modern
turisták, nagy összegeket adunk ki
kacatra, amit hazaérve kidobunk, de
nem vesszük észre a kézzelfogha-
tót, hogy milyen mások sorsa.
Hatodik nap – Harvest Caye, Belize

Hát ezen sajnos átugrottunk, mert
a sokoldalúan képzett hajóskapitá-
nyunk veszélyesnek találta 30
km/órás szélben kikötni. Inkább ha-
jókáztunk céltalanul egész nap,
mivel a következő úti célunk csak
másnapra volt betervezve.
Hetedik nap – Costa Maya, Mexikó

No, itt sikeresen kikötöttünk, de
úgy néz ki, utolsónak, azaz negye-
diknek érkeztünk, s mindhárom
másik hajó nagyobb, mint a mienk.
Ma itt is csúcsforgalom van. Reg-
geli, s utána 9.45-kor indulás a

partra. A busz elég messze van,
szinte egy kilométernyire, de hát
utolsónak érkeztünk. Az idő szép,
napos, de jó szeles, s a tenger az
azúrkéktől a smaragdzöldig minden
árnyalatban pompázik. A hajó körül
minden rendezett, de ahogy elhagy-
juk a kikötőt, a táj elég semmit-
mondó, rendezetlen. Vegyes erdő,
pálmafák meg satnya, ismeretlen
fák, ránézésre semmire sem jók. A
föld csak ritkán van megművelve, s
a szemetet is össze lehetne már
szedni. Két kisebb falut hagyunk el,
700-as, illetve 200-as létszámúak az
útikalauzunk szerint, s egy helyi te-
mető után megérkezünk úti célunk-
hoz, a Chacchoben-piramishoz. A
temetőjük érdekes, a sírok fölé egy-
egy házikót építettek, mely az egész
családé. Évente egyszer, halottak
napján (november 2-án) az egész
család kimegy oda, eszik, iszik, ün-
nepel, hogy együtt vannak. Nem
egyszerűbb így, minthogy sirassuk,
aki elment, a visszahozhatatlant?
Inkább emlékezzünk az együtt töl-
tött évekre, hozzuk vissza azok em-
lékét. Persze ez nézet, megszokás
kérdése. 

Úgy néz ki, ma itt is csúcsforga-
lom van, legalább 10 hatalmas Mer-
cedes busz a megállóban. Jó meleg
van, állítólag 31oC, és a nedvesség-
tartalom is elég magas. A probléma
csak az, hogy úgy néz ki, a hőmér-
séklet meg a nedvesség a ruháimat
is befolyásolja. A megszokott
bódék a helyi áruval, s utána egy
elég göröngyös út a Chacchoben-
hez, ami maja nyelven piros kuko-
ricát jelent. Mikor odaérünk, se
nem piros, és kukorica sem látszik,
de hát az idők változnak. Egy pira-
mis alakú szürke építményhez ér-
kezünk, számomra semmi
különleges. Állítólag a maja pira-
misok nagyobbak az egyiptomiak-
nál, de minden relatív, mit veszünk
mértéknek. ők a piramisok térfoga-
tát veszik alapul. Igaz, én nem jár-
tam az egyiptomi piramisoknál, de
szerintem azok sokkal látványosab-

bak. Valószínűleg a magasságuk,
nem pedig a térfogatuk miatt. Ha jól
emlékszem, Chacchobent 1972-ben
fedezték fel újra, s 2002-ben nyílt
meg a látogatók előtt.

A maják idejében a szépségideál
teljesen más volt, és akkor is sok
mindent megtettek a szépségért. A
kancsi szem feltétlenül sikkes volt,
és hogy azzá váljon a gyermek, egy
színes kavicsot tettek az orrára, hogy
azt nézze, míg kancsi nem lesz.

Jó származásra utalt, és nemesi
jellemnek számított a fej formája is:
lapos homlok és süveg alakú fej. A
pólyás babák fejét két deszka közé
szorították, míg ilyenre alakult. De
gustibus…

(Folytatjuk)

Tíznapos kirándulás a Karib-tenger nyugati részén és a Bahamákon
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A  San Felipe-erődítmény

Mielőtt hajónk elindulna, egy csoport helyi asszonyka tánccal búcsúzik

A kikötő

Fodor Lajos

Szövőszék           és terméke
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 19-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Stephen King amerikai író
egyik regényének a címét kapjuk.  Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Kitelepít, kiürít – Aukció, licit. 7. Patás állat – Sajtdarab! 8. Abba
az irányba – Becézett Péter. 9. Járom – Grenada része! 11. Kézzel jelez – Angyalrang. 12.
Scarlett O’Hara birtoka – Pillanatnyilag, jelenleg. 14. Tova – Az ittrium és a jód vegyjele.
15. Hableány – Kirakós játék. 18. Forma – Szól, beszél. 19. Ökör, népiesen – Zenei hang-
sor negyedik foka. 22. Kabát egynemű hangzói – Csendben rág! 23. Vigyáz rá, óv –
Folyékony vulkáni kőzet. 25. Olasz, osztrák és kambodzsai gépkocsijelzés – Rag betűi.
27. Panasz szava – Részben visel! 28. Leszármazott, sarj – Szabad szemmel alig látható
pókféle. 30. Keleti játék – Skálahang. 31. Arab próféta – Házat felújít.   

FÜGGŐLEGES: 1. Áramforrás lehet – Munkácsy inasa teszi. 2. Hangszertípus –
Tapad. 3. Kicsinyítő képző – Epedni kezd! 4. … muri (Móricz) – Brit rockénekes (Chris).
5. Félhomály – Előírt diéta. 6. Erdei …, kígyóféleség – Holt nyelv. 10. Gyümölcsöt szárít
– Zamat, íz. 13. Alaktalan, formátlan – Kendert tör. 16. Halom – Véghezvisz, megszervez.
17. Belső udvar – Szándék. 20. Az … madár (Sütő A.) – Galopp. 21. Szidalmaz, rosszat
kíván – Előremozdul. 24. Cégjelzés, jelkép – Személyével. 26. Művészien ábrázolt mezte-
len emberi test – A kálium, az oxigén és a hidrogén vegyjele. 29. Igen, oroszul – Azonos
betűk.     

Koncz Erzsébet

A NOVEMBERI ÉVFORDULóK (3.)
című pályázat nyertesei:

Gárdos Ella, 
Marosvásárhely, Înfrăţirii u.

Gombos Zoltán, 
Marosvásárhely, Szabadság u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
FRANZENAU; KOPITS; DALÉN; KISS; ORMóS; 

MOZART; SIMONYI; KÁNYA

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a november 29-i számból:

Ikrek:
Isten malmai

Skandi:
Örömvárás reménysége.
Szeretteink közelsége
Pecsétet tesz e szép ünnepre.
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Szerkeszti: Kiss Éva 877.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. Becézett Pál. 10. Annál lentebbre. 11. Római
filozófus, az idézet szerzője (Lucius Annaeus). 16. Szürkés fűféle. 18. Eltérő. 19. Észak-
olasz város. 20. Más által kiárusító. 22. Karaván-állat. 23. Olasz exkirályné. 24. Becézett
Antal. 26. Cseh helyeslés. 27. John Wayne filmje. 28. Aknaszilánkok! 29.  … gros (nagy-
bani eladás). 30. Spanyol úr. 32. Kérdésekkel zaklat. 35. Cipész szerszáma. 37. Erdélyi
színész (Lehel). 39. Erdélyi krónikás (Péter, báró). 41. Fűszerez. 43. Párt! 44. Levegő
jelentésű előtag. 46. Én (latin). 48. Für … (színésznő). 50. Színültig. 51. Kortyolnivalóval
lát el. 52. Japán középpályás futballista (Hidetosi).

FÜGGŐLEGES: 1. Az egyik szülő. 2. Zavaros kezdet! 3. Ennivaló. 4. Kis közel-keleti
állam. 5. Scarlett O’Hara birtoka. 6. Némán néz! 7. … de Valera, ír politkikus. 8. Rom-
lásban vannak! 12. Martin … (J. London műve). 13. Színvonalas. 14. A kenet lényege!
15. Kubai és spanyol autójel. 17. Krétai hegy. 19. Az idézet befejezése. 20. A Jupiter
egyik holdja. 21. Argentínai tánc. 23. Tüzet megszüntet. 25. Üdítő ital. 27. Idegen férfinév.
28. Hozzájutó. 31. Székely is. 33. Nauru fővárosa. 34. … Garbo (színésznő). 36. Alföldi
síkság. 38. Kínai súly- és pénzegység. 40. Magyaros dal. 42. Orosz autómárka. 45. Az
orra közelébe. 47. Gyakorító képző. 49. Kipling kígyója. 50. Magad. 51. Igevégződés.

L.N.J.
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Radnóti Miklós
Naptár – December

Délben ezüst telihold
a nap és csak sejlik az égen.
Köd száll, lomha madár.

...

(a vers befejező része a rejtvény 
fősoraiban található)
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A katolikus egyház december
6-án emlékezik meg Szent
Miklós püspökről, aki nagy-
lelkű és bőkezű felebaráti
szeretetével a karácsony elő-
hírnöke. Ez a nap egyben a
gyermekek által annyira várt
Mikulás-ünnep is. Az MTVA
Sajtóadatbankjának összeál-
lítása:

Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti
egyházak legtiszteltebb szentje, ün-
nepét nyugaton a 10. század óta
tartják. A hagyomány szerint Mik-
lós a 3. században született a kis-
ázsiai Patarában, gazdag
kereskedőcsaládban. A hagyomány
úgy tartja, hogy már csecsemő ko-
rában is a böjti napokon csak egy-
szer szopott. Szüleit kiskorában
elvesztette, s egyik rokona, a város
püspöke nevelte fel. Megtérése után
Miklós jótékony célokra szétoszto-
gatta örökségét, a hívők pedig égi
jelre megválasztották Müra püspö-
kévé. A hivatalt ötvenkét évig töl-
tötte be. Diocletianus és Galerius
császár keresztényüldözése (303-
311) idején börtönbe került. 325-
ben részt vett a Nagy Konstantin

császár által összehívott niceai zsi-
naton. Az emberek tiszteletét és sze-
retetét jótékonykodásával vívta ki,
tettei miatt már életében szentnek
tartották. A legenda szerint 343.
december 6-án halt meg püspöki
székhelyén, sírja már ekkor zarán-
dokhely lett.

Amikor Mürát 1087-ben elfog-
lalták a muszlim szeldzsuk törökök,
maradványait az itáliai Bariból ér-
kezett hajósok városukba vitték,
ahol bazilikát építettek tiszteletére,
ereklyéit Orbán pápa helyezte el a
főoltáron. (A relikviák egy részét
2017 májusában, Ferenc pápa és
Kirill moszkvai pátriárka előző évi
megállapodása értelmében Orosz-
országba vitték, s néhány hónapig
Moszkvában, majd Szentpéterváron
tették közszemlére, egyedül az
orosz fővárosban egymillió ember
állt sorba, hogy egy pillantást vet-
hessen rájuk.)

Miklós kultusza nem sokkal ha-
lála után kezdődött, már a 6. szá-
zadban templomot emelt neki
Konstantinápolyban I. Justinianus
bizánci császár. A szent nevéhez
számtalan legenda fűződik. Csoda-

tettei között tartják számon, hogy
imáival lecsillapított egy iszonyatos
vihart, és megmentett egy vízbe
esett tengerészt, ezért ő az utazók,
kereskedők, zarándokok, tengeré-
szek és révkalauzok védőszentje.
Amikor városát éhínség sújtotta, és

egy gonosz hentes három kisgyer-
meket ölt meg, hogy húsukat ki-
mérje, Miklós leleplezte bűnét, sőt
a fiúkat is feltámasztotta, ezért a
gyermekek és diákok védőszentje
is.

Egy másik legenda szerint az
éhínség idején a kikötőbe érkezett,
a császári gabonakészletek feltölté-
sére szánt hajók kapitányait rábe-
szélte, hogy minden hajóról
százmérőnyi gabonát adjanak a vá-
rosnak, mert ezt a hiányt nem fog-
ják észrevenni az ellenőrök. A
tengerészek így is tettek, de amikor
megérkeztek Bizáncba, csodál-
kozva látták, hogy a rakomány egy
gabonaszemmel sem csökkent.
Megint másik történet szerint Mik-
lós, amikor a fülébe jutott, hogy a
helytartó három ártatlan embert
akar kivégeztetni a vagyonáért, a
császár éppen nála lévő küldötteit
faképnél hagyva megakadályozta a
jogsértést. Az udvarba visszatért
küldötteket ellenségeik hamis vád-
dal börtönbe juttatták, ők pedig ki-
végzésük előtt maguk is Miklóshoz
fohászkodtak segítségért. Szent
Miklós meg is jelent Konstantin
császár álmában, és azt kérte, bo-
csássa szabadon a foglyokat. A csá-
szár, aki a püspököt nem ismerte,
kételkedni kezdett, de amikor kide-
rült, hogy a per bírája ugyanilyen
álmot látott, újra megvizsgálta az

ügyet, és szabadon bocsátatta a vád-
lottakat.

A nevéhez fűződő leghíresebb le-
genda szerint élt Mürában egy sze-
gény ember, aki nem tudta férjhez
adni három lányát, mert nem tellett
a hozományra. A dolog Miklós fü-
lébe is eljutott, de a püspök túl sze-
rény volt ahhoz, hogy nyíltan
segítsen. Inkább az éjszaka leple
alatt dobott be három erszényt az
apának, így a lányok megmenekül-
tek attól, hogy örömlánynak
adják el őket. E tettéért Szent
Miklós a hajadonok és az aggszü-
zek védőszentje, oltalmazója to-
vábbá a házasságnak és az
anyaságnak. Védőszentje ezen
felül Oroszországnak, Görögor-
szágnak, Szicíliának, Lotaringiá-
nak és Apuliának, a zálogházak
tulajdonosainak, az illatszerészek-

nek, a gyógyszerészeknek, a pálin-
kafőzőknek, Magyarországon
Kecskemét városának.

Szent Miklós ünnepe mintegy a
karácsony vigíliája, bevezetése, ha-
gyományai összemosódtak a kará-
csonyi ünnepkörrel. A középkor óta
a tizennégy segítő szent közé sorol-
ják, a legnagyobb tiszteletet a régi
Oroszországban tanúsították iránta.
Magyarországon a bizánci kapcso-
latok alapozták meg tiszteletét,
mintegy hatvan községet neveztek
el róla, többek között Kunszentmik-
lóst és Szigetszentmiklóst.

A nagylelkűségéhez és kedvessé-
géhez fűződő történetek nyomán
alakult ki a Mikulás-kultusz (a Mi-
kulás a Miklós név cseh formája).
Hosszú, prémes, vörös köpenyben
járó, deres szakállú, nagycsizmás
alakjához kapcsolódik a Mikulás-
napi ajándékozás szokása.

Német nyelvterületen a Mikulás-
nak fenyegető külsejű „kísérői”
vannak, akik veréssel vagy éppen
megevéssel fenyegették a rossz
gyermekeket: Németországban a
gólyalábon közlekedő Knecht Rup-
recht, Svájcban Schmutzli, Ausztri-
ában a Magyarországon is ismert
krampuszok. Az ajándékozás szo-
kása Magyarországon a városi értel-
miség révén terjedt el, feltehetően
német-osztrák hatásra, falura csak a
múlt században jutott el, jóllehet a

parasztságnál korábban is voltak
Miklós-napi alakoskodások. Miklós
napja a magyar népi kalendárium-
ban asszonyi dologtiltó nap volt,
emellett termőnap a malacok szüle-
tésére és a bérletek megfizetésének
napja.

A püspök legendája a különböző
népek ajkán más és más változatban
él, ennek megfelelően neve is hol
Szent Miklós, Heiliger Nikolaus,
Mikulás, az Amerikában ismert
Santa Claus a holland Sinterklaas
torzult változata. A Télapó elneve-
zés a második világháború után
szovjet-orosz hatásra terjedt el
Közép- és Kelet-Európában: az
orosz hagyomány szerint Gyed
Moroz (Fagy apó) a jóságos Sznye-
gurocskával (Hópelyhecske) hozza
a fenyőfát az ajándékokkal, de szil-
veszter napján.

Szent Miklós püspök ünnepe, Mikulás napja

Múlt század eleji, Mikulás-képeslap (forrás: mkvm.hu)

Szent Miklós püspök egy keleti ábrázolása (forrás: mult-kor.hu)

Finn és orosz Mikulás ajándékosztás közben (forrás: Euronews)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kitűnő állapotban levő, köze-
pes méretű női rókaprém bunda. Tel.
0775-336-949. (5490-I)

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935. (5466)

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,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(6/5202)

ELADÓ jó minőségű 54 fokos szilva-
pálinka, 35 lej/liter. Tel. 0741-997-584.
(4/5580-I)

ELADÓK új, eredeti férfi- és női
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747-
657-424. (2/5578)

LAKÁS

KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958-

660. (5515-I)

ELADÓ teljesen felújított, modernizált

ház Nyárádmagyaróson, a központ-

ban: 2 szoba, konyha, fürdőszoba,

előszoba-terasz, pince, kazánház fa-

fűtéssel. Az udvaron kőből épített

csűr, a kertben 150 szőlőtőke. A telek

11 ár. Érdeklődni a 00-40-740-180-

058-as számon. (v.-I)

KIADÓ garzon a Dózsa György utcá-

ban. Tel. 0753-912-070. (6/5569-I)

ELADÓ háromszobás ház Havadtőn,
1986-ban épült, emeletes, modern
beosztású, a padláson is vasbeton
padló, 10 ár telek, 150 négyzetméter
beépített épület, 13 m nyitás a főútra,
közművesített. Ára 22.000 euró. Tel.
0740-377-850. (5497-I)

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában – aszfaltút a kapuig –,
sok gazdasági épülettel, gazdálko-
dásra kiváló feltételekkel. Igény ese-
tén eladunk öt hektár szántóföldet és
72 ár gyümölcsöst. Irányár: 35.000
euró. Tel. 0740-808-298. (3/5551-I)

GARZONT és tömbházlakást vásárolok
sürgősen. Tel. 0745-423-310. (2/5565)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti lakás,
azonnal beköltözhető. Tel. 0737-797-975.
(2/5565)

KIADÓ garzonlakás Marosvásárhe-
lyen, a Kövesdombon, január 3-tól.
200 euró/hónap. Tel. 0741-997-584.
(4/5580-I)

ELADÓ azonnal beköltözhető, 2 szo-
bás, külön bejáratú tömbházlakás a
Budai negyedben. Irányár: 39.000
euró, alkudható. Tel. 0755-309-832.
(1/5573-I)

VÁSÁROLOK tömbházlakást vagy
magánházat Marosvásárhelyen.
Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-
309-832. (1/5573-I)

MINDENFÉLE

KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Tel.
0744-422-717. (-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. (7/3460-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. (2/5369-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (14/4/5138)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat,

csontszűrés. Tel. 0265/311-771.

(1/5444-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

retne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.

0742-344-119. (3/5008-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-

ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-

raszkészítést fából, ácsmunkát stb.

Tel. 0758-639-258, Csaba. (5523-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornajavítást, csatornakészí-

tést, hófogó készítését, bármilyen

szigetelést, cserépforgatást. Tel.

0759-467-356. (10/5383-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, kerítés-

javítást, tetőfelújítást Lindab lemezzel és

bármilyen más munkát. Nyugdíjasoknak

15% kedvezmény. Tel. 0758-199-531,

Janika. (5524)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502.

(4/5552-I)

VÁLLALJUK szőrmetermékek javítá-

sát. Eladók szőrméből készült női és

férfisapkák. Tel. 0365/409-634, 0743-

870-554. (5/5553-I)

A NYÁRÁDSZEREDAI gyümölcs-

prés rendelésre Marosvásárhelyre is

szállít gyümölcs- és zöldségleveket.

Tel. 0740-310-168. (5/5581-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk BALÁZS
ISTVÁNRA tragikus halálának 30.
évfordulóján. Felesége, lánya és
szerettei. (5/5534-I)

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs közöt-
tünk már.
Amit benned megtaláltunk, nem
találjuk senkiben,
akit benned elvesztettünk, nem
pótolja senki sem.”
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 6-án a kisillyei KERESTÉLY
ÁRPÁDRA halálának 19. évfordu-
lóján. Emlékét őrzik szerettei.
(5509-I)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi, nyugodalmadat
nem zavarja senki.
Fájó szívvel emlékezünk a sze-
rető, jó feleségre, DÉNES 
MARGITRA halálának 4. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét őrzi
szerető férje. (2/5550)

Négy éve, hogy rászállt szívünkre
a bánat, nincs semmi, ami ennél
jobban fájhat. Maradt a bánat és
egy csendes sírhalom, szerető
szívünkben örök gyász és fájda-
lom. 
Fájó szívvel emlékezünk 2015.
december 8-ára, DÉNES 
MARGITRA halálának 4. évfordu-
lóján. Áldott, szép emlékét szere-
tettel őrzi lánya, Babi, veje, Attila,
unokái, dédunokái. (2/5550)

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk
vissza.”
Szomorú szívvel emlékezünk
december 6-án a szeretett édes-
anyára, testvérre, sógornőre,
DOCZI VILMÁRA halálának első
évfordulóján. Fia, Róbert, test-
vére, Piroska, annak családja, só-
gornője, sógora és azok családja.
(9/5558)

Az élet múlik, de az emlékek
élnek, míg élünk, szívünkben
őrizzük őket.
Kegyelettel emlékezünk decem-
ber 6-án sógornőnkre, DÓCZI
VILMÁRA halálának első évfordu-
lóján, valamint drága jó testvé-
rünkre, DÓCZI GYÖRGYRE
december 22-én, halálának 22.
évfordulóján. Áldott, szép emlé-
küket szeretettel őrzi a Gáll és a
Dóczi család. (mp.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 8-án BOKOR 
FERENCZNÉRE született 
KOVÁCS IRÉN halálának harma-
dik évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (6/5583-I)

REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). 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)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDőPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64198-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTóNőKET: Unirii és kör-
nyéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és kör-
nyéke (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)

Az ANA PANZIÓ tapasztalt SZAKÁCSOT alkalmaz. Magas bére-
zés. Tel. 0774-539-050. (64263-I)

GyERMEKPÉNZ- és ADó-VISSZAIGÉNYLÉS Németországból,
Ausztriából és Hollandiából. UNIONTAX iroda, Marosvásárhely,
Predeal utca 10. sz. Tel. 0773-372-571. (21658-I)

KÖNyVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667.
(21731-I)

SZALAGFÜGGÖNy, ROLÓ, KÜLSŐ REDŐNy, SZÚNyOG-
HÁLÓ, PÁRKÁNy SZERELÉSE. Tel. 0744-504-536. (64124)

TERMOPÁN NyÍLÁSZÁRÓK, VASAJTÓK, SZALAGFÜG-
GÖNyÖK JAVÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA. Tel. 0744-504-536.
(64124)

FORDÍTÓIRODA TÁRSBÉRLőT keres hivatalos magyar nyelvű
fordító személyében. Tel. 0726-215-840. (5501-I)

ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTóNő-
KET alkalmazunk, akár nyugdíjkorhatár előttieket is. Tel. 0722-404-
679. (21776-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFőRÖKET. Nyolcórás munka-
idő, előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL 
alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba. 

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

weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

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

A MUREş INSOLVENCy SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Av-
ramescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt álló ForAj SoNDe
rt. csődbiztosa, nyilvános árverést  szervez az adós cég tulajdo-
nában levő 43 szállítóeszköz értékesítésére. Kikiáltási ár
1.129.993,25 lej + héa. 

A javak részletes ismertetése a https://www.licitatii-
insolventa.ro, a www.smdamures.ro, a www.olx.ro weboldalakon
vagy a csődbiztos székhelyén.  

A nyilvános árverésre december 13-án 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyan-
abban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen azok a magán-
és jogi személyek vehetnek részt , akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és
a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096
vagy az adós cég 0736-444-657-es telefonszámán.



Szomorú szívvel emlékezünk
december 6-ára, amikor két éve
eltávozott az élők sorából a ma-
rosugrai születésű GOMBOS
BÉLA. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Felesége, lánya,
unokái és dédunokái. (2/5575-I)

ELHALÁLOZÁS

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon és isme-
rős, 

dr. KATONAI BÉLÁNÉ 
született CSUTAK LENKE 

MAGDOLNA 
életének 88. évében november
30-án Debrecenben csendesen
örökre megpihent. Temetéséről a
gyászoló család utólag rendelke-
zik. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (7/5571-I)

„Pihenj, Te drága szív, mely meg-
szűntél dobogni, szerető jóságod
nem tudjuk feledni. Angyalaid ve-
zessenek tovább az utadon, le-
gyen lelkednek örök béke és
nyugalom.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

TÖRÖK SÁNDOR 
életének 70. évében elhunyt. Fe-
lejthetetlen halottunk temetése
2019. december 7-én 14 órakor
lesz a marosszentkirályi temető-
ben. Ezt követően a búcsúztató-
jára mindenkit szeretettel várunk.
Drága emléke szívünkben él. 

Gyászoló szerettei. (3/5579-I)

Fájó, megtört szívvel búcsúzom
a marosszentkirályi 

TÖRÖK SÁNDORTÓL.
Életed maga volt a szépség.

Az ég maga volt a kékség.

Halálod maga a fekete fájdalom.

Már csak a szürke földnek 

sírom kegyetlen bánatom.

A te szerető Cicád. (3/5579-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, 

KEREKES KISS ERZSÉBET 
szül. Hunyadi  

életének 93. évében csendesen
megpihent. Temetése 2019. de-
cember 7-én, szombaton 11 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben, evangélikus szertar-
tás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle lánya, két veje, 
öt unokája és dédunokája.
(7/5584-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
BERECZKI SÁNDOR 

53. életévében csendesen megpi-
hent. December 6-án, pénteken
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus sírkertben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (11/5588-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
gyermek, testvér, rokon, 

BARABÁSI LORÁND 
életének 40. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunk temetése
2019. december 7-én, szombaton
13 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi városi temetőben (a nagy
kórház mögött). Pihenj békében
az Úr Jézus nevében. Emlékét
szeretettel őrizzük. 
Megtört szívű édesanyja és test-
vére, Barni. (1/5593-I)

„Nem múlnak el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, hogy a
szeretett apa, barát, kolléga, 

BARABÁSI LORÁND 
életének 40. évében 2019. de-
cember 4-én csendesen megpi-
hent. Drága halottunkat 2019.
december 7-én, szombaton 13
órakor helyezzük nyugalomra a
marosszentgyörgyi városi (nagy
kórház mögötti) temetőben.  
Bánatos felesége, Eszter, két kis-
lánya, Antónia és Adrienn.
(1/5593-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk ked-
ves vejünktől, 

BARABÁSI LORÁNDTÓL 
aki 40 éves korában hirtelen el-
hunyt. Nyugodj békében! 

A Halmágyi család. (2/5594-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó feleség, édesanya,

nagymama, anyós, rokon és jó

barát,

KMEN JULIANNA 

türelemmel viselt, rövid szenve-

dés után, életének 83. évében,

december 4-én csendesen meg-

pihent. Temetése december 7-én,

szombaton  11 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi református teme-

tőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétemet fejezem

ki szeretett szomszédasszo-

nyomnak, Bodoni Lídiának 

és családjának szeretett 

NŐVÉRE elvesztése miatt.

Isten nyugtassa békében! 

Havadi Anna. (mp.-I)

A Sapientia EMTE Marosvá-

sárhelyi Karának közössége

mély megrendüléssel vett tu-

domást kedves kollégánk, a

Matematika-Informatika Tan-

szék nyugalmazott oktatója,

Dr. WESZELY TIBOR haláláról.

Őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! (sz.-I)

Mély fájdalommal és szomorú

szívvel veszünk búcsút szere-

tett szomszédasszonyunktól,

KEREKES KISS ERZSÉBETTŐL.

Őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak.

Szomszédai a Csalhó (Ceah-

lău) u. 20. szám alatti tömb-

házból. (4/5597)

Kegyelettel emlékezem december 5-én SZAKÁCS LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján.
Hozzád már csak a temetőbe mehetek, 
virágot csak néma sírodra tehetek.
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.
Elmentél tőlem, mint a lenyugvó nap, 
de szívemben emléked örökre megmarad.
Minden virág beszél, amit a sírodra teszek,
minden virág elmondja, mennyire szeretlek. 
Sokszor utam a csendes temetőbe vezet, 
hogy ott csendben beszélhessek veled,
de a fájó szívem feleletet nem kap,
mert a fekete föld tőled eltakar.
Egy pillanat és mindennek vége, 
te eltávoztál a végtelenségbe.
Maradt a bánat és egy csendes sírhalom,
szívemben az örökös fájdalom.
Pihenj csendesen a porló hant alatt,
én szomorúan őrzöm örök álmodat.
Vigaszom, hogy pihenni én is oda térek,
és az örök hazában újra együtt leszek veled,
mert a holtak után jön az örök élet,
ott majd te vársz rám, és én átölellek.
Elköltöztél tőlem az örök hazába. Isten nyugtasson!
Szerető felesége, Baba. (3/5566)
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Itt hagyott
WESZELY TIBOR

(1936–2019)
a Bolyaiak városának – a kis Göttingen – díszpolgára, a név-
adó legendák avatott kutatója, ismerője, a merész álmodozó,
amikor a távlatokat kellett felmérni, minden buktatóval együtt.
Brádtól Marosvásárhelyig, szülőhelyétől igazi otthonáig gaz-
dag, exponenciálisan emelkedő pályát futott be. Vezéralakja
volt annak az aranycsapatnak, amely iskolája, a Bolyai Fiúlí-
ceum hírnevét nemzetközi szintig emelte, már briliáns eszű
tanuló korában. Következett tanári, főiskolai, egyetemi karri-
erje, a tudományok doktora és más tudományos címek elnye-
rése, bár számos kálváriával neki is meg kellett küzdenie.
Tudva tudta, hogy a címek nem mindig a realitást tükrözik, a
kitüntetéseket azok kapják, akiknek adják. Mindemellett nem
volt száraz matematikus. Szakmai gazdagságával legfennebb
humorérzéke vetekedhetett, ez tette teljes emberré. A Bolyai-
akról tanulmányokat, könyveket írt, számtalan előadást tar-
tott. 2002-ben, Bolyai János születésnapjára, mély
gondolatokat tartalmazó könyvet írt „Az első 200 év” alcím-
mel. Valóban, a többi kétszáz év ezután következik. Hiszen
már az eddigiekből is kiolvashatók olyan, egeket ostromló
előrelátások, mint az általános relastivitáselmélet alapgondo-
latai. Weszely Tibor az egyik előadásában azt a gondolatot is
felveti, hogyan alakult volna Bolyai János pályafutása, ha
1804-ben nem foglalja el a Református Kollégium matematika-
fizika-kémia tanszékét. Már ez a gondolatmenet megér egy
külön tanulmányt.
Weszely Tibor, az ember, a barát, a kolléga. Ez a terület fel-
mérhetetlen, hiszen mindenki, aki ismerte, nagyra értékelte,
bár gondolatait nem könnyen tudta követni. Esetleg a barátai,
akikből nem volt sok, de azok igaziak voltak. A családtagokon
kívül elsősorban ők azok, akik mindig szorosan mellette álltak
jóban-rosszban, és most is felsorakoznak mögötte, és so-
rukra várnak.
Nem tudjuk saját gondolatainkat megállítani, de talán követni
sem. Idő kell, hogy érzéseinket, emlékeinket feldolgozhassuk.
Tibi, lásd be, hogy csak ennyire vagyunk képesek. Te most –
mozgalmas, fáradságos életed után – megpihenhetsz.
Nyugodj békében! 

Barátai  (10/5587-I)

A Bolyaiak nagyságának feltárásában, ismertetésében és ér-
tékelésében fáradhatatlan kutatómunkát folytató  matemati-
kus, professzor, Marosvásárhely díszpolgára,

Dr. WESZELY TIBOR 
távozását szomorúan vettük tudomásul.
Bár szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy az elmúlt
30 évben együtt dolgozhattunk, most a távozása nagy űrt  je-
lent  a számunkra!
Sokoldalú jelenléte, tudományos, kutatói szakmai precizitása,
a tanári munkája, a város közéletében folytatott tevékeny-
sége, igaz emberi értékekre épülő barátsága egyedi nyomot
hagy bennünk, akik rá emlékezünk!
A magam és családom nevében őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak!
Emléke legyen áldott!

Csegzi Sándor, volt alpolgármester, 
az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
Marosvásárhelyi Fiókszervezetének elnöke. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, nagy-
bácsi, rokon, barát, ismerős,

Dr. WESZELY TIBOR
matematikus

életének 84. évében csendesen megpihent.
Temetése december 10-én, kedden 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (3/5596-I)



Magyarország legnagyobb
sztárjai negyedszerre is

eljönnek Marosvásárhelyre
Bejelentette első fellépőit a

marosvásárhelyi VIBE Fesztivál.
Magyarország legjobb előadói ér-
keznek a Maros-partra, köztük
egy Erdélyből induló sztárzene-
karral.

„Az idei VIBE-on készült fel-
mérésünk egyértelműsítette: a
fesztiválozók nagy kedvence a
Bagossy Brothers Company. Na-
gyon jó kimondani, hogy egy
igazi, befutott sztárelőadó Erdély-
ből indult. A VIBE-nak mindig is
célja volt az erdélyi magyar zene-
karok és DJ-k felkarolása, az Epic
Music Battle nevű tehetségkutató
továbbra is fellépési lehetőséghez
juttatja a legrátermettebb produk-
ciókat” – mondta Rés Konrád-
Gergely fesztiváligazgató. A
bejelentés csak az első fellépők
nevét hozta nyilvánosságra az
idei felhozatalból. Januártól további magyarországi, erdélyi neveket
fognak bejelenteni, és azt is nyilvánosságra hozzák, kik lesznek a várva
várt nemzetközi fellépők.

Fesztiválbérletet karácsonyra
A bejelentéssel egy időben a szervezők egy karácsonyi dobozt dob-

tak piacra. Ez fesztiválbérletet, VIBE-os stikereket, hűtőmágnest, egy
karácsonyi üzenetet, amit a fellépők dalszövegeiből válogattak, és egy
meglepetés ajándékot tartalmaz. Ennek ára 189 lej, és megrendelhető
a www.vibefestival.ro/christmasbox oldalról.
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TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír 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 Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes laboratóriumi vizsgálatra várja 

az érdeklődőket családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír
alapján. 

Érdeklődni 
az Aurel Filimon u. 15. szám alatt, 

illetve a 0265-250-874 telefonszámon.

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
alkalmaz

AUTÓ-VILLANySZERELŐT
Követelmények: 
– autó-villanyszerelői szakképesítés
Előnyt jelent: 
– autó-elektronikai ismeretek
– gyakorlat a szakmában

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET VÁROSI SZEMÉLySZÁLLÍTÁSRA
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
–  érvényes szakmai tanúsítvány (attesztát)
A kérvény önéletrajzzal, végzettséget igazoló irat, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsítvány

(attesztát) másolatával, esetleg ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén,
a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.


