
Vándormilliárdok 

Gyakran, elég sok kérdéskörrel összefüggésben kap említést az 
úgynevezett diaszpóra. A napokban annak kapcsán került ismét 
szóba, hogy az ország külföldön dolgozó állampolgárai több pénzzel 
táplálják mostoha hazájuk gazdaságát, mint az európai uniós pá-
lyázati alapok vagy az itt üzletelő külföldi befektetők. Ami most jó, 
de hosszabb távon felér egy anyagi katasztrófával. 

A minap a jegybank tette közzé, hogy a vendégmunkások a tavaly 
5,6 milliárd eurót küldtek haza. A jegybankárok adatainak pontos-
ságával nem vitázunk, de nekik csak az a pénz van a látókörükben, 
ami a felügyeletük alá tartozó hazai bankhálózatban levő számlákon 
megfordul. Amit készpénzben hozhattak be az illetők az országba, 
vagy a számos, a jegybank látókörén kívül eső internetes pénzkezelő 
alkalmazáson utalhattak, arról az adatközlőnek legfeljebb becslései 
lehetnek, így simán meglehet, hogy bőven túl van a hatmilliárdon ez 
az összeg. Ez nagyobb, mint a szokványos uniós alapok vagy akár 
az utóbbi időben gyakran világmegváltóként emlegetett újjáépítési 
alap keretösszegeinek egy-egy évre leosztott része. 

A vendégmunkások átlagban számítva a külföldi befektetőknél is 
többet hoznak az országba. Igaz, a külföldi beruházások értéke ta-
valy nagyot ugrott a megelőző koronás esztendő megtorpanása után, 
és elérte a kilencmilliárd eurót, de a pandémia előtti normális évek 

Az egészséges ember talán el sem tudja képzelni, mit jelent, 
amikor nem tud felülni a buszra, képtelen bejutni egy intéz-
ménybe, ahol éppen intéznivalója van, vagy éppenséggel 
nem tud átkelni az úttesten. Nos, a fogyatékkal élőknek 
ezekkel az akadályokkal nap mint nap szembesülniük kell. 
Bár az utóbbi években történtek előrelépések, a mai napig 
előfordul, hogy megbírságolnak súlyos fogyatékkal élő sze-
mélyt, mivel a számára fenntartott helyre parkol, majd ami-
kor a rendőrségen próbálja tisztázni az ügyet, azzal 

szembesül, hogy nem tud bejutni az épületbe, de az is, hogy 
a kerekesszékben ülők nem tudnak felszállni a buszra, mivel 
a sofőr túlságosan távol áll meg a járdától. December 3-án, 
a fogyatékkal élők világnapja alkalmából érdeklődtünk, me-
lyek azok a nehézségek, amelyekkel a mindennapokban 
szembesülnek a mozgásukban korlátozottak. 

A romos erdélyi 
végvár 
Szászrégentől keletre, a Görgény-
patak partján elterülő község mellett 
emelkedik a kúp alakú Várhegy. Tete-
jén, ahova szerpentines út vezet, lát-
ható a vár alapfalának néhány 
részlete és egy pince dongaboltozata.  
____________15. 
Karácsonyváró 
közösségépítés 
Küküllődombón 
A kulturális rendezvények keretében 
december 10-én, szombaton 16 órától 
a küküllődombói kultúrotthonban 
könyvbemutatóra kerül sor, amelyre 
mindenkit szeretettel várnak. 
____________17.
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Benedek István 

Volt előrelépés, de még sok a hiányosság 

Sok akadály nehezíti a fogyatékkal 
élők mindennapjait 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  

A NÉPÚJSÁG- 
  falinaptár 

kapható  
az újságárusoknál! 



Az adventi ünnepkör záróakkordjaként kerül sor arra a 
hangversenyre, melyet az Eufónia pedagóguskórus tart  
december 19-én, hétfőn este 7 órai kezdettel a Keresztelő 
Szent János-plébániatemplomban. A hangverseny különle-
gessége, hogy műsorára a kortárs zeneirodalom két olyan 
remekművét tűzi, melyet még nem mutattak be Marosvá-
sárhelyen.  

Kim André Arnesen Magnificat című alkotása a kortárs 
vokális-hangszeres zene remeke. A női karra, szólistára és 
zenekarra komponált mű színes érzelemskálán (csoda, oda-

adás, hála, öröm, alázat, remény és együttérzés) mozog, 
melynek központi eleme Mária hálaéneke.  

Tine Bec rövid miséjét, a Missa pro juventutét a kórus ez 
év júliusában mutatta be a Toscanában megrendezett XII. 
nemzetközi zenei fesztiválon. 

 A hangversenyen közreműködik a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia zenészeinek kamarazenekara. Szólisták: 
Madaras Ildikó – szoprán, Erőss Noémi – szoprán, valamint 
Bajkó Edina Klára – mezzoszoprán, a hangverseny karmes-
tere dr. Strausz Imre-István. 

Gyertyagyújtás a Bolyai téren 
A Marosvásárhelyért Egyesület szervezésében advent 
harmadik vasárnapján, december 11-én 16.30 órakor a 
marosvásárhelyi Bolyai téren meggyújtják az adventi ko-
szorú harmadik gyertyáját. Ezen a vasárnapon az evangé-
likus felekezet szolgáltatja a liturgiát. A negyedik 
vasárnapon a református egyház képviseli a történelmi 
egyházakat.  

Húszéves 
a Mária és Márta magazin 
Idén húszéves a Maros megyei református nők lapja, a 
Mária és Márta magazin. Ez alkalomból december 9-én, 
pénteken 16 órakor ünnepi rendezvényre kerül sor a ma-
rosvásárhelyi Studium Hub közösségi központban. A jubi-
leumi együttlét résztvevői visszatekintenek az elmúlt 
évekre, és hálát adnak az áldásokért, amelyekben a folyó-
irat szerkesztése során részesültek. 

Szerzői beszélgetés a Gemmában 
A Gemma Book Café és a Látó szépirodalmi folyóirat 
meghívottja december 12-én 18 órakor Szöllősi Mátyás 
prózaíró-költő-fotográfus. A Helikon Kiadónál az idén ősz-
szel megjelent versantológia, a SZABAD szerzőjével Ko-
vács Péter Zoltán beszélget. A szerzői beszélgetést 
Szöllősi Mátyás fotográfiáinak a vetítése kíséri. A képeket 
Újvári Dorottya művészettörténész méltatja. 

Karácsonyi kézművesvásár  
A Herbio ebben az évben is megszervezi karácsonyi vásá-
rát a Kultúrpalota előcsarnokában, ahol több erdélyi ipar-
művész egyedi és minőségi termékeit tekinthetik és 
vásárolhatják meg az érdeklődők. A vásár célja a kister-
melők alkotásainak minél szélesebb közönség előtti be-
mutatása és a marosvásárhelyiek ösztönzése arra, hogy 
az érdekes és különleges ajándékokat ne a bevásárlóköz-
pontokban keressék. Az ünnepre hangoló vásáron forralt 
bort lehet fogyasztani, illetve el lehet beszélgetni az alko-
tókkal. A Craft Christmas by Herbio december 9-én 15–20 
óra között, 10-én, szombaton 10–20 óra között, 11-én, va-
sárnap pedig 10–14 óra között látogatható. 

Alzheimer-café a Caritasnál  
A demenciabarát ünnepek témában kerül sor újabb  
Alzheimer-caféra december 13-án, kedden 17 órától a ma-
rosvásárhelyi Caritas Teréz Anya Idősek Nappali Foglal-
koztató Központjában (Mărăşti utca 36. szám). Az 
együttléten Bakó Mária lelkigondozó, Horváth Ildikó egész-
ségügyi asszisztens és Cosma István pszichológus egye-
bek mellett arra keres választ a többi résztvevővel, hogy 
hogyan lehet odafigyeléssel demencia-, illetve családba-
ráttá szelídíteni az ünnepnapokat, hogyan viszonyuljon a 
gondozó a beteghez és önmagához. A részvétel ingyenes, 
bejelentkezni a 0741-258-194-es telefonszámon lehet hét-
főtől péntekig 8 és 16 óra között. 

Enyhén nőtt a munkanélküliek 
aránya  

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség nyil-
vántartásában szereplő adatok szerint ez év októberében 
a munkanélküliségi arány valamivel több mint 3% volt (az 
előző hónapban 2,86%-ot regisztráltak). Október végén az 
ügynökség 6412 munkanélkülit tartott nyilván, az állásta-
lanok csaknem fele nő. Munkanélküli-segélyben 972 sze-
mély részesül, 5440 személynek nincs anyagi juttatása. 
Lakóhely szerinti eloszlásban 4761 munkanélküli vidékről 
származik, 1651 pedig városról. 

Használt, jó állapotban lévő lábbelit 
gyűjtenek  

A Divers Egyesület a Zurli Alapítvánnyal használt, de jó ál-
lapotban levő lábbelit gyűjt, amit rászoruló gyerekeknek 
ajánl fel. Bármilyen méretű lábbelit átvesznek, ezenkívül  
meleg ruhaneműt, kabátot, dzsekit, nadrágot, pulóvert, zok-
nit, sapkát, kesztyűt, valamint egészségügyi, tisztálkodósze-
reket (fogkrém, fogkefe, szappan, sampon, tusfürdő) is 
átvesznek az adományozóktól. Az adományokat az egye-
sület marosvásárhelyi székhelyére, az Avram Iancu utca 29. 
szám alá várják naponta délelőtt 10–12, délután 4–5 óra kö-
zött, előzetes telefonos egyeztetés után. Az adományozás-
ról a 0265-311-727-es telefonszámon vagy az 
office@divers.org.ro e-mail-címen lehet érdeklődni. 

Ingyenes parkolási bérletek  
A 100 százalékban elektromos meghajtású gépjárművek 
tulajdonosai a marosvásárhelyi parkolásra vonatkozó sza-
bályzat értelmében ingyenes parkolásra jogosultak. Az 
ehhez szükséges bérletet a következő iratok alapján bo-
csátják ki: személyazonossági igazolvány, gépjárműveze-
tői engedély, a gépkocsi forgalmi engedélye vagy 
törzskönyve, amelyből kiderül, hogy a gépkocsi elektromos 
meghajtású – ezek eredeti példánya és a fénymásola- 
ta –, adóbizonylat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
taltól, esetenként más dokumentumok. Az ingyenes par-
kolási bérleteket csak a marosvásárhelyi lakhelyű 
gépkocsitulajdonosoknak bocsátják ki, és ezek nem érvé-
nyesek a városközpontban, azaz a 0-s övezetben. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma NATÁLIA, holnap 
JUDIT napja.  
JUDIT: héber eredetű női név, 
jelentése: Júdeából való nő, 
zsidó nő.  

9., péntek 
A Nap kel  

7 óra 54 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 35 perckor.  
Az év 343. napja,  
hátravan 22 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. december 8.

1 EUR 4,9192
1 USD 4,6852

100 HUF 1,1854
1 g ARANY 268,5155

IDŐJÁRÁS 
Zápor lehetséges  
Hőmérséklet: 

max.   8 0C 
min.   0 0C

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Ősbemutatóval zárja az évet az Eufónia  
pedagóguskórus  

Ötödik alkalommal rendezik meg az Adakozni-
menő adománygyűjtő akciót a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem diákjai. A gyűjtés december 
16-ig tart, az adománygyűjtő dobozok megtalál-
hatók az egyetemnél (Marosvásárhely, Köteles 
Sámuel utca 6. szám) és a G Café, Tutun, Mini 
Café kávézókban, a pénzgyűjtő dobozok pedig a 
G Caféban, a Tutunban, a Mini Caféban és a 
Gemma Book Caféban. 

A beérkezett összeg teljes egészét ismét a marosvásárhe-
lyi Hidegvölgyben élő közösségnek, a gyermekeknek és 
családjuknak, valamint az iskolának gyűjtik a diákok. A 
pénzadományból megvásárolják azokat a tanfelszereléseket 
vagy élelmiszereket, fogyó termékeket, amikre még szük-
ség van, hogy elkészüljön a 148 csomag. A gyűjtés mellett 
várják a fiatal, aktív adni vágyó emberek segítségét, akár a 
csomagok összeállításánál, akár a cipekedésnél.  

Mi az a Hidegvölgy?  
A Hidegvölgy a város legnagyobb romatelepe. A Tudor 

negyed mellett helyezkedik el, de közigazgatásilag nem tar-
tozik egy városnegyedhez sem. Már a 19. században kiala-
kult, a 2010-es évek végén már 3000 ember lakott ott. A 
hidegvölgyiek magyar anyanyelvű, főként roma nemzeti-
ségű emberek. Hidegvölgyet a mélyszegénység és a kilá-
tástalanság jellemzi. Az áldatlan állapotok könnyítése 
mellett a gyerekek arcára is mosolyt szeretnének csalni a 
gyűjtés szervezői. 

Az adományokat az alábbi bankszámlákra várják: 
RON: RO11OTPV320000723468RO01 
EUR: RO65OTPV320000723468EU01 
A megjegyzésben mindig legyen ott: Donaţie –  

ADAKOZNIMENO 
További információk a gyűjtéssel kapcsolatosan megta-

lálhatók az Adakoznimenő Facebook-oldalán.  

Ismét a hidegvölgyi gyerekeknek gyűjtenek a színisek 
Indul az ötödik marosvásárhelyi Adakoznimenő akció! 

Fotó: archív

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

29, 31, 14, 40, 36 + 8 NOROC PLUS: 3 6 3 1 2 7

34, 14, 16, 13, 12, 5 SUPER NOROC:   4 4 4 0 5 0

24, 29, 38, 5, 25, 35 NOROC: 2 5 4 4 9 6 1



külföldi beruházási adatai 4,5 milliárdos átlagot mutat-
nak, ráadásul ezt a képet az is árnyalja, hogy abba be-
leszámítják a visszaforgatott nyereséget is, ami 
mesterségesen felfele srófolja a végértéket. 

Ez pillanatnyilag nyilván mindenkinek jó anyagilag, 
hiszen a főleg a fogyasztásra kalibrált gazdaság és az 
erre kivetett adókból kaszáló államkassza is jól arat 
ezekből a milliárdokból. De ha ennek a senki által nem 
ismert pontos számú, többmilliósra taksált rétegnek leg-
alább a fele itthon kereshette volna meg azt a pénzt, ami 
mellett még félre is tudott tenni – nem is keveset –, akkor 
például nem kellene évente több milliárd lejjel kipótolni 
a nyugdíjkasszát. Vagy az államadósság sem gyara-
podna olyan tempóban, hogy a hitelkamataira lassan 
annyit költ az ország, mint a hadseregre. És a mélyülő 
hitelcsapdából majd kell egy generációnyi idő kimászni, 
ha még lesz valakinek erre kedve itt maradni törlesztő-
nek. És az anyagi dráma mellett ne feledkezzünk el a di-
aszpóralét hátterében levő szétszakított családok, 
magukra hagyott gyerekek és öregek sok ezreinek drá-
máiról sem. Mindez a négyévente jólétet ígérő politiku-
sok lelkén szárad, mert nekik kellett volna úgy 
gazdálkodniuk az országgal, hogy ezek a milliárdok 
hazai befektetések adóiból és illetékeiből kerüljenek a 
gazdaságba, nem pedig a fél földrészen szétszóródott 
vendégmunkások hazaküldött megtakarításaiból, és 
senki ne kényszerüljön vándorbotot ragadni a megélhe-
téséért.

Halálra fagyott egy ukrán menekülő 
A Máramarosi-havasokon át szökött Romániába 
négy ukrán állampolgár, a mostoha időjárási viszo-
nyok miatt egyikük halálra fagyott – közölte csütör-
tökön a máramarosszigeti határrendészet 
jelentésére hivatkozva az Agerpres hírügynökség. A 
három 30 és 32 év közötti férfiből és egy nőből álló 
csoport szerdán reggel szökött át Romániába, de el-
tévedtek a hegyekben, ahol az elmúlt napokban je-
lentős mennyiségű hó hullott. Szerda este a 
hegyimentőket riasztották, hogy induljanak a meg-
keresésükre. A határrendészet és a hegyimentők 
közös csapatai csütörtök hajnalban találták meg az 
ukrán határsértőket, egyiküket a kihűlés állapotában. 
Az eltévedt ukrán állampolgárokat nem messze az 
államhatártól, 1400 méteres magasságban, egy ne-
hezen megközelíthető helyen találták meg. Amint 
Dan Benga, a hegyimentő csapat vezetője közölte, 
a kihűlt személyt próbálták újraéleszteni, de kísérle-
teik eredménytelenek maradtak. Három társa kór-
házba került. A hegyimentők vezetője elmondta, 
hogy a Máramarosi-havasokban helyenként 60-80 
centiméteres a hóréteg vastagsága. (MTI) 

A háztartások 82 százaléka 
rendelkezik internetkapcsolattal 

Romániában a háztartások 82 százaléka rendelke-
zik internetkapcsolattal, az idei adat 1,3 százalék-
ponttal magasabb a tavalyi értékhez képest – 
közölte szerdán az országos statisztikai intézet. A 
városokban az internetkapcsolattal rendelkező ház-
tartások aránya csaknem 89 százalék, ami 15 szá-
zalékponttal haladja meg a vidéken jegyzett mintegy 
74 százalékot. Az internettel rendelkező legtöbb ház-
tartás az ország legfejlettebb gazdasági régiójának 
számító Bukarestben és a körülötte levő Ilfov me-
gyében van, ott 10-ből 9 háztartásban van internet. 
Ezt követi a székelyföldi megyéket is magában fog-
laló központi régió 85,2 százalékkal. A 16 és 74 éves 
korosztályba tartozók csaknem 90 százaléka hasz-
nált már internetet, ez az érték 1,1 százalékponttal 
magasabb, mint a tavalyi. A rendszeres használók 
69 százaléka naponta többször, 21 százaléka pedig 
naponta egyszer használja a világhálót. A fiatalok 
szinte mind interneteznek, a 16 és 34 év közötti kor-
osztályban az arányuk eléri a 98 százalékot, míg az 
55 és 74 évesek körében az internetezők aránya 73 
százalék. (MTI) 

Klímaaktivisták zavarták a közle-
kedést a müncheni repülőtéren 

Klímavédelmi aktivisták megzavarták a közlekedést 
csütörtökön a müncheni nemzetközi repülőtéren. Az 
Utolsó Nemzedék nevű német éghajlatvédelmi cso-
port aktivistái egyelőre ismeretlen módon hatoltak be 
a bajor tartományi főváros repülőterének védett öve-
zetébe, ahol ragasztóval az egyik kifutópályához ve-
zető gurulóút burkolatához rögzítették magukat. A 
repülőgépek útjára települt négy aktivista miatt nagy-
jából háromnegyed óráig csak egy kifutópályán zaj-
lott a közlekedés, de járatokat nem kellett törölni. A 
szövetségi rendőrség „nagyon gyorsan eltávolította” 
a behatolókat – mondta a reptér szóvivője a Baye-
rischer Rundfunk tartományi közszolgálati médiatár-
saságnak. A müncheni akcióval egy időben több 
aktivista a berlini nemzetközi repülőtér forgalmát is 
megpróbálta megbénítani. Ketten jutottak be a 
gépek közlekedésére szolgáló térségbe, ahol ugyan-
csak egy gurulópályához rögzítették magukat, de 
szinte azonnal eltávolították őket. (MTI) 

Ország – világ 

Vándormilliárdok 
(Folytatás az 1. oldalról)

Románia és Bulgária még nem lehet tagja 
a schengeni övezetnek 

Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biz-
tosa csütörtök délután bejelentette Brüsszelben, 
hogy Románia és Bulgária még nem lehet tagja a 
schengeni övezetnek. 

A belügyi biztos gratulált Horvátországnak és a horvát nép-
nek a csatlakozáshoz. Ugyanakkor azt mondta, Románia és 
Bulgária is megérdemli a felvételt a schengeni övezetbe, de 
nem sikerült megszerezniük a tagállamok egyöntetű támoga-
tását. 

Arra a kérdésre, van-e esély, hogy Románia és Bulgária 
csatlakozásának ügyét jövő héten megvitassa az Európai Ta-
nács, Ylva Johansson azt felelte, meglepődne, ha ez így tör-
ténne, de jómaga minden lépést támogat annak érdekében, 
hogy a két országot felvegyék a belső határellenőrzés nélküli 
térségbe. 
Kelemen Hunor: gyalázatos döntés Románia 
és Bulgária schengeni csatlakozásának elutasítása 

„Gyalázatos döntésnek” nevezte Kelemen Hunor minisz-
terelnök-helyettes Románia és Bulgária schengeni csatlako-
zásának elutasítását. 

Az RMDSZ elnöke Facebook-bejegyzésben reagált arra, 
hogy csütörtökön az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Taná-

csa elutasította Románia és Bulgária felvételét a schengeni 
övezetbe. A 27 tagállam közül Ausztria és Hollandia szavazott 
ellene. Hollandia képviselője megjegyezte, országa csak Bul-
gária felvételét ellenzi, de a két ország felvételéről csomagban 
voksolt a Tanács. 

„Ausztria vétója helytelen, erkölcstelen, észérvektől men-
tes, szégyentelen politikai játszmára vall. Igen, gyalázatos ez 
a döntés, amely valamennyi romániai állampolgár, az ország 
területén élő valamennyi közösség ellen irányul. A jóérzés 
ellen, az unión belüli szabad mozgást lehetővé tévő törvény-
kezések ellen” – fogalmazott Kelemen. 

A szövetségi elnök hangsúlyozta, Románia 11 éve teljesí-
tette a csatlakozáshoz szükséges technikai kritériumokat, és 
élvezi a schengeni övezet tagországainak támogatását, 
amelybe „belerondított” Ausztria. 

„Álszent döntésével azt bizonyította be, miként tiporhatók 
lábbal ezek a közös értékek és szabályok. Ami Romániát illeti: 
továbbra is folytatjuk a munkát, méltósággal, bátran, megal-
kuvások nélkül. Nem engedünk Ausztria szégyentelen zsaro-
lásának! Hisszük, hogy ezekben a nehéz időkben a 
szolidaritást és nem a kirekesztést kell erősíteni. Nemcsak Ro-
mániának, hanem az Európai Uniónak is erre van szüksége!” 
– zárta bejegyzését Kelemen Hunor. (Agerpres) 

A lakosság csaknem 70 százaléka szerint a hatóságok 
rossz döntései miatt nőttek az energiaárak 

A romániai lakosság több mint kétharmada (69,7 
százalék) úgy véli, hogy a hatóságok rossz döntései 
miatt nőttek az energiaárak – derül ki az INSCOP 
Research energetikai barométerének szerdán is-
mertetett eredményéből. 

A felmérés szerint ugyanakkor a megkérdezettek 28,2 szá-
zaléka a világpiaci árváltozásoknak tudja be a drágulást. 

„Sok vita volt az energiapiac liberalizációjáról, ennek kö-
vetkezményeiről, ezek is táplálták ezt a fajta álláspontot, ame-
lyet a lakosságnak a hatóságokkal szembeni nagyfokú 
bizalmatlansága is erősített” – jelentette ki Remus Ştefureac, 
az INSCOP igazgatója. 

A közvélemény-kutatás arra is rávilágított, hogy a romániai 
lakosság 52 százaléka nem tartja hatékonynak az energiaárak 
korlátozásáról szóló intézkedéseket, 43,1 százalékuk haté-
konynak véli ezeket. 

A megkérdezettek több mint 42 százaléka egyetért azzal, 
hogy az üzemanyagárak literenkénti 50 banis csökkentése 
könnyített a gépkocsivezetők helyzetén, 52,8 százalék nem ért 
egyet ezzel a kijelentéssel. 

A megkérdezettek mindössze 23 százaléka mondta azt, 
hogy nagyon bízik vagy bízik az EU-nak az energiaárak emel-
kedésének megállítására irányuló döntéseiben. Remus Ştefu-
reac szerint az alacsony bizalmi szint azzal magyarázható, 
hogy az EU-nak nem sikerült eléggé hatékonyan fellépnie az 
energiaárak emelkedése ellen. 

A zöldenergia továbbra is támogatást élvez a lakosság kö-
rében: a romániaiak 53 százaléka úgy véli, hogy a megújuló 
energiaforrások révén növelhető az ország energiafüggetlen-
sége. A megkérdezettek 59,6 százaléka egyetért azzal, hogy 
Romániának szükség esetén földgázzal kellene segítenie az 
uniós tagországokat, míg 38,7 százalék nem ért egyet ezzel. 
A romániaiak 78 százaléka egyetért azzal, hogy az ország gáz-
zal segítse a Moldovai Köztársaságot. 

A válaszadók 84,3 százaléka egyetértene azzal, hogy vissza 
kellene térni a szabályozott energiapiachoz – derül ki a felmé-
résből. 

A közvélemény-kutatás november 13-a és 22-e között ké-
szült, 1174 személy megkérdezésével. A hibahatár 2,8 száza-
lék. (Agerpres) 

Az Aeroexpress már decemberben elindítja 
a Budapest–Kolozsvár járatait 

Az Aeroexpress Regional a tervezett jövő március-
hoz képest korábban, már december 16-tól elindítja 
a Budapest–Kolozsvár–Budapest járatait a nagy ér-
deklődésre tekintettel – közölte a légitársaság csü-
törtökön az MTI-vel. 

A közlemény szerint a két hónapos őszi tesztidőszak tapasz-
talatai azt mutatták, hogy kiemelt fontosságú a két város kö-
zötti légi kapcsolat fenntartása, a járatok egészen február 15-ig 
elérhetőek lesznek. A tájékoztatás szerint a hétfő-szerda-pén-
tek járatnapok továbbra is megmaradnak. 

A légitársaság járatait résztulajdonosa, a magyar tulajdonú 
és több évtizedes európai tapasztalattal rendelkező BASe Air-
lines üzemelteti. 

A közleményben arról is tájékoztatást adtak, hogy továbbra 
is tavaszra tervezik a Kárpát-medencei és regionális járatok 
indítását, az elképzelések szerint folytatódnak a debreceni és 
marosvásárhelyi összeköttetések, valamint további célállomá-

sok bevonását is tervezik. Tárgyalnak a nagyobb magyaror-
szági és erdélyi repülőterek üzemeltetőivel, felmérik az utazók 
preferenciáit, a folyamatot a leendő utasok a társaság honlap-
ján található kérdőív kitöltésével tudják segíteni – írja a légi-
társaság a közleményében. 

A regionális légitársaságok meghatározó szerepet játszanak 
Európában. A pandémia előtti években mintegy 60 ilyen vál-
lalat üzemelt a kontinensen, 2017-ben 77 millió utast szállí-
tottak mintegy egymillió járaton és 2700 útvonalon, az elmúlt 
évtizedben azonban Magyarországon hiányzott a kínálatból a 
regionális légi összeköttetés – mutattak rá a közleményben. 

Az Aeroexpress Regional honlapján olvasható tájékoztatás 
szerint a társaság alapító résztulajdonosa a 100 százalékban 
magyar tulajdonú BASe Airlines Zrt., amely 31 éve van jelen 
a piacon, és Európán belül jelentős tapasztalatokat szerzett a 
regionális repülés terén, emellett az alapítók között magánsze-
mélyek vannak. (MTI) 
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Scholz: sikerült csökkenteni az orosz atomcsapás 
veszélyét 

A nemzetközi közösség állhatatossága révén sike-
rült csökkenteni azt a veszélyt, hogy Oroszország 
atomfegyvert vet be az Ukrajna elleni háborújában 
– mondta Olaf Scholz német kancellár egy csütör-
töki interjúban. 

Oroszország „változatlan brutalitással támadja Ukrajnát”, 
változás viszont, hogy „már nem fenyeget atomfegyverrel”, 
méghozzá azért, mert a nemzetközi közösség világosan jelezte 
Moszkvának, hogy ez nem elfogadható – emelte ki a kor-
mányfő a Berliner Morgenpost című lapban közölt interjúban. 

Rámutatott, hogy novemberi pekingi látogatásán Hszi Csin-
ping kínai elnökkel együtt kifejezésre juttatták, hogy „atom-
fegyvert bevetni tilos”, majd a világ legfejlettebb iparú 
demokráciáit összefogó, német soros elnökség vezetésével 
dolgozó G20 csoport is megerősítette ezt az álláspontot. 

Arra a kérdésre, hogy sikerült-e mindezzel elhárítani a nuk-
leáris eszkaláció – az atomháború – veszélyét, azt mondta, 
hogy egyelőre csak csökkenteni tudták a veszélyt. 

Emmanuel Macron francia elnök véleményéről, miszerint 
a vérontás megállításához az is szükséges, hogy a Nyugat 
adjon biztonsági garanciákat Oroszországnak, a kancellár el-
mondta: az a legfontosabb, hogy Oroszország „azonnal vessen 
véget a háborúnak és vonja vissza csapatait”. 

Utána „természetesen készen állunk tárgyalni Oroszország-
gal az európai fegyverzetellenőrzésről”, de „ezt már a háború 
előtt felajánlottuk, és álláspontunk nem változott”. Elmondta: 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a napokban telefonon folyta-
tott megbeszélésén is feltette a kérdést, hogy „mikor hajlandó 
már végre Oroszország kivonni csapatait Ukrajnából”, hiszen 
„másként nem lehet méltányos megállapodásra jutni”. (MTI) 



A török basa, a francia király, 
Iluska mostohája és maga a 
szépséges Iluska meg persze 
Kukorica Jancsi jutalmazta 
meg a Maros Művészegyüttes 
és az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Maros me-
gyei fiókja János vitéz című 
rajzpályázatának nyerteseit 
december 6-án, kedden este 
az együttes kövesdombi szék-
házában. Az ünnepélyes díjki-
osztót a Petőfi-emlékév 
alkalmából színre vitt táncos 
mesejáték bemutatója kö-
vette. 

A rengeteg gyermek, szülő és pe-
dagógus alkotta nagyérdeműt az 
együttlét első perceiben Barabási 
Attila Csaba, a Maros Művész-
együttes igazgatója köszöntötte. Az 
intézményvezető arra emlékeztetett, 
hogy az év elején – pontosabban ja-
nuár 22-én, a magyar kultúra napján 
– a Maros Művészegyüttes és a 
Spectrum Színház közös produkci-
ójával, a Tündöklő Jeromossal in-
dult a magyar Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága 
által meghirdetett Tamási-emlékév. 
A János vitéz-rajzpályázat és elő-

adás a 2022–23-as Petőfi-emlékév 
rendezvénysorozatának része – tette 
hozzá Barabási Attila, majd arra is 
kitért, hogy a két korcsoportban – 
7–9 és 10–11 évesek számára – 

meghirdetett rajzverseny iránt kez-
detben nem volt túl nagy érdeklő-
dés, de a határidőhöz közeledve 
egyre több alkotás érkezett. A 
Maros Művészegyüttes munkatár-

saiból álló zsűri végül több mint 
130 pályamunkát értékelhetett. 

A díjakat a Petőfi Sándor híres el-
beszélő költeményéből született 
mesejáték szereplői adták át a gyer-
mekeknek. A legügyesebb rajzolók 
névsorát december 5-i lapszámunk-
ban már közzétettük, de megérdem-
lik, hogy újra megemlítsük őket. A 
7-9. évesek mezőnyében Biró Anett 

munkája nyerte el leginkább a zsűri 
tetszését, Csenteri Péter második, 
Székely Tímea harmadik lett. A 10-
11. évesek korcsoportjában Mihály 
Hanga Dorkáé lett az első, Dániel 
Ákos-Zoltáné a második, Nagy 
Mártáé a harmadik díj. A kisebbik 
korcsoportban különdíjat érdemelt 
Boér Vivien, Törzsök Écska, Nagy 
Balázs, Oláh Patrícia, László Enikő, 
Farkas Rebeka, Sinka Orsolya, 
Tóth Krisztián, Kiss Gábriel, Goz-
gár Győző Gáspár; a nagyobbak 
közül Dálya Balázs Bence, Curcui 
Ana Maria, Bordi István,Török 
Zsanett Viktória, Török Hunor, 
Kiss Helén, Magyari Zsanett, Antal 
Evelin, Király Anna Bíborka és 
György Rebeka Zója részesült kü-
löndíjban, ami egy belépőjegy a 
János vitéz egy további előadására. 
Az elismeréshez az is hozzátarto-
zik, hogy a rajzok egész évben 
megtekinthetők a Maros Művész-
együttes kövesdombi székházának 
előcsarnokában 

A Novák Ferenc „Tata” rendezé-
sében színre vitt János vitéz kicsi-
ket, nagyokat egyaránt 
lenyűgözött. A táncosok bravúrja, 
a lírai pillanatok szépsége és az 
egyes jeleneteket fűszerező humor, 
valamint az érzékletes, időnként 
lélegzetelállító látványvilág mind 
hozzátett ahhoz, hogy a több mint 
másfél évszázada született re-
mekmű üzenete a mai gyermekkö-
zönség számára is élményszerűen 
befogadható legyen. 

Csata Éva, a fogyatékkal élőket 
felkaroló Hifa Románia Egyesület 
igazgatója úgy véli, nagyon sok po-
zitív, a fogyatékkal élők minden-
napjait könnyítő előrelépés történt 
az utóbbi években, különböző ren-
deletek láttak napvilágot, amelyek-
nek köszönhetően némiképpen 
csökkent a bürokrácia, alternatív le-
hetőségek segítik őket a mindenna-
pos ügyintézésben. Például, ha 
valaki el szeretné érni a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatalt 
vagy a szociális osztályt, megteheti 
telefonon vagy online is. Ugyanak-
kor végre könnyebben elfogadják 
az egyes intézményekben, ha a Hifa 
egyesület képviselőjeként ő megy 
intézkedni egy fogyatékkal élő 
ügyében. Régebben ez szinte lehe-
tetlen volt, felhatalmazásokra volt 
szükség, de most ez is egyszerűbbé 
vált. – Nagyon jó a párbeszéd a pol-
gármesteri hivatal szociális osztá- 

lyával, bármely gondra felhívjuk a 
figyelmet, nyitottak arra, hogy meg-
hallgassák a javaslatunkat a hatéko-
nyabb megoldás érdekében – 
mutatott rá az igazgató. 

Az előrelépések ellenére azonban 
a mai napig rengeteg hiányosság 
nehezíti a fogyatékkal élők minden-
napjait, például már rég meg kellett 
volna oldani a Dózsa György utcai 
Hangya-épületben működő szociá-
lis igazgatóság székhelyének az 
akadálymentesítését.  

– Elfogadhatatlan, hogy a hely-
színre, ahová ügyintézés végett 
több száz fogyatékkal élő be kellene 
jusson, képtelenség bemenni. Egy 
hónappal ezelőtt egy fogyatékkal 
élő lányt megbírságolt egy helyi 
rendőr, mivel a sérülteknek fenntar-
tott helyekre parkolt, a lány elment 
a szintén a Hangya-épületben lévő 
helyi rendőrség székhelyére, hogy 
tisztázza a félreértést, és bebizo-
nyítsa, hogy jogosan foglalta el a 
parkolóhelyet, de nem tudott be-

menni, hogy panaszt tegyen. A 112-
es hívószámon keresztül próbálta 
elérni a helyi rendőrséget, hogy 
küldjenek ki valakit az épület elé, 
hogy tisztázhassa az ügyét – tette 
szóvá Csata Éva. 
A buszok akadálymentesítettek, 
de a sofőr jóindulatán múlik, 
hogy utazhat-e a sérült 

Csata Éva elmondta, bár ma elvi-
leg mindenik busz akadálymentesí-
tett, a mindennapok tapasztalata az, 
hogy a sofőr jóindulatán múlik a 
járműre való feljutás, holott valószí-
nűleg tisztában vannak azzal, hogy 
kötelességük felvenni a kere- 
kesszékben ülő utast, aki csak akkor 
tudja igénybe venni a városi tömeg-
közlekedést, ha a buszsofőr a meg-
állóban várakozó mozgássérült 
jelzésére leengedi a feljárót, és fel-
segíti őt. Ugyanakkor a Hifa egye-
sület azt is jelezte, hogy a 
nemlátókra való tekintettel a buszo-
kat próbálják meg ellátni valamiféle 

hangjelző eszközzel, amely jelzi, 
hogy éppen melyik megálló követ-
kezik, hogy tudják, mikor kell le-
szállniuk. 

A járdákon való közlekedés, út-
testen való átkelés során is folyama-
tosan akadályokba ütköznek a 
sérültek, hiszen számtalan útsza-
kasz, csomópont van a városban, 
ahol lehetetlen számukra járni, pél-
dául kerekesszékkel nem tudnak vé-
gigmenni a macskakövekkel 
lerakott utcákon, az elektromos haj-
tású mopedekkel behajtani a körfor-
galmakba életveszélyes vállalkozás, 
illetve nem tudnak lemenni a járdá-
ról az úttestre, ugyanis a járdasze-
gélyek túl magasak. Hiányoznak a 
nemlátók közlekedését segítő járda-
szegélyek, az egyesület egyik tagja, 
egy látássérült lány, aki az idén ta-
nult meg fehér bottal járni, arról 
számolt be, hogy az útkereszteződé-
seknél szólnak ugyan a figyelmez-
tető hangjelzések, de helyenként, 
például a Fortunánál egyszerre több 
is, mivel egy időben két átjárón 
lehet átkelni, és a nagy zajban kép-
telen eldönteni, hogy az neki szól 
vagy a másik átjárónál állóknak. 
Tehát egyedül nem tud elindulni, 
segítségre szorul, ha nem szeretne 
az úttest közepén feleszmélni, hogy 
dudálnak rá, mert az autók között 
sétál – sorolta a városbeli közleke-
désben tapasztalt nehézségeket a 
Hifa igazgatója. 

Mint mondta, néhány évvel ez-
előtt uniós alapokból lifteket alakí-
tottak ki például a várban és a 
megyei könyvtár épületében, illetve 
a Maros Mall aluljárójában, de 
egyik sem működik. Amikor a fo-
gyatékkal élők igénybe szeretnék 
venni, gyakran az a válasz, hogy 
éppen nem dolgozik az a személy, 
akinél van a kulcs, vagy nem tudják 
működtetni. Sajnos több téren ta-
pasztalnak látszatintézkedéseket, 
azaz van segítő eszköz, mert köte-
lező, de használhatatlan. 
Az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférés sem  
zökkenőmentes 

Mindemellett az egészségügyi 
intézményekbe való bejutáskor is 

segítségre szorulnak a sérültek, hi-
szen ahol van is feljáró, az a legtöbb 
esetben használhatatlan, ugyanis a 
helyszín nem igazán volt megfelelő 
ennek a kialakítására, de kötelező 
volt megoldani. Amikor kórházi be-
utalásra szorulnak, általában sze-
mélyzethiányra hivatkozva kérik, 
hogy a hozzátartozó feküdjön be 
velük, mert nem tudják ellátni, ki-
vinni a mosdóba a bentlét alatt, el-
lenben a gondozónak általában 
nemhogy ágyat, gyakran még egy 
széket sem biztosítanak – tette 
hozzá Csata Éva. 
Nem rendeltetésszerűen 
használták a hintákat 

Lapunk hasábjain is több ízben 
beszámoltunk arról, hogy évek óta 
kérik a sérült gyerekeket nevelő 
szülők, hogy a kerekesszékben ülők 
számára is használható különleges 
eszközök is legyenek a városbeli 
játszótereken. Tavaly meg is jelen-
tek ezek a kerekesszékben ülő gye-
rekeknek tervezett hinták több 
marosvásárhelyi játszótéren, azon-
ban helyenként rövid időn belül el 
is tűntek, mivel megrongálódtak. 
Hiába festették fel a speciális hinták 
elé az összetéveszthetetlen jelet, mi-
szerint mozgáskorlátozott szemé-
lyek számára fenntartott eszközről 
van szó, sok gyerek, sőt szülő sem 
vette észre azt, vagy nem akarta tu-
domásul venni, így főleg a nem 
mozgáskorlátozott gyerekek hasz-
nálták ezeket, sokszor nem rendel-
tetésszerűen. 

Csata Évától megtudtuk, hogy a 
Hifa egyesület kezdeményezése-
ként december közepén találkozóra 
hívják a város vezetőségét, a lakás-
gazdálkodási hivatal, a szociális 
osztály, a megyei tanács képvise-
lőit, ahol különböző területeken te-
vékenykedő, fogyatékkal élő 
személyek megosztják a mindenna-
pokban tapasztalt nehézségeiket a 
döntéshozókkal. A találkozó célja 
az érzékenyítés, szeretnék felhívni 
a figyelmet arra, hogy mi az, amin 
javítani kell annak érdekében, hogy 
a fogyatékkal élők számára is élhető 
környezet legyen a város, a megye.

Sok akadály nehezíti a fogyatékkal élők mindennapjait

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: HIFA

Díjazás és premier a Maros Művészegyüttesnél 
János vitéz újjászületései 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy Székely Ildikó



Ceád mile fájlte (százezer üdvözlet) – kö-
szöntik egymást az írek. Vendégszeretetükről 
messze földön híresek, nyíltszívűek, közvet-
lenek, közösségi életet élnek. A dallamos, he-
lyenként szomorkás, máskor polkásan vidám 
ír zene és a barna sör a mindennapi életük ve-
lejárói. 

A több mint hetvenezer négyzetkilométer 
kiterjedésű Ír-sziget lakossága meghaladja a 
3,5 millió főt, közülük egymillióan Írország 
fővárosában, Dublinban élnek, újabb egymil-
lióan az amúgy ritkán lakott ország többi 
táján, és közel 1,6 millióan Észak-Írország-
ban. A sziget őslakói kb. nyolcezer évvel ez-
előtt Skócia földjéről érkező 
vadászok és halászok lehettek, he-
lyüket később kelták foglalták el. A 
Kr. u. III. századtól Írország az eu-
rópai kereszténység egyik fontos 
központja lett, számos kolostor 
épült; a katolikus hitet később Szent 
Patrik szilárdította meg. A viking in-
vázió, majd a normann megszállás 
évszázadai következtek. Az őslako-
sok elnyomása egyre kifejezettebb 
lett, az 1366-os törvény megtiltotta 
az íreknek a saját nyelvük, öltöze-
tük, szokásaik gyakorlását, és hátrá-
nyos megkülönböztetéseket írt elő a 
számukra. Az identitás megőrzéséért 
folytatott küzdelem évszázadai kö-
vetkeztek, amelyeket ráadásul val-
lásháborúk is beárnyékoltak. 
Amikor VIII. Henrik szakított Ró-
mával, az írek elérkezettnek látták 
az időt, hogy szembeszálljanak vele, 
a pápa segítségét kérték. Segítség 
nem érkezett, az uralkodó viszont 
kiterjesztette hatalmát, és az egyház 
saját maga által kinevezett fejeként 
lojalitást követelt az írektől is. A ka-
tolikus írek egy része protestánssá 
lett, és élvezte a pálfordulással járó 
előnyöket a többnyire hitük mellett 
kitartókkal szemben.  

 A kolonizáció gondolatát és politikáját a 
XVI. század második felében I. Erzsébet ki-
rálynő vezette be, évtizedekkel később I. 
Jakab, Anglia és Skócia első közös királya 
követte. A betelepítések elsősorban Ulster 
északkeleti részére történtek, amely addig az 
ősi hagyományait leginkább megőrző része 
volt az Ír-szigetnek. Az írek többször fellá-
zadtak a brit telepesek ellen, akik saját maguk 
számára elkobozták földjeiket, és olyan tele-
pestörvényt hoztak, amelynek értelmében a 
Shannon folyótól északra levő földeket teljes 
mértékben elkobozták. Az írek hazátlansága 
miatti kivándorlás, délre tartó exodusa új fe-
jezetet nyitott az ír történelemben. A szülő-
földjükön maradt őslakos katolikusok 
nemzeti és vallási önérzetből nemigen háza-
sodtak a bevándorló protestánsokkal, a ve-
gyes házasság családi ellenkezéssel és 
kitagadással járt. Írországban és főleg Ulster 
tartományban jól elkülöníthető katolikus és 
protestáns telepek alakultak ki. Ekkor már lé-
nyegesen megváltozott Ulster népességi el-
oszlása, és a folyamat folytatódott. Egyre 
élesebben elhatárolódott Írország északi ré-
szének demográfiai térképe.  

 A restaurációs törekvések folyamatosakká 
váltak az írek körében, miközben egyre ke-

ményebb elnyomást kellett elszenvedniük. 
Mivel a vesztesek oldalán álltak, elnyomatá-
suk csak fokozódott. A protestánsok tudatába 
viszont évszázadokra bevésődött – és meg-
maradt – a félelem: egykori tulajdonosaik 
majdan visszakövetelhetik jogos jussukat. 
Hatalmuk megőrzéséért diszkriminatív törvé-
nyek sorozatát léptették gyakorlatba. Így hát 
a politika és a vallás Írországban évszázado-
kon át egybemosódott. Az elnyomók és az el-
nyomottak ütközete az identitásmeghatározó 
vallás síkjára terelődött, és erősítette a poli-
tika által diktált évszázados gyűlöletet. 

 A hatalma teljében levő brit királyság ide-
jén, 1801-ben, az egyesülési törvény értelmé-
ben Írország hivatalosan is a brit korona 

részévé vált. Mivel az önállósodási törekvé-
sek szembekerültek a brit korona érdekeivel, 
a 20. század elején polgárháborús hangulat 
alakult ki. A brit kormány ezúttal a békés 
megoldást választotta, és egy 1920-ban elfo-
gadott törvény alapján lehetővé vált külön 
parlament létrehozása Észak-Írország 6, il-
letve Dél-Írország 26 grófsága számára. Ez a 
törvény Ulster hivatalos szétdarabolását je-
lentette, mivel csak így sikerült „szétvágni a 
gordiuszi csomót”. Mert nemcsak az írek ere-
dendő szabadságát kellett visszaadni immár, 
hanem az évszázadokkal azelőtt letelepedő 
protestánsok leszármazottainak is biztosítani 
kellett az őket megillető jogokat. Létrejött az 
Ír Szabad Állam, amely 1938-ban vívta ki a 
koronától való teljes függetlenséget, amit az 
új brit alkotmány biztosított. Írország (Éire) 
létrejöttével az ír nép megvalósította sok év-
százados álmát. De nem teljesen. 

 Az Ír-sziget kisebbik részét elfoglaló 
Észak-Írország igen változatos domborzatú, 
látnivalókban bővelkedő országrész. Kiter-
jedt erdőségek, elsősorban síkvidék és lankás, 
akár hegyvidékbe torkolló dombok, élénkkék 
tavak, gazdag tengerpartszakaszok, változa-
tos szigetvilág jellemzik a közkedvelt író, 
Mark Twain hazáját. Az építészeti sokszínű-
séget a kőkori sírok, kelta keresztek, korai ír 

kolostorok, normann kastélyok, megerősített 
középkori házak, ipari műemlékek adják. 
„Fővárosa” Belfast, az országrész lakosainak 
több mint egynegyede él itt. Az ipari forrada-
lom egyik fontos bázisa, a lenfeldolgozás, kö-
télgyártás és hajókészítés központja. Az 
Ír-sziget legnagyobb tengeri kikötője, keres-
kedelmi centrum, egyetemi város. Jelképes, 
hogy az északír egyfontos pénzérmén a len 
található, az a növény, amely egy évszázadon 
át Belfastot a lenfeldolgozás központjává 
tette az egész világon. 

Hogyha egy angolnak, walesinek, skótnak, 
írnek Erdélyt emlegetjük, akkor ismerősen 
fog csengeni neki Transylvania. Bizonyára 
egyetlen dolog jut eszébe: Drakula. Amúgy a 
Drakula-mítosz megalkotója, Bram Stoker 
éppen ír volt. A pszichológiai thriller és hor-
ror műfajához tartozó könyvet meglehet, 

hogy az ír nép több évszázados elnyomásá-
nak tudatalattija szülte. Ezzel szemben, 
hogyha tőlünk: erdélyi, romániai, magyaror-
szági stb. átlagpolgároktól kérdezik meg, 
hogy mit is tudunk, egyáltalán hallottunk-e 
Ulsterről, akkor csak vonogatjuk a vállunkat, 
és nemet biccentünk a fejünkkel. (Ezen írás-
nak az is célja, hogy több ismeretünk legyen 
a témában – szerk. megj.) Kevesen ismerik 
Ulster földrajzi, történelmi, társadalmi lépté-
keit. Ha viszont Észak-Írországot emlegetjük, 
akkor mindenkinek a vallási-politikai villon-
gások jutnak eszébe. Helyenként szintén mi-
tikusan, a valós helyzet és háttér ismerete 
nélkül. 

Az Észak-Írországként emlegetett földrajzi 
egység a brit korona része, és erre való tekin-
tettel a királyságot leghivatalosabban Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága névvel illetik. A tizennégyezer 
négyzetkilométeres Észak-Írország összesen 
hat közigazgatási területet, grófságot (county) 
foglal magába. Másrészt az Ír-szigetnek és 
egyúttal Írországnak négy tartománya (pro-
vince) van. Egyikük Ulster, amely történel-
mileg összesen kilenc grófságból épül fel: a 
partition (felosztás) óta hat alkotja Észak-Ír-
országot (Antrim, Derry, Down, Armagh, 
Tyrone és Fermanagh), három pedig az önál-

lósult, ugyanakkor „megcsonkított” Írország 
negyedik tartományát (Donegal, Cavan és 
Monaghan). Így hát Ulster hagyományos tör-
ténelmi és kulturális identitása megosztódott. 

Az északír konfliktus, Ulster hovatartozása 
megértéséhez feltétlenül vissza kell térni a 
történelmi múlthoz, és figyelembe kell venni 
a demográfiai adottságokat. A viszonylagos 
egyensúly létrehozásához, amely Ulster fel-
darabolását és a mai helyzet kialakítását je-
lentette, egymás mellé kellett állítani az írek 
függetlenségért vívott jogos harcát és az Ír-
sziget északi részének protestáns telepesekkel 
való benépesítését a közeli brit szigetekről. 
Ismert helyzet: a történelmi igazság és a né-
pesedési tények nekifeszülnek egymásnak. 
Ilyenkor tökéletesen jó megoldás nincs, csak 
látszategyensúly. Mert amiként az íreknek 
szenvedés volt a brit uralom, az északon élő 

többségi protestánsoknak éppúgy 
nem tetszene az Ír Köztársaság kitel-
jesedése. Erről szavaztak mindany-
nyian annak a demokráciának a 
jegyében, amelyről a híres angol po-
litikus, Winston Churchill szállói-
gévé vált mondata így szól: „A 
demokrácia a legrosszabb állam-
forma, de a többi még rosszabb 
nála”. 

Ulster felosztását a brit korona és 
a létrejövő Ír Köztársaság között 
egyfajta történelmi igazságszolgálta-
tásnak szánták. Nem a külső hatal-
mak nyomására, hanem belső 
indítékból cselekedtek. Sajnos a ké-
sőbbiekben a szavak helyett sokszor 
a terrorcselekmények beszéltek. És 
ahol gyilkolnak, ott egyre nehezebb 
a megbékélés, a „történelmi igazság-
tétel”. A mi helyzetünkre kivetítve, 
és képletesen fogalmazva: Ulster fel-
darabolása olyan volt, mint a bécsi 
döntés, amelyet az azt megelőző sé-
relmek helyreállítására hoztak a de-
mográfiai valóság figyelembe- 
vételével. Csakhogy az északír fel-
osztást nem követte párizsi béke. 

 De egyáltalán miért kellett felda-
rabolni a hosszú évszázadok során 

egységes földrajzi egységet alkotó Ulstert? 
Az egész tartomány népességét összességé-
ben tekintve, a katolikus többségű Ulsternek 
azért kellett feldarabolódnia, hogy létrehozza 
a protestáns többségű Észak-Írországot. 
1920-ban történt ez a fájdalmas szétválás, 
számunkra igencsak ismerős az évszám. Ér-
demes legalább elgondolkodni azon: mi tör-
tént volna, ha az ulsteri rendezés mintájára a 
történelmi Erdélyt jócskán meghaladó or-
szágrész egy északi és egy déli részre tagoló-
dik? Megelőzve a bécsi döntés 
szükségszerűségét és a párizsi békét is. Ha 
már nem jött, jöhetett létre független Er-
dély… Független Ulster sem jött létre. Pedig 
ez is megoldás lehetett volna, igaz, leginkább 
csak elméletben. Ulster feldarabolódott. 

 Sok évszázados ellenségeskedés után jó 
lenne a megbékélés útját járni. Hogy Észak-
Írországról a csodálatos táj, a kellemes 
pubok, a mosolygó és közvetlen lakosok jus-
sanak eszébe a kívülállónak. Hogy a katoli-
kus és protestáns közösségek felváltva 
kapjanak biztatást egykori gyilkos szavak és 
bombák helyett. Mert a tisztességnek, a sze-
retetnek, az emberségnek nincs vallása.  

 Az adventi várakozás jegyében százezer 
üdvözlet! 

XIX. évf. 48. (838.) szám, 2022. december 9., péntek
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Százezer üdvözlet Ulsterből 
Dr. Ábrám Zoltán

* Az Egyesült Királyságról készült sorozatunk 9. része
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Hess, Bánat, rútak rútja! 
Szüléd vak Éjfél s ugató Pokol; 
hol a Styx bujdokol 
s torz nép közt, dúlt jajok közt zajlik útja, 
(…)Ám jöjj, egek virága, színe, 
égi neven: Euphrosyne 
s a földön: szívtáró Öröm, 
kit búgva édes gyönyörön 
Vénusz szült (s még két Gráciát) 
s repkényes Bacchus volt atyád. 
Vagy — más regés szó mást zenél — 
a lenge, víg Tavaszi Szél, 
Zephyr, a Hajnalt üldözőn, 
megejté a meleg mezőn 
és kék ibolya-garmada 
volt ágyuk s rózsák harmata 
hullt rájuk s lettél drága sarj, 
hogy táncot, fényt és dalt akarj. 
 
Az 1608. december 9-én született John 

Milton versével indulok sétámra december 
második hetében, kedves olvasóm. Különös 
a címe is e versnek, L’allegro, amit talán ma-
gyarra A vidámra fordítanék, ha nem adott 
volna eredetileg is olasz címet versének maga 
a szerző. Az angol barokk legnagyobb alakja 
több röpiratot is publikált az emberi jogok és 
a szabad vallásgyakorlás védelmében. Nem 
tudott alkalmazkodni az egyetemi élethez, 
Cambridge-et elhagyva feladta korábbi ter-
vét, hogy papi pályára lépjen. Ekkoriban, 26 
éves korában írta a L’allegrót. Tóth Árpád 
álmodta bele a magyar nyelvbe. 

  
(…)Így jöjj, s jöttöd tánc legyen, 
lejtve könnyű lábhegyen, 
s lengjen veled, jobbodra fűzve 
édes Szabadság, ormok szüze; 
jöjj s engem is, igaz feled, 
segíts, járnom vele s veled, 
s merre víg rajod vezet, 
várjon tiszta élvezet: 
pacsirta adjon drága kéjt, 
riasztva a nagy, lomha Éjt, 
mely megfut zord őrtornyitúl, 
mihelyt a tarka ég pirul, 
friss „jó reggelt”-tel bús lakom 
köszöntve a gyúlt ablakon, 
átintve vadszőlők bogán 
s indázó vadrózsák sokán, 
(…)Menjek víg nép közé korán, 
zöld halmokon, szilfák során, 
(…)Bármerre nézek, új öröm 
tárul elém a tág körön: 
(…)meddő szirtek vén feje 
fáradt felleg menhelye; 
sárga szikfűs, tarka mart, 
vékony ér s tág, büszke part, 

messzi torony fölszökik, 
lomb takarja köldökig, 
s tán alatta lány pihen 
s meglesi a kandi szem… 
(…)Olykor meg, bércek peremén 
a nyájas falvat járom én; 
(…)Majd, hogyha a Gond terhe nyers, 
görög bájú dal s tiszta vers, 
mit zord idő el nem temet, 
hadd védje s járja lelkemet: 
(…)minden borús bilincs lefejlik 
s az Összhang rejtett lelke sejlik; 
s Orpheus, hallva e zenét 
nyitja arany álmú szemét 
a csöndes asphodélos-ágyon 
s az esdő dalt tanulja vágyón: 
(…)Kívánt gyönyöreim ezek, 
Öröm! add meg s tiéd leszek! 
  
Milton az 1630-as évek végén Franciaor-

szágba és Itáliába utazott. Firenzében meglá-
togatta az inkvizíció őrizete alatt álló, már 
öreg és vak Galileo Galileit. A csillagász te-
leszkópjáról az Elveszett paradicsomban is 
megemlékezett, egyik beszélgetésüket pedig 
később feljegyezte híres előterjesztésében 
(Areopagitica, 1644), mely a szólásszabad-
ság érdekében született. Az angol polgári for-
radalom alatt Oliver Cromwell magántitkára 
lett. 1652-ben megvakult. II. Károly restau-
rációja idején letartóztatták, műveit nyilváno-
san elégették. A halálos ítélettől valószínűleg 
csak vaksága mentette meg. 1671-ben meg-
írta a Visszanyert Jeruzsálemet és A küzdő 
Sámsont, utóbbi témája a megalázott győze-
delme a megalázók fölött: ez a győzelem a 
megvakított ember diadalmas, önként vállalt 
halálával teljesedik be. 

December 10-én emlékezzünk meg az 
1827-ben e napon született Korányi Frigyes 
tüdőgyógyászról, a tüdőszanatóriumok és a 
gyógyfürdők fejlesztésének szószólójáról. A 
márciusi ifjak között ő volt a medikus. Az 
1867-es kiegyezés után a Pesti Királyi Tudo-
mányegyetem Orvosi Karának egyik szerve-
zője és irányítója lett. Magyarországon ő 
bővítette a diagnosztikát laboratóriumi, bak-
teriológiai és röntgenvizsgálatokkal. Ő 
mondta ki, hogy a tbc népbetegség. 

157 éve, 1865. december 11-én avatták fel 
az 1858-ig Magyar Tudós Társaság nevet vi-
selő Magyar Tudományos Akadémia épüle-
tét. Építését Ybl Miklós és Szkalnitzky 
Antal vezette. Az épület kétemeletes, kora 
eklektikus-reneszánsz stílusú, homlokzatát 
Newton, Rafael, Galilei, Descartes, Leib-
nitz szobrai díszítik – Emil Wolf berlini 
szobrász alkotásai. A nagyterem Lotz Károly 
később elkészült (1887-91) freskóival ékes. 
Később, 1891-ben helyezték el az Akadémia 

utcai homlokzaton Holló Barnabás dombor-
művét az alapításról. Az új főtitkári lakásba 
először Arany János költözött be, aki 1870–
79 között volt főtitkár, de ezt követően is, ha-
láláig ott lakott. Az Akadémia épületében 
kapott helyet a könyvtár, a kiadóhivatal, az 
Esterházy-képtár, valamint a Kisfaludy Tár-
saság is. Az intézmény a tudomány fényét 
hozta hazánkba. 

 Tizenharmadikán emlékezünk a fényhozó 
Szent Lúcia ókeresztény szűz vértanúról 
(†304 körül), a népi hiedelemvilág jeles alak-
járól. Luca napján az ő mártíromságára em-
lékezünk. Különleges attribútuma az égő 
olajmécs és a két szemet virágzó leveles 
ágacska. A latin lux ugyanis nemcsak fényt 
jelent, de szeme világa, szeme fénye értelme 
is van. 

  
Északi kopár szirten 
Egy fenyő áll társtalanul. 
Aludna; betakarja 
A hó, mely hullva hull. 
 
Álma egy távoli pálma, 
A hazája keleti hon, 
Társtalan némán gyászol 
Az égető sziklafalon. 
  
Az Ein Fichtenbaum… kezdetű vers for-

dítója Horvát Henrik, szerzője a német ro-
mantika nagy triászának legfiatalabbika – 
Johann Wolfgang von Goethe 1749-ben, 
Friedrich Schiller 1759-ben született –, a 
Petőfit kölcsönösen tisztelő Christian  

Johann Heinrich Heine. Ő 225 éve, 1797. 
december 13-án látta meg a napvilágot. 

 Ugyane versét Tauber Ferenc Magányos 
luc néven fordította: 

  
Magányos luc, hazája 
Északi, kopasz plató. 
Már álmos; fehéren fogja 
a jég és a hótakaró. 
 
Egy pálma csak az álma, 
Ki távol, napkeleten, 
Magányos, halk gyásszal él, 
Egy nap-perzselte hegyen. 
  
 Tessék választani: kinek melyik fordítás 

tetszik jobban? Szerintem a második 
hűe(bbe)n adja vissza az eredeti hangulatát. 

 Magányos lucfenyő volt Bolyai János is. 
220 évvel ezelőtt, 1802. december 15-én szü-
letett Kolozsvárott. Volt tanártársam emléke 
előtt is fejet hajtva idézem Weszely Tibor 
szövegét a Bolyai János című könyvéből: 

„Alig töltött Temesváron egy hónapot, 
amikor János 1823. november 3-án megírta 
azt a matematikatörténeti jelentőségű híres 
levelét a Marosvásárhelyen élő édesapjának, 
melyben tudatja, hogy világra szóló felfede-
zés birtokában van, mellyel tisztázza a pár-
huzamosok több mint kétezer éves 
problémáját, és ezzel »a semmiből egy új, 
más világot« teremtett. Csodálatos és véletlen 
egybeesés folytán, pontosan két év múlva, 
1825. november 3-án teszi meg a pozsonyi 
országgyűlésen Széchenyi István nemes célú 
és igen jelentős anyagi felajánlását a magyar 
tudományos akadémia létrehozására. Erre 
emlékezve a Magyar Köztársaság kormánya 
55/1997. számú rendeletével november 3-át 
a magyar tudomány napjává nyilvánította. 
Tehát ennek a napnak a jelentőségét a ma-
gyar tudományos élet szempontjából nem-
csak Széchenyi nagy horderejű gesztusa, 
hanem Bolyai világraszóló felfedezésének be-
jelentése is emeli.” 

  
Itt vetni ki, a magyar végeken, 
az agy merész hálóját le a mélybe, 
a tajtékozó terek tengerébe – 
micsoda reménytelen Tentamen! 
 
S érezni végig az idegeken, 
ahogy a háló rezzenő szemébe 
akadnak rángva a sok ezredéve 
kisikló szörny-törvények, kezesen! 
 
De mire való itt a ritka zsákmány? 
Többre taksáltatik egy csorda ártány, 
egy akó jobb bor, s még egy jól rakott 
 
kemence is. Hát azt csinálta. Míg 
a világ mástól tudta meg, amit 
a világon elsőül ő tudott. 
  
Somlyó György szép Bolyai versének 

egyetlen nagy (!) hibája, hogy összekeverte 
az apa és a fiú tetteit: a „kemencemester”, a 
Dániel-kályhák valóságba álmodója a Tenta-
men szerzője, Bolyai Farkas volt. A fiú 
„csak” az Appendixet írta… 

  
 Maradok kiváló tisztelettel.  
 Kelt 2022-ben, 414 évvel az Elveszett pa-

radicsom szerzőjének születése után 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DXLII.) 

Meddő szirtek vén feje fáradt felleg menhelye

Munkácsy Mihály: Milton – A vak költő lányainak tollba mondja versét



Szászrégentől keletre, a Görgény-
patak partján elterülő község mellett 
emelkedik a kúp alakú Várhegy. Tete-
jén, ahova szerpentines út vezet, lát-
ható a vár alapfalának néhány 
részlete és egy pince dongaboltozata. 
A vár keletkezésének idejét nem is-
merjük, de azt igen, hogy királyi vár 
volt, és mint ilyen, mindenkor az er-
délyi vajdának, illetve a székelyek is-
pánjának irányítása alá tartozott. E 
két tisztséget legtöbbször ugyanaz a 
személy töltötte be. A görgény- 
szentimrei várról van szó… 

Az örökösödési szerződés 
A vár első okleveles említése 1364-ből 

való Gurgen alakban, amikor a királyi várban 
az erdélyi vajda és várnagya lakott. Kiss 
Gábor az Erdélyi várak és várkastélyok című 
munkájában tesz említést arról, hogy 1443-
ban I. Ulászló a várat Hunyadi János erdélyi 
vajdának adományozta. Ennek ellenére, ami-

kor 1445-ben Cillei Frigyes és fia, Ulrik köl-
csönös örökösödési szerződést kötött Újlaki 
Miklós erdélyi vajdával, ez utóbbinak a bir-
tokai között volt Castrum Gergint is. 

A vár a mohácsi csata után Szapolyai János 
birtoka lett, és kedvenc vadászóhelye volt az 
ifjú János Zsigmondnak, akit később halálos 
betegen innen szállítottak Gyulafehérvárra, 
ahol 1571. március 14-én elhunyt. 

Izabella királyné jegyajándékul kapta az 
uradalmat János királytól, akinek címerét 
1652-ben a vár leltározói még látták.  

A várban 1572–1573-ban Báthori István 
építkezett, erről részletesebb adataink nincse-
nek. 

A vár a kincstáré lett 
Görgényt 1585-ben Hagymási Kristóf kan-

cellár szerezte meg, fele részét pedig Kova-
csóczy Farkas vette zálogba. 

Hagymásiról azt kell tudni, hogy részt vett 
a fejedelem elleni lázadásban, ezért Báthori 
Zsigmond az ellenzéki nemesekkel együtt 
1594-ben elfogatta, és közülük tízet – közöt-
tük Hagymásit és Kovacsóczyt – kivégezte-
tett. 

Báthori a várat 1595-ben nagybátyjának, 
Bocskai Istvánnak ajándékozta, akinek halála 
után az épület a kincstáré lett.  
A hűségért visszaszerzett birtok 

Kiss Gábor arról is tud, hogy Kovacsóczy 
Farkas fia, István, Bethlen Gábor fejedelem 
titkára lett, így több ízben járt követként kül-
földön, majd kancellárrá nevezték ki.  

A fejedelem iránti hűségéért visszakapta 
apja görgényi birtokait, amiket 1634-ben, 
halálakor felesége, Telegdy Zsófia és Kata 
nevű leánya, Petki Istvánné örökölt. 

A vár másik felét ez időben Barcsay Zsig-
mond bírhatta, mert I. Rákóczi György 1638-
ban azzal a kikötéssel adta 29 ezer forintért 
Allia Sámuelnek és feleségének, Lórántffy 
Katának, hogy 12 ezer forintot fizessenek 
meg Barcsaynak. Úgy látszik, időközben két 
részt egyesítettek, mert a fejedelem 1643. 
szeptember 25-én Kovacsóczy Kata, ekkor 
már mint Bálintit Györgyné halála esetére 
saját kisebbik fiának, Rákóczi Zsigmondnak 
kötötte le 40 ezer forintban. 
Az építő Rákóczi 

Görgény I. Rákóczi György kedvelt tartóz-
kodási helye volt, ahova nemcsak vadászni 
járt, sokat épített és változtatott a váron. 

Erről Szalárdi így ír: „…Görgény várának, 
hogy csak az éjszakrul való szőlőhegyről ál-
líthatnék lövéssel való ártalma, az ellen egy 
igen-igen erős kőrakású, kétszárnyú öreg ka-
zamatás bástyát indíttatott vala…, … az 
város Görgényszentimre felől a vár hegye 
alatt fejedelmi friss házakat fundamentumá-
bul építtetett, azon vár hegyének napkelet 
felől való részén egy igen nagy cserepes-
gazos erdőt kiírtván, a vár nagy alkalmatos-
ságával szép kaszálókká tetette vala…” 
A tatárjárás után kőerődítések  
és kővárak épülnek 

A várakról általában Kővári László így ír:  
„…volt idő a haza felett, midőn alig nézhetett 
szét a honfi, hogy tekintete ne találkozott 
volna a folyamok felett elvonuló hegyláncok 
csúcsain álló lovagvárakkal, a falukból kie-
melkedő erődített kastélyokkal…”. 

Okleveleink és a hiteles történeti adatok a 
honfoglalás korától beszélnek a királyi várak-
ról. 

Keresztes Gyulának tudomása van arról, 
hogy Szent István a vármegyék megszerve-
zése után kezdeményezte a várak építését. 
Ezt a tevékenységet az 1241-es tatárjárás sza-
kította félbe, de utána a földvárak helyett kő-
erődítések és kővárak épültek. 
Erdély végvárai 

IV. Béla idejében Erdélyben több várat 
emeltek. Bálványosvár, Hátszeg, Torockó, 
Csicsó, Mentő és még sorolhatnánk. 

A 14. században a hadászati követelmé-
nyeknek megfelelően végvárak épültek. Az 
ismertek közül Küküllővár (1335), Gyalu 
(1373) és az 1364 előtt épült görgényszentim-
rei várat soroljuk fel. 
Valamennyi királyi,  
fejedelmi vár volt.  

A 16. és 17. század fordulóján és később is 
– a vár- és várkastélyépítés fellendült, Beth-
len Gábor, I. Rákóczi György és mások ide-

jében volt Erdély építőművészetének fény-
kora. Ebben az időben épült a legtöbb castel-
lum. 

A fejedelmek, vajdák mellett azok főtaná-
csosai, a vezető családok is kastélyokat épít-
tetnek. Mások mellett a Bánffyak, Hallerek, 
Bornemiszák, Lázárok, Telekiek építettek 
szebbnél szebb kastélyokat. 
A görgényi várról 

Kanyarodjunk vissza a görgényszentimrei 
várhoz. Egy 1652-ben kelt leírásból megtud-
juk, hogy a vár kapuja előtt „…kősziklából 
ásott mély árkon egy deszkahíd…” vezetett 
át a bejárathoz, az árokszélen pedig „…jobb 
kéz felől egy újonnan kezdett, üszögében álló 
bástya…” volt. A belső, régi kapu „…előtt 
való árkon által egy kis emelcsős híd…” ve-
zetett.  

A kapuköz után „…bal kézre van egy 
kűfal, annak oldalán az kút lélekző lyuka, szá-
ján hat vasból álló pántok…” 

Innen lehetett feljutni a „…kapu felett való 
házba…”, mely előtt „tornác” volt. Ebben a 

helyiségben tartották a használaton kívüli 
fegyvereket, a bányászfelszereléseket és 
egyéb gazdasági eszközöket. 

Az épület „…szegleteiben vagyon egy ele-
ven kút, tizenöt ágasokon álló, négyszegre csi-
nált…”, ennek közelében a „tárház”, majd az 
„ebédlőpalota”, ezek alatt pedig a pince. Az 
egyik „…ajtaja felett kopjatartó…”, és a fal-
ban „…kűbűl kifaragva Kovacsóczy István 
czimere…” volt látható. Innen „…huszonöt 
fogú grádics…” vezetett fel a „Horgasház hú-
jára”, onnan kőfal a „Harcsafark-bástyáig”, 
melynek „…ajtaja felett van Izabella királyné 
czimere…”. 

A különböző rendeltetésű épületeken kívül 
a leltár megemlíti a Veresbástyát, egy kör alap-
rajzú kis bástyát, „…az vár közepén a töm-
löc…”-öt, a Pataki-bástyát: „…idvezült urunk 
írása rajta…”, kazamatájával, a gyümölcsösk-
erteket és különféle gazdasági épületeket.

Nagy-Bodó Tibor 

* Figyelembe véve több más történelmi szempontot, a még pontosabb tájékoztatás érdekében a cikket egy következő lapszámunkban kiegészítjük dr. Kálmán Attila tanár, történész hoz-
zászólásával.  
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Épített örökségünk 
A romos erdélyi végvár 

Freskórészlet Visconti képe alapján

Alagút a görgényi várban
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket december 22-ig 
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

Az ÜGYETLEN REJTVÉNY 
cím  pályázat nyertesei: 

Szabo Cs. Ilona, Marosvécs, Patakszer u. 

Fülöp tefan, Szászrégen, Pictor N. Grigorescu u.  

A pályázati rejtvény megfejtése: 

Az ügyetlenség az unalom elleni legjobb szer.  

Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a november 29-i  

számból: 
 

Ikrek: Úton 
 
Skandi: Ön viccel, doktor 
úr! Ki bír megenni har-
minc-negyven barackot egy 
nap? 
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Szerkeszti: Kiss Éva 1027.

E -
VÍZSZINTES: 1.  Jogi író, miniszteri tanácsos, 150 éve született (Andor). 7.

Fest m vész, grafikus, 150 éve született (Károly). 9. … Montand, színész, énekes. 10.
Harmadik (francia). 11. Földrajzi író, tanár, atlaszszerkeszt , 150 éve született (Aurél).
16. Kínos helyzet. 18. Orosz igen. 19. Más néven. 20. A házba. 21. Székely is. 22. Világ-
talan. 24. … Marais (színész). 25. Merész. 27. Becézett Mihály. 28. Lyukas cs r! 29.
Tehénhang. 30. … gros (nagyban). 31. Leveg  (irod.). 32. M vészettörténész (Nóra). 35.
N i név (szept. 16.). 37. Lesetlen! 38. Sodrás. 40. rgróf (Tádé). 42. Nyugati gót király.
45. N i név (júl. 24.). 47. Akkád eposz. 49. … centrum (földrengés helye). 50. Taszító.
51. Alaszkai szigetcsoport. 52. Orosz rendez  (Alekszandr). 53. A nagybányai
m vésztelep egyik alapítója és teoretikusa, 150 éve született (István). 

FÜG LEGES: 1. Kett zve angol búcsúzó köszönés. 2. Derékszíj. 3. A világtól evonult
személy. 4. Triplázva tánc. 5. Az egyik számjegy neve. 6. Királyi (röv.). 7. N vel férfinév!
8. Farkas. 11. Római katolikus püspök, 250 éve született (Ferenc). 12. Sept-…, kanadai
város. 13. Pápai korona. 14. Isme. 15. A kálium és a kén vegyjele. 17. Kályha süt je.
20. Falusi apó. 22. Fölöttébb vidám. 23. Református pap, egyházi író, 250 éve szü-
letett (Bálint). 25. Attila társuralkodója és áldozata. 26. Egy (angol). 27. Üt s labda-
játék (rég.). 29. József Attila verse. 31. Kevert szín. 33. Deklinál. 34. Itt lent (nép.). 36.
Olasz költ  (Alighieri). 37. Belgium els  királya. 39. Rikoltozik. 41. A világ r elkép-
zelt anyaga. 43. Jelfogó. 44. Finn író, 150 éve halt meg (Aleksis). 46. Holland és magyar
autójel. 48. Az arany és a bór vegyjele. 50. Pénzügyi szakember, 150 éve született
(Ferenc). 51. Az ezüst vegyjele. 52. Arrafele!  

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Albert Camus francia író 
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Marosvásárhelyen a vártemp-
lomi egyházközség kedves 
vendéget fogadott advent 
második vasárnapján. A szó-
székről a kárpátaljai Nagysző-
lős református testvér- 
gyülekezetének lelkésze,  
Molnár Lóránt hirdette az igét 
a szabadításra való várako-
zásról, vágyakozásról a há-
ború, az infláció miatti feszült 
időkben, amikor a legnagyobb 
szükség van az enyhülést, 
békét hozó égi és földi segít-
ségre. 

A két gyülekezet közötti kapcso-
lat prof. dr. Ábrám Zoltán presbiter 
közvetítésével még a járvány és há-
ború kitörése előtt kezdődött. Kár-
pátalján tett látogatása során 
megható, felemelő istentiszteleten 
vett részt a nagyszőlősi református 
templomban, és ismerte meg Mol-
nár Lóránt lelkészt. Hazatérve aján-
lotta a vártemplomi pres- 
bitériumnak a testvérgyülekezeti 
kapcsolat kialakítását, ami meg is 
valósult. 2018 végén a nagyszőlősi 
lelkész szolgált a Vártemplomban, 
majd 2019-ben vásárhelyi gyüleke-
zeti tagok vettek részt a Kárpátal-

jára tett kiránduláson. A szépen in-
duló kapcsolatot a koronavírus-jár-
vány, majd a 2022 februárjában 
kitört háború zavarta meg, ezért a 
továbbiakban a közösségi médián 
keresztül tartották a kapcsolatot.  

Ezúttal újra a nagyszőlősi lel-
kész, Molnár Lóránt tiszteletes jött 
el Marosvásárhelyre, és prédikáci-
ója után beszélt a hazájában kiala-
kult helyzetről. Emlékeztetett arra, 

hogy korábbi látogatásakor egy kö-
zepesnek mondható 800 fős gyüle-
kezetről számolt be. „Azóta sok 
minden változott, sajnos sokan el-
mentek otthonról, más hazát ke-
resve áttelepültek Magyarországra, 
miután február 24-én kitört a há-
ború. Bizonyára sokan látták a drá-
mai képsorokat arról, hogy mi 
történt a határátkelőkön. Napok le-
forgása alatt tömegek hagyták el 

Kárpátalját, és néhány hónap alatt 
egész Ukrajnát. Ez kihatással van a 
gyülekezetünk életére is. Sok család 
eltávozott, amíg erre lehetőség volt, 
az első 24 órában férfiaknak is el le-
hetett hagyni az országot. Utána, 
mivel hadiállapot lépett életbe, a 18 
és 60 év közötti férfiak előtt lezár-
ták a határokat.”  

Ma szétszakított családok marad-
tak otthon a külföldre menekült csa-
ládfők távozása után. Az otthon 
maradt családban az édesanyának 
kell ellátni a férfi kötelességét is. 
Időnként látni lehet a határon, 
ahogy húzza a gyermek a bőröndöt, 
és megy át a család az apát meglá-
togatni. Nincs egyszerű helyzetük 
azoknak a férfiaknak sem, akik ott-
hon maradtak, és félniük kell a ka-
tonai behívó kézbesítésétől. 

A mindennapi életet megnehezí-
tette a tavaszi nagy élelmiszer-, 
gázolaj- és benzinhiány, ami má-
jusra helyreállt. Ma már mindent 
lehet vásárolni, csak nagyon drá-
gán, mert óriási az infláció. A le-
gaggasztóbb a családok életében az 
áramkimaradás, napi húsz, faluhe-
lyeken akár 24 órás áramszünet is 
van. El lehet képzelni, hogy aki 
gépen szeretne dolgozni, vagy a 
pékségben a kenyérsütés közben 
kikapcsolják az áramot, milyen kel-
lemetlen következményekkel jár. 
Akik tudtak, benzines áramfejlesz-
tőket szereztek be, de ezt nem te-
heti meg mindenki, és marad a 
várakozás, hogy mikor adják vissza 

az áramot. Éjszaka van áram álta-
lában, és aki mosni akar, olyankor 
kapcsolja be a mosógépet. 

Az iskolákban is nehéz a helyzet. 
A férfi tanárok közül sokan elmen-
tek, így voltak iskolák, ahol nem 
kezdődött meg a tanítás. Jelenleg a 
férfiak halasztást kaptak, viszont 
óvóhely nélkül nem működhet is-
kola. Amikor megszólal a sziréna, 
előfordul, hogy a gyermekekkel 
másfél, két órát is a pincében kell 
tölteni, és onnan csak a szülők vi-
hetik el őket.  

Az egyetlen ukrajnai megye, 
amelyet nem ért még támadás, az 
Kárpátalja.  

„Mi bízunk és reménykedünk 
abban, hogy ez a borzalom véget 
fog érni. Minden istentiszteletün-
kön ezért könyörgünk, imádko-
zunk” – számolt be a lelkész, és azt 
kérte a testvérgyülekezet tagjaitól, 
hogy tegyék ugyanezt a nehéz hely-
zet megoldásáért, a békéért. Meg-
köszönte áldozatkészségüket, 
amellyel melléjük álltak a bajban, 
és kiemelte, hogy hiszik és remélik 
Isten segítségét, szabadítását. 

A presbitérium által szervezett 
fogadáson Henter Görgy a vártemp-
lomi gyülekezet pénzadományát 
adta át a lelkésztársának, majd erőt 
és áldást kért a nagyszőlősi gyüle-
kezetre, a lelkipásztor családjára, 
amely négy fiú mellett a járvány és 
a háború idején egy újabb kisfiúval 
gyarapodott. 

Szabadításra várva  
A nagyszőlősi testvérgyülekezet üzenete 

A küküllődombói lakosok kö-
zösségépítése, hagyományőr-
zése közismert, de ebben a 
felgyorsult, digitális világban 
egyre körülményesebb. Ezért 
fáradságot nem kímélve, új 
eszközökhöz nyúlva próbálják 
a közösséget összetartani, 
kulturális eseményeket szer-
vezni, az adventi várakozásba 
az ifjakat bevonni. A kulturá-
lis rendezvények keretében 
december 10-én, szombaton 
16 órától a küküllődombói 
kultúrotthonban könyvbemu-
tatóra kerül sor, amelyre min-
denkit szeretettel várnak. 

Szombaton délután Fóris- 
Ferenczi Rita és Fóris-Ferenczi  
Johanna könyveik révén óvodást, 
kisiskolást, felnőttet egyaránt ma-
gával ragadó történetek, mesék vi-
lágába kalauzolják az olvasót. A 
Teszetosza Matati, Mi lenne ha?, 
De anyu!, Kalárisok stb. kötetekről 
a szerzőkkel Márkos-Mátyás E. 
Zita beszélget.  

A Küküllődombói Unitárius 
Egyházközség kezdeményezésére 
tavaly a világító adventi kalendá-
rium építésébe kezdtek, aminek 
igencsak nagy sikere volt, ez idén 
hasonló lelkesedéssel folytatódik. 
Tavaly a Kis-Küküllő menti telepü-
lésen új keletű adventi ünnepváró 
játék vette kezdetét, melynek egyik 

célja a közösségi, megtartó kötelék 
erősítése volt. Idén ez folytatódik, 
így december 1-jétől adventi vilá-
gító kalendárium felépítését kezd-
ték el a településen. Ennek lényege, 
hogy minden este egy utcára néző 
ablakot ünnepi díszbe öltöztetnek, a 
kivilágított ablakon szerepel az az-
napi dátum is. Az ünnepváró kez-
deményezésbe bekapcsolódók 
ablakaiban az adventi időszak vé-
géig minden este felgyúlnak a fé-
nyek. Újdonságként a vallásórás 
gyerekek számvadászatba kezdtek, 
a cél, hogy minél több ünnepi 
díszbe öltöztetett ablakot lefotózza-
nak. Aki a 24 nap alatt a legtöbb 
ablakot lefotózza, egy kis jutalom-
ban részesül. Idén is sok dátumra 
jelentkeztek többen is, és megnőtt 
a külföldön élő elszármazottak 
száma, akik jelezték csatlakozási 
szándékukat. A felhívás idén is a 

Facebook közösségi oldalon zaj-
lott, illetve a szószékről is elhang-
zott a tavalyi kezdeményezés 
folytatása. 

A küküllődombói élő kalendá-
rium ötletéhez való csatlakozásról 
Márkos-Mátyás E. Zitát, a helyi 
kezdeményezés szorgalmazóját és 
irányítóját kérdeztük. Mint megke-
resésünkre elmondta, az adventi vi-
lágító kalendárium nevet viselő 
mozgalomnak kettős célja van. A 
lényeg, hogy az adventi időszakban 
karácsonyra hangolódva, december 
1-től 24-ig, a faluban egy-egy abla-
kot feldíszítsenek, és esténként 
fénypompás ablakokat „nyissunk”, 
Jézus születését várva. A decemberi 
napokon szentestéig minden este 
más-más család díszíti pompába és 
fénybe otthona egyik ablakát. A 
dátum magánüzenetben igényelhető 
a Facebook közösségi oldalon. A 
feldíszített ablakokról készített saját 
fotókat is ide várják, és naponta fel-
töltik az egyházközség közösségi 
oldalára – hangsúlyozta. 

Nem versenyjelleggel kapcsolód-
tak az anyaországi kezdeményezés-
hez, inkább összefogásnak szánták 
a falu, a lelkük fényesebbé tételére 
az adventi ünnepvárás idején. „Ta-
valy a járványügyi megszorítások 
miatt nagyobb szükség volt a kö-
zösségi megtartó kötelékre, mint 
eddig bármikor. Annak ellenére, 
hogy nem lehetett felszabadultan és 
közösen, fizikai jelenléttel ünne-
pelni, mindannyian várakoztunk az 
ünnepre, és ezáltal is megtalálhat-

tuk azt a hidat, ami átívelte az em-
berek között keletkezett űrt. Ezért is 
csatlakoztunk a világító adventi ka-
lendárium mozgalomhoz, mely 
azokban a sötét, bizonytalan hetek-
ben egy kis fényességet hozott 
mindannyiunk életébe” – fejtette ki 
az ötletgazda.  

A magyarországi Solymáron 
2016-ban első ízben megszervezett 
ünnepváró ablakdíszítés a csokis 
adventi kalendárium mintájára 
mára hagyománnyá vált, és a szom-
szédos országok közül is több régi-
óból csatlakoztak, a részt vevő 
települések pedig sorra felkerülnek 
egy világtérképre.  

„A karácsony közeledtével a falu 
valóságos adventi naptárhoz hason-
lított tavaly is, mindennap egy-egy 
fényes ablak nyílt a világra, re-
ményt, örömöt, erőt sugallva a la-
kóknak. A kezdeményezésről már 
rég hallottunk, tavalyra érett meg a 

megvalósíthatósága. Kellemesen 
érintett, amikor egyetlen hét lefor-
gása alatt az összes dátumot elkap-
kodták a hívek, ezért duplázni is 
kellett a napokból, hiszen egy-egy 
dátumra több jelentkező volt, és 

senkit nem szerettünk volna kizárni. 
Az eredeti elképzelés az volt, hogy 
a küküllődombói hívek jelentkezze-
nek, viszont megtetszett másoknak 
is az ötlet, és a faluból elszármazott 
családtagok is részt szerettek volna 
venni. Így a mi ablakaink Brüsz-
szeltől Kanadáig, illetve Svédor-
szágtól Vámosgálfalváig fognak 
világítani. Egy világtérképen jegy-
zik mindazokat a településeket, 
ahonnan jelezték, hogy csatlakoz-
nak a mozgalomhoz, erre felkerült 
Küküllődombó is, aminek nagyon 
örülünk. Magyarországon ennek 
már hagyománya van, Romániá-
ban viszont újabb keletű. A jó ötlet 
sokakat inspirál, ezért tavaly sorra 
szaporodtak a kezdeményező tele-
pülések. De ez is a lényege az ad-
venti várakozásnak: továbbadni a 
fényt, megteremteni egy békés vi-
lágot, amelyben méltán várhatjuk 
a Messiást. Szerény, csendes, 

őszinte adventi várakozást kívá-
nunk mindenkinek!” – fogalmazott 
Márkos-Mátyás E. Zita, a küküllő-
dombói élő karácsonyváró kalen-
dárium mozgalom kezdemé- 
nyezője. 

Világító adventi kalendárium és könyvbemutató  
Karácsonyváró közösségépítés Küküllődombón 

Bodolai Gyöngyi

Szer Pálosy Piroska 

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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A negyeddöntő programja 
December 9., péntek: 
* 17.00 óra: Horvátország – Brazília 
* 21.00 óra: Hollandia – Argentína 
December 10., szombat: 
* 17.00 óra: Marokkó – Portugália 
* 21.00 óra: Anglia – Franciaország 
A mérkőzéseket a TVR 1 és az M4 Sport televízió közvetíti. 

A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja a 
megyeszékhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket: 
1. 1848. sétányi aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetésre, szolgáltatásra 
2. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, üzlethelyiségnek, szolgáltatásra, irodának 
3. Ifjúsági utca 3. szám, 7,30 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának 
4. Győzelem téri aluljáró, 1-es helyiség, 69,45 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre  
5. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméter, kereskedelemre, közétkeztetésre, szolgálta-
tásra, irodának 
6. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, kereskedelemre, közétkeztetésre, szolgáltatásra, irodának 
Az első versenytárgyalásra 2022. december 20-án 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a 
Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej) 
december 9-étől, naponta 8–12 óra között.  
A következő versenytárgyalásokra keddenként 10 órakor kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Lo-
cativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej).  
Feliratkozni és az iratokat benyújtani december 19-én délig, illetve hétfőnként 12 óráig lehet.  
A versenytárgyalásra a Locativ Rt. székhelyén, Marosvásárhelyen, a Bartók Béla utca 2. szám alatt, a 7-es 
irodában kerül sor, és azok vehetnek részt rajta, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és li-
citálnak.  
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265-260-375 (25-ös mellék) telefonszámon. 
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A statisztikákkal foglalkozó 
Gracenote elemzése szerint a 
negyeddöntők előtt Brazília – 
Portugália döntőre van a leg-
nagyobb esély a katari labda-
rúgó-világbajnokságon. 

A Nielsen adatelemző leányvál-
lalata szerint a végső sikerre válto-
zatlanul a rajt előtt is favoritnak 
tartott braziloknak van a legna-
gyobb esélyük, jelenleg 25 száza-
lék. Tite csapata az elődöntőben 
találkozhat dél-amerikai riválisával, 
Argentínával, amelynek 20 száza-
lék az esélye a világbajnoki címre, 
míg a másik ágon most a portugálok 
a favoritok, 13 százalékos nyerési 
eséllyel. Őket Hollandia és a cím-
védő Franciaország követi egyfor-

mán 11 százalékkal, majd Anglia 
tízzel. Marokkónak hat, az előző 
vb-n ezüstérmes Horvátországnak 
öt százalék esélyt adnak. 

A döntő párosításával kapcsolat-
ban most a brazil–portugál párharcé 
a legnagyobb esély a Gracenote-nál 
11,9 százalékkal, a legjobb négy közé 
pedig az elemzés szerint Brazília (70 
százalék), Portugália (59), Argentína 
(58) és Franciaország (51) kerül be. 
A legszorosabb negyeddöntőnek a 
francia–angol tűnik az adatok alap-
ján. A Gracenote háromnegyed rész-
ben eltalálta a legjobb nyolc közé 
került válogatottakat, a rajt előtti elő-
rejelzéséhez képest a spanyolok he- 
lyére a horvátok, a belgák helyére 
pedig a marokkóiak kerültek.

Gracenote: brazil–portugál döntőre 
van a legnagyobb esély  

a világbajnokságon 

Lionel Messi klasszisa és a ruti-
nos Louis van Gaal taktikája kulcs-
szerepet játszhat a holland – 
argentin negyeddöntőben pénteken 
a katari labdarúgó-világbajnoksá-
gon. 

Négy éve az oroszországi tornán 
nem voltak ott a narancsmezesek, 
előtte viszont két alkalommal is 
éremmel térhettek haza: 2010-ben 
csupán a finálé hosszabbításában 
maradtak alul a spanyolokkal szem-
ben, 2014-ben pedig a házigazda 
brazilok elől kaparintották meg a 
bronzot. Utóbbi tornán a Lionel 
Messi vezette argentinok az elődön-
tőben gól nélküli döntetlen után ti-
zenegyesekkel győzték le 
Hollandiát, aztán a fináléban hosz-
szabbítás után kaptak ki a németek-
től. Legutóbb nem nyúlt ilyen 
hosszúra a menetelésük, a későbbi 
győztes franciák 4-3-ra kerekedtek 
föléjük a 16 között. 

Eddig összesen kilenc alkalom-
mal találkoztak egymással a felek, 
a transfermarkt adatai szerint négy 
holland és három argentin siker 
mellett 2 döntetlen született. 

Ezúttal más-más előzmények 
után várhatják, hogy a Luszaili 
Nemzeti Stadionban román idő sze-
rint pénteken 21 órakor felhangoz-
zon a spanyol Mateu Lahoz sípjele. 
A holland csapat legutóbb a tavalyi 
Európa-bajnokság nyolcaddöntőjé-
ben szenvedett vereséget: Budapes-
ten, a Puskás Arénában 2-0-ra 
kapott ki Csehország legjobbjaitól. 
Azóta 19 mérkőzést vívott meg ve-
retlenül, közte a teljes vb-kvalifiká-

ciós sorozatot, s eddig a katari tor-
nán sem talált legyőzőre: a Szene-
gál és a házigazda Katar elleni 2-0-s 
siker között a csoportelsőségbe az 
Ecuador elleni 1-1-es döntetlen is 
belefért, a nyolcaddöntőben pedig 
nem okozott gondot az Egyesült Ál-
lamok megverése (3-1). 

Fokozatosan javuló formát mutat 
a vb-re 36 meccses veretlenségi 
szériával érkezett dél-amerikai rivá-
lis: a csoportkör nyitófordulójában 
óriási meglepetésre 2-1-re kikapott 
Szaúd-Arábiától, hogy aztán Mexi-
kót és Lengyelországot 2-0-ra le-
győzve megnyerje csoportját, a 16 
között pedig 2-1-es sikerrel ejtse ki 
az ausztrál együttest. 

Az argentin válogatott kétséget 
kizáróan függ Messi teljesítményé-
től, aki pályafutása 24. vb-mérkőzé-
sére készül, ezzel egy találkozóra 
közelítené meg az örökrangsort ve-
zető német Lothar Matthäust. 
Ugyanakkor amint az ellenfél csa-
patkapitánya, Virgil van Dijk kie-
melte: a holland válogatott nem 
ellene, hanem Argentína ellen lép 
pályára. 

„Cristiano Ronaldo mellett az el-
múlt évtizedek egyik legjobb játé-
kosa a világon. Ő vezeti Argentínát, 
mindannyian tudjuk, hogy mire 
képes, ugyanakkor több jó játékos 
is van a csapatukban, aki a különb-
séget jelentheti, akikre oda kell fi-
gyelni, és mi ezt is fogjuk tenni” – 
fejtette ki a holland védelem oszlo-
pos tagja. Elárulta: minden eshető-
ségre, így a tizenegyespárbajra is 
felkészültek. (MTI) 

Van Gaal rutinja és Messi  
zsenialitása is dönthet 

A labdarúgó Szuperliga  
20. fordulójának televíziós  

közvetítési rendje 
December 9., péntek: 
* 19.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Voluntari 
December 10., szombat: 
* 19.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Konstancai FCV Farul 
December 11., vasárnap: 
* 14.30 óra: Kolozsvári FC Universitatea – Aradi UTA 
* 17.30 óra: Botosáni FC – Kolozsvári CFR 1907 
* 20.30 óra: Chindia Târgovişte – Bukaresti FCSB 
December 12., hétfő: 
* 17.30 óra: FC Universitatea 1948 Craiova – Campionii FC Argeş Piteşti 
* 20.30 óra: CS Mioveni – CSU Craiova 
December 14., szerda: 
* 19.00 óra: Bukaresti Rapid 1923 – Petrolul 52 Ploieşti 
A mérkőzéseket a DigiSport, az Orange Sport és a Prima Sport televízió 

közvetíti. 



ADÁSVÉTE 

ELADÓ bőrkötésben, érintetlenül 
Orbán Balázs A Székelyföld leírása 
két kötete – 450 lej. Tel. 0727-980-
566. (18067-I) 

ELADÓ egy 6 személyes kihúzható 
ebédlőasztal 3 székkel. Tel. 0743-211-
281. (17907) 

ELADÓ héjatlan tökmag és hidegen 
préselt napraforgóolaj. Tel. 0747-480-
255. (sz.-I) 

ELADÓ jó minőségű szilvapálinka, 40 
lej litere, gyümölcspálinka, 35 lej li-
tere, és dió, 4 lej litere. Tel. 0740-334-
468. (18040-I) 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935. (18030) 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-124-
154. (18045-I) 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0752-030-394. 
(18057) 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (-I) 

AJÁNDÉKBA adok egy aragázkályhát. 
Tel. 0770-197-339. (18083) 

LAKÁS 

BÚTOROZOTT garzonlakás kiadó. 
Tel. 0744-694-380. (17958-I) 

KÉTSZOBA-ÖSSZKOMFORTOS, 
bútorozott tömbházlakás kiadó. Tel. 
0752-833-612. (17903-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (18004) 

ELADÓ Kolozsváron a Bună Ziua ne-
gyedben 4 szobás, 96 m2-es tömb-
házlakás garázzsal. Tel. 
0770-521-749. (18082-I) 

KIADÓ egy 20 m2-es helyiség köz-
ponti zónában, csendes tevékeny-
ségre, díjmentes parkolási 
lehetőséggel. Tel. 0740-180-058. 
(18084-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18049-I) 

56 ÉVES NŐ munkát vállal. Tel. 0770-
663-571. (18055) 

SZŰCSMUNKÁT vállalok. Eladók 
férfi- és női szőrmesapkák. Tel. 
0365/409-634. (17931-I) 

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása, 
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-
383-725. (17951-I) 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, törmelékszál-
lítást, valamint csomagszállítást 
Budapestre. Tel. 0749-543-104. 
(17732-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, belső építkezési munkát. Tel. 
0749-543-104. (12995-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (17885-I) 

VÍZSZERELÉS, villanyszerelés, javí-
tások. Tel. 0774-574-527. (17886) 

FAVÁGÁST, bokorvágást vállalunk. Tel. 
0770-621-920. (17885) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

ÜLŐGARNITÚRÁK, fotelek, matra-
cok tisztítását vállalom a kliens la-
kásán. Tel. 0748-659-622. (18065-I) 

MAGÁNSZEMÉLY hivatalos ügyinté-
zőt keres. Tel. 0772-058-919.  
(18073-I) 

KÚTPUCOLÁST és -ásást vállalunk. Tel. 
0765-385-595. (18075) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18086-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Megpihent a dolgos, jó anyai 
szív, áldás és hála őrzi mindig 
e sírt. Isten szent országa már 
a te hazád.  
Remélem, békére talált. 
Fájó szívvel emlékezünk  
DÉNES MARGITRA halálának 
7. évfordulóján. 
A gyászoló család. (18029) 

Fájó szívvel emlékezünk 
életünk legszomorúbb nap-
jára, 2020. december 11-ére, 
AMBRUS FERENC halálának 
második évfordulóján. Emléke  
mindig velünk él. 
Szerettei. (18059-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
„Küzdöttél, de már nem lehet, 
Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
Örökké él, akit igazán szeretnek.” 
Mély fájdalommal, Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, 
hogy szerettünk,  

JANCSÓ CSABA EMŐD  
2022. december 6-án, 64 éves ko-
rában megpihent.  
Drága halottunk hamvasztás 
utáni virrasztása a Vili Temetke-
zési Központban (szentgyörgyi, 
új kórház mögötti temető) 2022. 
december 11-én 17 órától lesz, 
örök nyugalomra 2022. decem-
ber 12-én 11 órától a Vili Temet-
kezési Központ ravatalozójából 
helyezzük a szentgyörgyi (új kór-
ház mögötti) temetőben. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des!  

Gyászoló élettársa, Annamária, 
lánya, Orsolya és családja. (p.-I) 

 
 

 
Szívünk legmélyebb fájdalmával 
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, nagyapa, rokon, jó barát és 
szomszéd,  

DEMETER ÁRPÁD 
77. életévében megszűnt élni.  
Temetése 2022. december 9-én, 
pénteken 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben.  

Búcsúzik tőle felesége, Éva, 
lánya, Zsófia és a gyászoló  

család. (-I) 
 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Az OrtoProfil munkaközös-
sége mély együttérzéssel osz-
tozik Mózes Magdolna 
kolléganő szeretett  
ÉDESANYJA elvesztése 
okozta fájdalmában és gyá-
szában. Az örök világosság 
fényeskedjék Neki! Nyugod-
jon békében! (-I) 

Megrendülten búcsúznak volt 
osztályfőnöküktől, SÁRKÁNY 
ERNŐ nyugdíjas matematika-
tanártól a szászrégeni 2-es 
számú líceumban 1986-ban 
végzett XII. B osztály egykori 
tanulói. 
Nyugodjon békében! (-I)

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben örök fájdalommal emléke- 
zünk december 10-én, halálának 
20. évfordulóján drága gyerme-
künkre,  

SZÁNTÓ ATTILÁRA, 
akit alig 30 évesen ragadott el a 
kegyetlen halál szerettei köréből. 
Szép emlékét őrzik bánatos 
szülei, testvére, Szabolcs és 
családja, a közeli és távoli 
rokonok, ismerősök, barátok.  
Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá szeretettel.  
Nyugodj békében, drága gyermekünk! (18056) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti székhelyű, csődbe jutott 
Bicapa Rt. cégfelszámolója,  

nyilvános árverésen  
értékesíti a csődbe ment cég következő javait:  
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti garzontömbházhoz tartozó 398 négy-
zetméter terület. Kikiáltási ár: 2.985 euró. 
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négyzetméter beltelek (az étkezde körül). 
Kikiáltási ár: 47.070 euró.  
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzet-
méter terület. Kikiáltási ár: 7.625 euró.  
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy hálószobával, nappalival, proto-
kollteremmel, konyhával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, valamint a hozzá tartozó 292 négyzetméter 
területtel. Kikiáltási ár: 6.591,60 euró.  
5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). 
Kikiáltási ár: 20.951,66 euró.  
6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzet-
méter területtel. Kikiáltási ár 17.207,5 euró.  
Az árverés december 16-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám 
alatti székhelyén, és péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.  
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a tender-
füzetet, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 
14 óráig.  
Bővebb felvilágosítás a 0265-269-700-as, a 0265-261-019-es és a 0745-146-096-os telefonszámon.  

A NYÁRÁDKÖSZVÉNYESI KÖZBIRTOKOSSÁG vezetősége 
2022. december 18-án, vasárnap 13 órai kezdettel évi beszámoló 
gyűlést tart.  

Napirendi pontok:  
1. beszámoló a 2022. évi tevékenységről;  
2. a 2023-as kitermelési terv;  
3. a közbirtokosság székhelyének megváltoztatása;  
4. nagy értékű befektetés jóváhagyása – gépkocsivásárlás;  
5. a bekecsi ház javítása.  
Minden tagot szeretettel várunk. (66920-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-I) 

ALKALMAZUNK AUTÓMECHANIKUST. Tel. 0745-832-391. (66890-I) 

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT. Tel. 0744-194-374. (66890-I) 

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST a 
2022. december – 2023. március közötti időszakra. Tel. 0722-393-213. (23307-I) 

A GOLD GYM EDZŐTEREM egyetemi végzettséggel rendelkező SZEMÉLYI EDZŐT keres. Tel. 
0745-816-146. (23315-I) 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT és belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-
644-026. (23317) 

A CFP CONSTRUCT magáncég DEVIZES MUNKATÁRSAT alkalmaz. Motiváló fizetés, kitűnő mun-
kakörülmények. Tel. 0756-646-770. (23319-I) 

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet nagy méretű TÁROLÓEGY-
SÉG (KONTÉNER) beszerzésére. További információ az ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



 
 
 

Sofőrök, figyelem! 
A Győzelem tér – Cuza Vodă utca – Liviu 

Rebreanu utca kereszteződésében kialakult 
számos forgalmi dugó és több súlyos baleset 
miatt Marosvásárhely közlekedési rendőrsége 
jelezte a közterületekért felelős igazgatóságnak, 
hogy a szóban forgó kereszteződés átalakítására 
van szükség a közlekedés biztonságának növe-
lése érdekében. 

Így szerdától, december 7-től: 
– A Győzelem tér felől a Cuza Vodă utcai ke-

reszteződésig közlekedő járművezetők jobbra 
kell forduljanak; 

– a Győzelem tér és a Liviu Rebreanu utca 
közötti kereszteződésen való áthaladás tilos 
lesz, a bejutást rögzített eszközökkel zárják le. 

Kérjük a járművezetőket, hogy vegyék figye-
lembe a közúti jelzőtáblákat, és vezessenek óva-
tosan. 

A bel- és külkapcsolati osztály 
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Kult Alternatív Kulturális Fesztivál,  
december 11., vasárnap, 19 óra,  

Kultúrpalota 
A Yorick Stúdió legújabb előadása,  

a Lélekfitnesz Lackfi János kortárs író, költő műveiből  
összeállított, dalban és prózában megszólaló színházi előadás – 

zenés est: játékosan, a költészet  
és a zene segítségével kérdezünk rá életünk értelmére.  

Az alkotócsapat: 
Sebestyén Aba színész, rendező 

Cári Tibor zongorista, zeneszerző 
az előadás szövegét szerkesztette Barabás Olga 

December 11., vasárnap 19. óra 
Nyárádszeredai Művelődési Otthon


