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Megújulhat a Nyárádtő–
Dicsőszentmárton útszakasz

Száznegyvenmillió lejes projekt

Hétmillió lejes
beruházás

Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere szerint célegyenesbe került a
város közvilágítás-projektje. Elmondta,
hogy fontos volt ezt megoldani, mivel
a közvilágítással 2014 óta nem foglalkozott senki, és nekik sem volt rá lehetőségük, mert nem volt olyan belső
cégük, amely ezt fel tudta volna vállalni.

____________2.
Megépülhet
a szovátai óvoda

Szovátán már lassan tíz éve elkezdődött egy nagyobb ingatlan megépítése
állami alapokból, amely helyet adna a
bölcsődének és több óvodai csoportnak egyaránt. A kivitelezés azonban
elakadt, mivel a fejlesztési minisztérium nem biztosította a folyamatos finanszírozás.

____________4.
Híres erdélyi
magyarok
(1000–1990)

Egy ideje úgy tűnt, hogy a Nyárádtő–
Cserged–Dicsőszentmárton útszakaszt
mostohagyerekként kezelik. Nemrég
azonban arról értesültünk, hogy a megyei tanács uniós forrásokra pályázott,
és remélhetőleg elkezdődhet ennek a
megyei érdekeltségű útszakasznak a
korszerűsítése.

Szer Pálosy Piroska

A Nyárádtő–Cserged–Dicsőszentmárton útszakaszt évtizedek óta elhanyagolták, és akik
gépjárművel azon a szakaszon közlekednek,
joggal tették fel számtalanszor a kérdést, hogy
az egymást váltó megyei tanácsosok és elöljárók számára miért nem prioritás az említett megyei út korszerűsítése. Kérdéseinket a Maros
Megyei Tanácshoz intéztük, és kiderült, hogy a
jelenlegi tanács pályázott európai uniós programra, így az alapok lehívását követően a Nyá-

Fotó: Nagy Tibor

rádtő–Dicsőszentmárton útszakasz korszerű felújítására is sor kerül, melynek értéke több mint
száznegyvenmillió lej.
A mikefalvi kanyargós domboldalon egykor
végeztek ugyan talajerősítési munkálatokat, és
ideig-óráig „állta a sarat”, lassan azonban itt-ott
újra megjelentek a talajcsuszamlás jelei, a többi
szakaszon az évek során ideiglenes javításokra,
kátyúzásra futotta csupán.
(Folytatás a 2. oldalon)

Változatlan helyi adók
Marosvásárhelyen

Január 11-től lehet fizetni

Akárcsak az elmúlt években, a polgármesteri hivatal adóügyi igazgatóságának idén is szüksége
van néhány napra, hogy az előző év pénzügyi
adatait feldolgozza, úgymond: „lezárja az évet”.
Addig, amíg ez nem történik meg, az adófizetők
nem törleszthetik a 2018-as adókat és illetékeket. Szövérfi László, a helyi adó- és illetékügyi igazgatóság
igazgatója
tegnap
a
Népújság
megkeresésére elmondta, az idei évre a helyi
adók és illetékek január 11-től fizethetők be.

Antalfi Imola
– Az adóhivatal pénztárablakainál – a polgármesteri hivatal épületében, illetve a Bolyai utcai irodában – már az
idei év első munkanapjától ki lehet fizetni a pénzbírságokat,
de a 2018-as adókat és illetékeket csak január 11-től lehet
törleszteni, hivatali munkarend szerinti órákban. Megpróbáljuk elkerülni azt, hogy hosszú sorok legyenek, és az embereknek sokat kelljen várakozniuk, ezért minden
pénztárablak működni fog. Az adókat mind készpénzzel,
mind bankkártyával ki lehet fizetni, sőt interneten is, a
ghiseul.ro weboldalon. Utóbbi esetében, amikor az adatbázis fel lesz töltve, és az adófizető rácsatlakozik a fenti
címre, látni fogja az összegeket, amelyeket be kell fizetnie
– nyilatkozta érdeklődésünkre Szövérfi László.
(Folytatás a 4. oldalon)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.

____________6.
Fölszállott a páva

A Tatrospart néptánccsoport nyerte a
közönségdíjat a Fölszállott a páva
című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor pénteki döntőjében,
amelyet a Duna Televízió élőben közvetített.

____________15.

Cirkusz, az állandó

Benedek István

Február közepétől a kínai horoszkóp szerint a kutya
esztendejébe lépünk. Itt, a Nyugat keleti végein is vannak arra utaló jelek, hogy kutya egy esztendőnk lesz.
A szilveszteri pezsgőzés közben ugyanis kormányátalakításon is gondolkodtak odafent. Már az óév utolsó
napjaiban elindultak erről az első hírek, aztán az új
esztendő az erdészeti miniszter lemondásával kezdődött. Aki egészségi okokra hivatkozva mondott le tárcájáról, de ez a kór politikai természetű lehet, mert a
parlamenti mandátumát azért megtartotta. Az utódját
vélhetően hétfőn jelölik ki. Akkor a hírek szerint összeül
a szociáldemokraták vezérkara, ám egyes hírforrások
szerint nem csak egy sima minisztercsere várható,
hanem egy egész kormányátalakítás, aminek a hátterében a kormányfő és a pártelnök hatalmi harca áll.
Cirkusz van tehát, csak az a kérdés, mekkora. Mert
ha csak egyes tárcák cserélnek gazdát, az lehet egész
gyors folyamat is, viszont egy, a kabinet szerkezetét is
érintő komolyabb átszervezés hosszabb időbe is telhet,
mivel az már parlamenti bizalmi szavazást is feltételez.
Aztán amint ez megvan, következik a kisebb-nagyobb
bársonyszékek szétosztogatása központi, majd megyei
szinten, és közben az állami intézmények legtöbbjében
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 49 perckor.
Az év 5. napja,
hátravan 360 nap.

Ma SIMON,
holnap BOLDIZSÁR napja.
BOLDIZSÁR: a német Balthasarból származik, eredetileg
asszír-babilóniai név, amelynek jelentése: Baal isten óvja
életét.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. január 4.

Változó égbolt

1 EUR

4,6304

max. 50C
min. 00C

100 HUF

1,5012

Hőmérséklet:

1 USD

1 g ARANY

3,8425
162,2684

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

33, 12, 42 , 7, 30 + 8 NOROC PLUS: 2 9 4 9 4 9
3, 36, 6, 20, 2, 24
8, 27, 47, 2, 25, 3

Megyei hírek

SUPER NOROC: 8 1 7 6 3 6
NOROC: 3 7 4 5 4 4 8

Január elsejétől 4162 lejre nőtt
a temetkezési segély

Tekintettel arra, hogy a 2018. évi átlag bruttó bér a tavalyi
3131 lejről 4162 lejre nőtt, a nyugdíjasok, biztosítottak elhalálozása esetén a temetkezési segély is 4162 lejre nőtt
január elsejétől – tájékoztatott Neagoe Eugenia, a Maros
Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója.

Január 15-től ajánlatos
a gyógykezelési jegyek igénylése

Tekintettel arra, hogy január 15-e körül várható az idei
gyógykezelési jegyek odaítélésére vonatkozó alkalmazási
előírások megjelenése, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár javasolja, hogy a kérelmeket ez időpont után nyújtsák be az
érdekeltek. Elvileg ezeket a kérelmeket már az év első
napjaitól be lehetne nyújtani, viszont az esetleges kiegészítések miatti kellemetlenségek elkerülése végett jobb, ha
az igényléseket csak január második felében regisztrálják.
Ezeket postán, faxon, e-mailben lehet elküldeni vagy a
nyugdíjpénztárnál személyesen lehet iktatni. Cím: Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu utca 60. szám, faxszám:
0265-262.018, e-mail: kamelia.magyari@cnpp.ro. A gyógykezelések valószínűleg február végén kezdődnek.

Zsuzsanna-bál

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület idén is megtartja a hagyományos Zsuzsanna-bált január 27-én este 7
órától a marosvásárhelyi Grand vendéglőben. A bál védnöke Takács Béni és Gyöngyi. A talpalávalót Gyárfás József, Gyárfás Róbert, Nagy László és Trombitás István
húzzák.

Esküvői kellékek vására

Január 20-án 10 órakor tizedik alkalommal nyílik meg az
esküvői kellékek vására, ez alkalommal a marosvásárhelyi
várban (B épület). Az esemény megoldásokat kínál az esküvőszervezésre, menyasszonyi ruhákat, jegygyűrűket, díszítőelemeket, fotóst, videóst, virágkompozíciókat, tortákat
ajánl az idén házasságra lépőknek. Az eseményen a
Maros megyei esküvő- és eseményszervezők vesznek
részt. Az esemény kétnapos, január 21-én 20 órakor ér
véget.

Évadnyitó túra

Január 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a somostetői Kőmedvétől indul az Erdélyi Kárpát Egyesület marosvásárhelyi osztályának évadnyitó túrája a szokásos útvonalon:
Somostető – Németkalap – Terebics – Cinege-tető. Kedvező időjárás esetén szalonna- és kolbászsütésre is sor
kerül. A túrázók a marosszentgyörgyi lőtér mögött, a sürgősségi kórházig vezető úton térnek vissza. Bővebb tájékoztatás Pánczél Tibor túravezetőtől a 0755-052-774-es
telefonszámon kérhető.

Téli kézműves- és régiségvásár

A Góbé Antikvárium január 15-én és 18-án 10 és 22 óra
között téli kézműves- és régiségvásárt szervez a marosvásárhelyi Győzelem téri Mures Mallban.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Megújulhat a Nyárádtő–Dicsőszentmárton
útszakasz

(Folytatás az 1. oldalról)
Az említett útszakasz korszerűsítésének tervét a Régiós
fontosságú közúti infrastruktúra javítása címmel 2017. július 13-án tették le a 2014–2020-as Regionális Operatív
Program 6-os főtengelye mentén. A projekt fő célja a közlekedés minőségének javítása a 142-es és 151B megyei
utak korszerűsítésével a Nyárádtő–Dicsőszentmárton szakaszon, mely a személy- és teherszállítás gördülékenységét, valamint a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést
biztosítja. A finanszírozás egyik európai uniós feltétele épp
az volt, hogy az utóbbi öt évben nem végeztek hasonló beruházást az említett szakaszon. Ezzel magyarázható, hogy
mindaddig, amíg a munkálatokhoz szükséges finanszírozást megkapja a megyei tanács, csupán karbantartási munkálatokat/kátyúzást végezhetnek, illetve sebességkorlátozó
jelzőtáblákat helyezhetnek ki erre a szakaszra. November
első felében a Közép Régió Fejlesztési Ügynökség tájékoztatta a megyei tanácsot az előszerződés elkészítéséről, a finanszírozási szerződést előreláthatólag az idei év első
hónapjaiban írják majd alá. A projekt értéke 140.794.801
lej héával (TVA) együtt.

Amint megtudtuk, a megyei tanács fennhatósága alá 43
megyei út karbantartása és felújítása tartozik, összesen
730,57 km. Az útszakaszok karbantartását évente a szakemberek által összeállított terv szerint végzik a meglévő
költségvetési alapok függvényében. A tavaly hat szerződést
írtak alá 7,6 millió lej értékben 45,5 km-es aszfaltszőnyeg
leterítésére. Kátyúzásra júliusban hat keretegyezményt kötöttek hat szakaszon. Ennek eredményeként a tavaly tíz kivitelezési szerződést írtak alá 1,4 millió lej értékben.
A megyei tanács elnöke, Péter Ferenc és Paul Cosma
jegyző válasza értelmében Maros megyét hat övezetre osztották az útjavítási munkálatok hatékony ügykezelése érdekében. A tavaly a 4-es számú övezetben – mely a
Dicsőszentmárton felé vezető útszakaszt jelzi – 6,6 km-en
terítettek le aszfaltszőnyeget, melynek értéke 1,16 millió
lej. Névlegesen a 142-es Dicsőszentmárton–Balavásár, a
151B Nyárádtő–Bonyha, a 142D Botorka–Marosbogács és
a 142A jelzésű Vámosgálfalva–Marosbogács megyei
utakra húztak aszfaltszőnyeget. A karbantartási munkálatokat nemrég fejezték be, következik azok átvétele.

Kétéves kislányt gyilkoltak meg

Kétéves unokahúgát gyilkolta meg szilveszter éj- a gyanúsítottat szeszes italt fogyasztani, ugyanakkor azt is
szakáján a Marosszentannához tartozó Várhe- állították róla, hogy alkalomadtán kábítószerhez nyúlt, és
amikor nem jutott szerhez, agresszívvé vált. A szomszéd
gyen egy férfi.

A marosvásárhelyi törvényszéki ügyészség lapunkhoz
eljuttatott beszámolója szerint az év első napján értesítették
a 112-es segélyhívó számon a hatóságokat, hogy a Marosszentanna községhez tartozó Várhegyen holtan találtak egy
alig kétéves kislányt. A vizsgálatokból kiderült, hogy a
gyermeket az óév utolsó estéjén a nagybácsira bízta az
édesapja. A közlemény szerint szemtanúk aznap este látták

Ökofilozófia
a januári Korunkban

vallomása szerint éjjel 3 óra körül néhány percig hallotta
a gyereket sírni, és azt, hogy a gyanúsított kiabál. Az ügyészek következtetései szerint a kislány rendkívül kegyetlen
körülmények között vesztette életét, a gyanúsított fejbe
ütötte egy fémtárggyal, majd kicsavarta a nyakát. A kihallgatások során a férfi beismerte tettét, és gyilkosság vádjával eljárás indult ellene. (menyhárt)

Milyen esélyei vannak a kortárs ökológiai gondolkodásnak?
Vajon ütött-e már az óránk, vagy még nem késő visszafordítani
az ember színrelépésével beindult pusztulási folyamatot? A lapszám a kortárs ökofilozófiai irányzatok főbb felvetéseit járja
körül. A benne közölt tanulmányok, esszék számot vetnek a fenyegető vég víziójával, amely Földünket a természeti erőforrások
ember általi, féktelen kizsákmányolása miatt fenyegeti. Emellett
a létezők egyenjogúságát és egymásrautaltságát hangsúlyozzák
ezek a szövegek. A belőlük kirajzolódó álláspont szerint az élővilágban fellelhető valamennyi létforma egyaránt jogosult a fennmaradásra és a megőrzésre, függetlenül az ember számára való
hasznosságától – akár abban az esetben is, ha bolygónk élővilágának órái meg lennének számlálva. A tartalomból: Kiss Lajos
András: Változatok a humánökológiára – érvek és ellenérvek, Kicsák Lóránt: Embertelen természet – természetes ember, Szűcs
Kinga: Amit a növényektől tanulhatunk – a növényi létforma és
tapasztalati világunk, Marosán Bence Péter: Marxizmus és ökológia. Lehetséges kapcsolódási pontok a marxi elmélet és
a mélyökológia között, Kapelner Zsolt: A végidők. Klímaváltozás
és világtörténelem. A lapszámot Szilágyi Varga Zoltán grafikái
illusztrálják.

Célegyenesben a közvilágítás-projekt Segesváron

Hétmillió lejes beruházás

Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere szerint
célegyenesbe került a város közvilágítás-projektje. Elmondta, hogy fontos volt ezt megoldani,
mivel a közvilágítással 2014 óta nem foglalkozott
senki, és nekik sem volt rá lehetőségük, mert
nem volt olyan belső cégük, amely ezt fel tudta
volna vállalni.

– Szeptemberben sikerült szerződést kötni, s több mint
300 panasznak kellett hirtelenjében eleget tenni. Ami valójában a gondoknak csak egy része volt, mert nem minden
problémát tettek szóvá. Most úgy döntöttünk, hogy az
egyik belső vállalatunkra fogjuk bízni a közvilágítás fenntartását, illetve a közszállítással és a lakásokkal kapcsolatos
beruházásokat. A vállalat tevékenységi köre között van a

közvilágítás is. Így már a decemberi tanácsülésen átruháztuk ezt a feladatot.
– Konkrétan mit tesznek?
– Tavaly ősszel elkészült egy tanulmány, amelynek alapján kicseréljük a világítótesteket. Hétmillió lejes beruházással öt év alatt korszerűsítjük a város közvilágítását.
Azért választottuk ezt a megoldást, hogy ne adjuk idegen
cégnek ezt az óriási összeget.
– Mit tartalmaz ez a korszerűsítési csomag?
– LED-égős, számítógép-követésű rendszerre cseréljük
le az utcai világítótestek 60 százalékát. A maradék 40 százalékot uniós pályázatból próbáljuk felújítani, mert erre
most nyílt lehetőség. Elkészült az erre vonatkozó dokumentáció, s így a fennmaradt világítótestek negyven százalékát is kicseréljük nemsokára – tájékoztatott Tóth
Tivadar. (mózes)
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Tony Blair szerint Nagy-Britannia után más országok
is kiléphetnek az EU-ból

Romboló erejű folyamat a brit uniós tagság megszüntetése (Brexit), és akár újabb tagállamok kiválásához is vezethet Tony Blair volt brit kormányfő
szerint.

A munkáspárti politikus a Die Welt című német lapban csütörtökön ismertetett nyilatkozatában kiemelte, hogy valamenynyi tagállamban megvannak azok a félelmek és feszültségek,
amelyek Nagy-Britanniában az európai uniós (EU-) tagság
megszüntetését pártolók győzelméhez vezettek a 2016-os népszavazáson. Ráadásul Nagy-Britannia a távozás után példájának követésére ösztönözhet más tagállamokat. A kiválás után
hangsúlyosan „nem EU-tagországként” határozná meg magát,
és a tagállamok közötti feszültségek ügyében másként tevékenykedne, mint a közösség tagjaként. Ez pedig „nem lesz jó

Iráni tüntetések

Európának” – mondta Tony Blair. Hangsúlyozta, hogy a Brexitet fel kell használni a félelmeket okozó gondok megoldására, különben tovább erősödik a populizmus. Nem szabad
visszariadni a reformoktól, például az egyik uniós alapszabadság, az EU-n belüli lakhelyválasztás és munkavállalás szabadságának felfüggesztésétől. Ez „megbékítené a briteket
Európával, és általánosságban is közelebb vinné az európaiakat az unióhoz” – mondta Tony Blair, aki 1997-től 2007-ig
volt Nagy-Britannia miniszterelnöke.
Hangoztatta, hogy a Brexitről szóló tárgyalások alatt a huszonheteknek nyitva kell tartaniuk a közösségbe visszavezető
ajtót, és ezzel támogatniuk kell az EU-párti brit erőket. Mint
mondta, valós esélyt lát arra, hogy honfitársai átgondolják a
tagságról hozott döntésüket. (MTI)

Moszkva óva intette
a belügyekbe való beavatkozástól Washingtont

Moszkva óva inti Washingtont az iráni belügyekbe
való beavatkozástól – jelentette ki Szergej Rjabkov
orosz külügyminiszter-helyettes csütörtökön a
TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva.

Rjabkov arra reagált, hogy Nikki Haley amerikai ENSZnagykövet a világszervezet Biztonsági Tanácsának összehívását sürgette az iráni zavargások miatt. Az orosz diplomácia
helyettes vezetője hangsúlyozta, hogy az országban végbemenő belső folyamatok nem tartoznak a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásáért felelős ENSZ BT kompetenciájába.
A magas rangú orosz diplomata szerint az Egyesült Államok szándékosan a Teherán nukleáris programjának korlátozásáról 2015-ben megkötött nemzetközi egyezmény
aláásására próbálja felhasználni az iráni helyzetet. Úgy vélekedett, hogy ez nem válik az amerikai diplomaták becsületére,
és hangsúlyozta, hogy Moszkva az atomalku fenntartásának
és maradéktalan végrehajtásának híve.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzetközi Atomenergiaügynökség (NAÜ) főigazgatójának jelentései egyetlen alka-

lommal sem tartalmaztak olyan vádat, miszerint Irán megszegte volna a megállapodást. A tárcavezető-helyettes reagált
Mike Pence amerikai alelnöknek arra a kijelentésére, hogy az
Egyesült Államok egy hosszabb távú megállapodást szeretne
elérni az iszlám köztársaság nukleáris programjáról, és
Washingtont az atomalkuhoz való destruktív hozzáállással vádolta meg. Rjabkov kifejezte meggyőződését, hogy az Oroszországgal baráti viszonyt ápoló iszlám köztársaság a területén
zajló események „meghamisítására irányuló számos kísérlet”
ellenére képes lesz meghaladni a nehézségeket, és megerősödve, egyebek között az iráni nukleáris programról kötött
megállapodás végrehajtásában tanúsított megbízható partneri
magatartásával ki tud majd lábalni a jelenlegi gondjaiból.
Donald Trump amerikai elnök és Nikki Haley ENSZ-nagykövet többször is támogatásáról biztosította az iráni tüntetőket.
Kedden az amerikai kormányzat arra szólította fel Teheránt,
hogy engedélyezze a közösségi oldalakhoz való hozzáférést.
Haley az ENSZ BT mellett az Emberi Jogi Tanács rendkívüli
ülésének összehívását is kérte. (MTI)

Putyin engedélyezte
a Moszkva és Kairó közötti légi járatok felújítását

Putyin 2015. november 8-án Egyiptom vonatkozásában tuElnöki rendeletben engedélyezte csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök – több mint kétéves fel- risztikai tilalmat rendelt el, miután október 31-én terroristák
függesztést követően – a Moszkva és Kairó közötti a Sínai-félsziget fölött felrobbantották a Kogalimavia (nemrendszeres légi járatok felújítását.
zetközi üzleti nevén Metrojet) orosz légitársaság 7K-9268-as,

A rendelet Kairó vonatkozásában feloldotta azt az ideiglenes tilalmat, amelynek értelmében az orosz légitársaságok
Oroszországból nem szállíthattak orosz állampolgárokat
Egyiptomba, valamint visszavonta az utazási irodákra vonatkozó javaslatot is, amely eltanácsolta őket az egyiptomi légi
utazást magában foglaló utak eladásától.

Sarm es-Sejkből Szentpétervárra tartó menetrend szerinti járatát. Az Airbus A 320-as típusú repülőgépen 217 utas – köztük 17 gyerek – és 7 főnyi személyzet tartózkodott.
Ez volt az orosz légiközlekedés történetének legsúlyosabb
tragédiája. (MTI)

Vízkereszt ünnepe

A nyugati kereszténységben január 6. vízkereszt, tőművészetnek, híres alkotás például Albrecht Dürer és Feavagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti böl- renczy Károly Háromkirályok című festménye is.
A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 3,13-17)
csek ünnepe, a katolikus egyház egyik legfontosabb
szerint, amikor Jézus harmincéves lett, elment a Jordán folyóünnepe.

Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, ezután kezdődik a farsangi időszak. (A Julián-naptárt használó keleti kereszténységben karácsony január 7-re esik, és tizenhárom
nappal később ünneplik a vízkeresztet.) Az ünnep liturgiában
használatos elnevezése a görög Epiphania Domini, azaz Urunk
megjelenése, a magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik.
Az epifánia ünnepe először a 3. század végén jelent meg keleten, majd a 4. században nyugaton, mindig január 6-án.
Mivel a 4. századtól Jézus születésének ünnepe, a karácsony
keleten és nyugaton is elkülönült az epifániától, a vízkereszt
ünnepe azóta három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, illetve csodatételét a kánai
menyegzőn. (Az epifánia kifejezés a görög vallásban egy isten
váratlan és érezhető, jót hozó megjelenése, a római császárkultusz idején az uralkodó, azaz a megtestesült isten ünnepélyes látogatása volt.) Teológiai értelmezése: Jézus Krisztusban
Isten jelent meg az emberek igazi Megváltójaként, az ünnep
liturgiája Jézus hármas megjelenéséről emlékezik meg.
Az első jelentés a háromkirályok, avagy a napkeleti bölcsek
érkezésének ünneplése. Máté evangéliuma (Mt 2,1-16) szerint
a háromkirályok a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek
keletről Júdeába, hogy a zsidók újszülött királyának kifejezzék
hódolatukat. Először Jeruzsálemben keresték a kis Jézust,
majd Heródes király gonosz szándékkal Betlehembe utasította
őket; itt meglelték a kisdedet, akinek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak. Az evangélium mágusnak nevezi őket, de
nevüket nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak, a 8.
században élt Beda Venerabilis nevüket is említi: Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A tömjénezés szertartása a napkeleti bölcsek tömjénadományára
emlékeztet. A háromkirályok hálás témául kínálkozott a fes-

hoz. Keresztelő Szent János megkeresztelte őt, és Jézus ettől
kezdve tanítani kezdett. Megkereszteltetésének emlékére keleten ezen a napon osztották a keresztség szentségét, és áldották meg a vizeket, főleg a Jordánt és a Nílust.
Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jézus a kánai menyegzőn, édesanyja kérésére, az elfogyott bor pótlására első
csodatételeként a vizet borrá változtatta (Jn 2,1). A házszentelés (benedictio domorum) szertartása arra emlékeztet, hogy
Jézus jelenlétével kitüntette, megszentelte a kánai házat.
Krisztus keresztségének emlékére a vízkereszt volt az ünnepi keresztelések napja, a katolikus egyház tömjént és vizet
szentelt, innen az ünnep elnevezése. Az ünnepi népszokások
közé tartozott a csillagozás vagy háromkirályjárás hagyománya, a bibliai királyokat megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása, dramatikus játéka. Az alakokat – a
betlehemezés mintájára – gyerekek személyesítették meg.
Legfőbb kelléke a csillag volt, amely mutatta az utat Betlehembe. Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg. Minden esetben elénekelték a csillagéneket, melynek utolsó két
sora így hangzik: „Szép jel és szép csillag / Szép napunk
támad.”
Vízkereszt napján szokásban volt a szentelmények hazavitele is: a szenteltvíznek gyógyító hatást tulajdonítottak, minden
betegségre használták. Hintettek belőle a bölcsőre, a menyasszony koszorújára, a halott koporsójára. A következő januárig üvegben vagy nagy korsóban tartották, ami megmaradt a
következő vízkeresztre, azt a kútba öntötték, hogy vize meg
ne romoljon. A házakat vízzel és sóval szentelték meg, és a
pap krétával írta a szemöldökfára a házszentelés évét és a G.
M. B. betűket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). A vízkereszti
népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt meg, hogy
ekkor szedik le a karácsonyfát. (MTI)

Ország – világ
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Lemondott
az erdészeti miniszter

Egészségi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről
Doina Pană víz- és erdőügyi miniszter. A tárca közleménye arról tájékoztat, hogy Adriana Doina Pană
egészségi okokból 2018. január 3-án benyújtotta lemondását Mihai Tudose kormányfőnek. Doina Pană
2017. június 29-én vette át a víz- és erdőügyi tárca
vezetését. Korábban, a harmadik Ponta-kormány
idején, 2014 márciusa és decembere között már ellátta ezt a feladatot. A Szociáldemokrata Párt képviseletében Doina Pană 2016 decembere óta
Beszterce-Naszód megyei parlamenti képviselő. A
környezetvédelmi szakbizottság alelnöke. (Agerpres)

Elnököt választ a CSM

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM)
plenáris ülésén vesz részt ma Klaus Johannis –
derül ki az Államelnöki Hivatal honlapján közzétett
ütemtervből. A délelőtt 10 órakor kezdődő ülésen
megválasztják a CSM elnökét és alelnökét, valamint
ismertetik az intézmény 2017-es évi tevékenységi
beszámolóját. (Agerpres)

Romániához csatlakozna három
bolgár megye

Három északnyugat-bulgáriai megye lakói az országukban uralkodó korrupció miatt lakossági konzultációt szerveznének azért, hogy Bulgárián belül
autonómiát vívjanak ki, vagy egyesüljenek Romániával – mondta el a kezdeményező, Boris Kamenov.
Kamenov a NOVA televíziónak azt mondta, a kezdeményezés egyik kiindulópontja a bulgáriai korrupció. Kamenov azt is elmondta: Romániának is
benyújtja majd a hozzácsatolási kérelmet, amint a
régió elnyeri függetlenségét. (Mediafax)

Komoly károkat okoz
az Eleanor Nyugat-Európában

Január harmadikán elérte Európa nyugati részét Eleanor, az óránkénti kétszáz kilométeres széllökésekkel kísért téli vihar. Hatalmas károkat okozott,
háztartások százai maradtak áram nélkül Franciaországban, Svájcban kisiklott egy vonat, többen súlyosan megsérültek. A viharnak egyelőre egy halálos
áldozata van. Az Atlanti-óceán felől érkezett vihar
Kölnben az autópályákra fákat, más utakra építési
állványokat döntött. Tombol a vihar Párizsban is. Az
Eiffel-torony tetejénél lévő berendezések 140
km/órás erősségű szelet is mértek. A 2010-es
Xynthia óta az Eleanor a legnagyobb pusztítást
végző vihar a francia fővárosban: alaposan megnehezíti a légi közlekedést, illetve egy szélturbinát is
kicsavart a helyéből. Az ítéletidő főként Franciaország észak-nyugati részét érinti, az erős szél hatására egy párizsi épület állványzata összeomlott.
Angliában, Walesben és Észak-Írországban áramszüneteket okozott a vihar, amely elárasztotta az írországi Galway utcáit, akadályozva ezzel a
közlekedést. Svájcban több ember megsérült a
Berntől délre található Lenk közelében azután, hogy
a viharos szél lefújta az egyik vonatot a sínekről, jelentette a helyi sajtó. A zürichi és a bázeli repülőterek
járatait törölni kellett a vihar miatt, amely egy teherautót is felborított az egyik országúton. Több száz
háztartás maradt áram nélkül a Zürichi-tó környékén
is, ahol a kidőlt fák utakat torlaszoltak el, a heves
esőzések következtében pedig áradások alakultak
ki. (MTI)

Cirkusz, az állandó

(Folytatás az 1. oldalról)
gyakorlatilag megáll az élet. És ez egy olyan év elején
történik, amibe gyökeres adóreformmal léptünk be, ami
előkészítetlensége okán máris túl nagy kihívást jelent az
érintett intézményeknek. Egyelőre csak a módosított
munkaszerződések bejelentési határidejét tolták ki, és
az új adórendszer feltételezte egységes kincstári számlák beindítását halasztották el csekély hat hónappal, de
lesz még itt bőven a szekrényekből kibukó hasonló
csontváz. Az érintett intézményekben olyan káosz lesz
ez évben, hogy szaki legyen a talpán, aki azt majd kibogozza, de azoknak az adófizetőknek is lesznek boldogtalan percei jócskán, akiknek intéznivalója akad e
hivatalokban. Annál is inkább, hogy az adóreformot a
kormány egy sürgősségi rendelettel koronázta meg,
mely szerint az adóhivatali tisztviselők jutalékot kapnak
a behajtott bírságok összegéből. Ugyanaz a kormány
döntött erről, amely korábban még prevenciós törvényt
alkotott, ami pont a túl bőkezűen osztogatott bírságoktól
védte volna meg az adófizetőket, ha az érvénybe lépéséig nem herélték volna ki. Egy ennyire komoly, hozzáértő és szavahihető kormányt nem átszervezni kellene,
hanem igen meleg égövre nyaralni küldeni, térti jegy
nélkül. A maradék politikai kínálat sem sokkal jobb, de
a mostaniaknál ártalmasabb úgysem lehetne.
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Január 11-től lehet fizetni

(Folytatás az 1. oldalról)
Kérdésünkre, hogy idén küldenek-e ki adóértesítést, elmondta,
február közepe, illetve március folyamán az adófizetők megkapják
ezeket.
– Lesz-e idén adókedvezmény?
– Igen, azok a magán- illetve
jogi személyek, akik március 31-ig
kifizetik egész évre az adóhátralékot, 10 százalékos kedvezményben
részesülnek a jármű- és ingatlanadónál. E kedvezmény alól kivételt
képeznek a különleges adók, mint
például a garázsadó, a fedett parkolóhely után fizetendő illeték stb.
– Változtak-e az idei adók és
illetékek a tavalyi értékekhez
képest?
– A magánszemélyek esetében
nem módosultak sem a jármű-,
sem az ingatlanadók. A jogi személyek esetében azonban az ingatlanadók csökkentek. A csökkenés
mértéke az ingatlan rendeltetésétől
függően változik: a lakás rendeltetésű ingatlanoknál eddig az épület

értékének 0,3 százalékát kellett
adó formájában befizetni, ez idén
0,1 százalékra csökkent, a nem
lakás rendeltetésűnél 1,8 százalékról 1,2 százalékra. Azon épületek
esetében, amelyek nem voltak felértékelve, az adókulcs az eddigi
7,5 százalékról 5 százalékra csökkent. A civil szervezetek esetében
a lakás rendeltetésű ingatlanoknál
az adókulcs 0,27 százalékról 0,1
százalékra csökken. A járműadót
az önkormányzat nem módosította
sem a magán-, sem a jogi személyek esetében. Ami a (közterületen
levő – szerk. megj.) garázsokat illeti, az illeték 350 lejről 400 lejre
nőtt, a fedett parkolóhelyek éves illetékét 200 lejről 300 lejre növelték.
– Meglehetősen nagy az adóemelés mértéke az utóbbi két
esetben.
– A szóban forgó adó emelését
az urbanisztikai szakbizottság javasolta, a közterület-kezelő hivatal
vezetője pedig az erre vonatkozó
előterjesztést benyújtotta a testület
elé, amit az meg is szavazott.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Az új év új beruházásokat hoz(hat)

– Tavaly milyen adóbevétele
volt a polgármesteri hivatalnak?
– Megközelítőleg ugyanannyi
volt az adóbevétel, mint 2016-ban,
az adófizetők mintegy 90 százaléka törlesztette hátralékát. Azzal,
hogy 2018-ra a cégek számára
csökkentettük az adót, reméljük,
hogy növekedni fog a jogi személyek adózási kedve.
– Vannak-e jelentős összeget,
többéves adósságot felhalmozó magánszemélyek,
cégek?
– Igen, vannak, akik évek óta
nem fizették ki a helyi adókat, nem
is kevesen. Azok ellen, akik tavaly
szeptember 30-ig nem törlesztettek, elkezdtük a kényszervégrehajtást, novemberben kiküldtük a
kifizetési felszólításokat. A 30 nap
lejárt, immár következnek a lefoglalások: a számlák zárolása, esetenként akár az ingóságok, ingatlan
lefoglalása. A jogi személyekkel az
a legfőbb gond, hogy amikor nagyon felgyűl az adósságuk, elindul
ellenük a csődeljárás, és nehéz bevételezni a tartozásokat. Azon magánszemélyek esetében, akiknek
nincs jövedelmük, sajnos nincs mit
behajtani. Esetükben több éven át
követjük a dolgok alakulását,
abban a reményben, hogy mégis
sikerül bevételezni az adót.
– Milyen hatékonysággal működik a végrehajtó ügyosztály?
– Ezelőtt 5-6 évvel mintegy 25
ezer felszólítást küldtünk ki, tavaly
12 ezret. Tehát felére csökkent
azok száma, akik a határidőig nem
fizették ki az adókat. Megközelítőleg 3500 olyan adófizetőt tartunk
nyilván, akinek vagy nincs jövedelme, vagy külföldre telepedett,
értékesítette autóját, de még nevén
szerepel a jármű. Esetükben elég
nehézkes eljárni.

Megépülhet a szovátai óvoda

December 19-én Szováta
polgármestere egy 300 férőhelyes óvoda megépítéséről
szóló támogatási szerződést
írt alá. Ezáltal olyan beruházás születik meg a fürdővárosban, amely az óvodák és
bölcsőde egy helyen való
megtelepítését teszi lehetővé.

Gligor Róbert László

Szovátán már lassan tíz éve elkezdődött egy nagyobb ingatlan
megépítése állami alapokból,
amely helyet adna a bölcsődének
és több óvodai csoportnak egyaránt. A kivitelezés azonban elakadt, mivel a fejlesztési
minisztérium nem biztosította a folyamatos finanszírozást, az épületnek csupán az alapja készült el, de
az is megrongálódott az elmúlt
években. Az önkormányzat azonban nem felejtette el a tervet, időszerűsítette, majd támogatást nyert
a Helyi Fejlesztések Országos
Programja keretében. Fülöp László
Zsolt polgármester decemberben
alá is írhatta a beruházásról szóló
állami támogatási szerződést a mininsztériumban, így következik a
közbeszerzési eljárás, és az alapok
megerősítésével remélhetőleg már
a nyáron elkezdődhetnek a munkálatok.
A polgármester szerint régóta
igény van a beruházásra a városban, hogy egy újonnan megépülő
ingatlanba kerüljenek az óvodai
csoportok is. A mostani helyisé-

gekkel nincs különösebb gond,
csupán annyi, hogy negyven-ötven
év óta használják, és megérett az
idő a váltásra, fejlesztésre. A 11
millió lejes beruházás révén tágas,
minden igénynek megfelelő, tantermekkel és ebédlővel ellátott
óvoda épül a városközpontban, a
Kicsi állomás mellett.
Építészeti kiállítás nyílt
A szovátai Domokos Kázmér
Művelődési Ház kistermében december 20-án építészeti kiállítás
nyílt a Maros Megyei Építészeti
Kamara szervezésében. A tárlat a
megyében működő építészeti irodák projektjeiből nyújt ízelítőt. Az
építészeti kamara évente szervez
műépítészeti versenyt és konferenciát, ahol egyes munkákat díjaznak
is, a terveket országos bizottság bírálja el. Ezeket a megye több városában is bemutatják, így került
Szovátára is, ahol január 5-ig lehet
ezeket megtekinteni. A kiállított
munkák némelyike már kivitelezésre is került, mások terv szintjén
maradtak. A tárlat célja az új irányzatok, a minőségi tervezés megismertetése mind a szakmabeliekkel,
mind a nagyközönséggel – mondta
el Csortán Ilona, a Maros Megyei
Építészeti Kamara vezetőségi
tagja.
Vidéken is kezdődhetnek hasonló
beruházások
Bár a támogatási szerződés aláírására csak ezután kerül sor, Csíkfalván is elkészülhet végre az
óvoda és napközi épülete. Az ingatlan alapkövét már 2008-ban elhelyezték, a kivitelezés el is

kezdődött, de az állami finanszírozási fennakadások miatt befejezetlen
maradt.
Miután
az
önkormányzatnak sikerült az épületet átvennie a megyei tanfelügyelőségtől, terveket, tanulmányokat
készített a befejezésére és berendezésére, végül tavaly 552 ezer lejes
támogatáshoz jutott a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében.
Ákosfalván is iskolakomplexum
építésébe kezdenek az idén, miután
ugyanezen program révén a község
több mint hárommillió lejes támogatást kapott. Osváth Csaba polgármester már novemberben
aláírta a szerződést a fejlesztési minisztériummal, ennek nyomán a
sportközpont mellett épül fel az az
ingatlan, amelyben nemcsak bölcsőde kap helyet, hanem ide költöznek az óvodai és az elemi
osztályok is. Az óvoda és az elemi
iskola a falut átszelő E60-as nemzetközi út közvetlen közelében elhelyezkedő épületekben kapott
helyet, de a veszélyforrás megszüntetése végett a kisiskolásokat
már el is költöztették innen az általános iskola épületébe.
A község a közeljövőben új
sportlétesítménnyel is gazdagodik:
Székelyvajában az iskolaudvaron
egy többfunkciós műfüves kispálya kap helyet. A beruházásra a
nyárádmenti LEADER programmal nyert 50 ezer euró értékű támogatást a község, a beruházás
költségeinek folyósításáról a polgármester decemberben írt alá
szerződést a vidéki beruházások
gyulafehérvári ügynökségével.

Megbírságolták és három évre
eltiltották a romániai fellépésektől a Kárpátia énekesét

A marosvásárhelyi táblabíróság jogerősen 9 ezer lej pénzbírság kifizetésére kötelezte,
és három évre eltiltotta a romániai fellépésektől Petrás
János Lászlót, a Kárpátia
rockegyüttes énekesét. A
2017. december 27-én kimondott ítéletről a Csíki Hírlap számolt be csütörtöki
számában.

A bírósági ítéletnek a bíróságok
portálján közzétett kivonata szerint
az énekes az „emberiesség elleni
bűntettekért felelős személyek kultuszát, vagy fasiszta, rasszista, idegengyűlölő eszmék terjesztését”
tiltó törvénycikket sértette meg, és
tettét nagy nyilvánosság előtt követte el. A legfelsőbb ügyészség
2015 decemberében közölte, hogy
vádat emelt Petrás János László
ellen, aki a Kárpátia rockegyüttes
2014. június 6-i csíkszeredai koncertjén mind az előadott dalok szövegével, mind pedig a közönséggel
folytatott párbeszéd által felingerelte a hallgatóságot, „hozzájárult a
románellenes érzelmeik gerjesztéséhez és felerősítéséhez, és a románok elleni intoleranciára és fizikai
erőszakra uszított”.
Az ügyészség szerint a koncerten
elhangzott dalok által a vádlott
harcra hívta a magyarokat a Magyarországtól elcsatolt területek

visszaszerzésére a Krím félszigeten
érvényesített orosz modell alapján.
Ugyanakkor fegyveres harcra szólított, hevesen vitatta a trianoni békeszerződés
előírásait,
elnyomóknak és bocskorosoknak minősítette a románokat.
A Csíki Hírlap felidézte: a csíkszeredai bíróságon tavaly júliusban
született az elsőfokú ítélet, amely a
marosvásárhelyi táblabíróság ítélete
által emelkedett jogerőre. Az alapfokú ítélet indoklásából kiderül: az
ügyészség idegengyűlölő, fasiszta,
rasszista jellegű csoport létrehozásával is vádolta az énekest, de a bíróság ezt a vádpontot nem találta
bizonyítottnak.
A vádlott nyilatkozata szerint
minden magyarnak joga van kifejteni véleményét Trianonról, a háborús dalokban pedig a magyar
katonák hősiességét magasztalták.
Petrás János László úgy értékelte,
hogy az elveszített területeket békés
eszközökkel lehet visszaszerezni, a
harcra való hivatkozás pedig metaforikus jellegű. A „Te bujdosó székely” című dalról az énekes azt
mondta, hogy ez egy 1920-ban keletkezett népdal, nem az együttes
szerzeménye, és ezzel nem a románokat akarta megsérteni, hanem az
eredeti szöveget adták elő – idézte
a bírósági dokumentumból a Csíki
Hirlap. (MTI)

Elfojthatják a lángokat

levágni a lángoló gázkút fejét, és
ezáltal lehetővé vált a kútfő helyettesítése. Ha ez megtörténik, el lehet
kezdeni a földgázkiáramlás lezárását” – idézte az ISU közleményét az
Agerpres hírügynökség.
A közlemény szerint az elmúlt
napokban eltakarították a gázkút
környékéről azokat a megolvadt
„A tűz fellobbanása utáni 18. fémszerkezeteket, amelyek mindednapon a helyszínre hozott speciális dig akadályozták a tűzoltók beavatberendezések segítségével sikerült kozását. (MTI)
A tűzoltóknak sikerült levágniuk a Nagymajtényban több
mint két hete lángoló gázkút
fejét, és ezáltal lehetővé vált
a feltörő gáz befogása – közölte a Szatmár megyei Szamos
katasztrófavédelmi
felügyelőség (ISU) csütörtökön.
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Huszonöt éve, 1992. december 31-i hatállyal megszűnt az
1918-ban megalakult Csehszlovákia, melynek hivatalos
neve 1990-től Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság
volt. Utódaként 1993. január
1-jén létrejött a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság.

A történelem folyamán először
1918-ban, az első világháború
végén széthulló Osztrák–Magyar
Monarchia romjain alakult meg az
egységes Csehszlovákia. A Monarchia osztrák részében élő csehek és
a történelmi Magyarország északi
vármegyéit lakó szlovákok közös
államának terve az első világháború
kitörését követő időszakban merült
fel a cseh politikában. Kiváltó oka
elsősorban az egyre erősödő német
nacionalizmus volt, amely fokozatosan szembefordította a Monarchiával az Ausztriához addig úgy
ahogy lojális cseheket. Az eszme
hirdetője az emigrációban élő
Tomás Masaryk cseh politikus volt,
aki a szintén cseh Edvard Benessel
és a szlovák Milan Rastislav Stefánikkal együtt 1916-ban Párizsban
létrehozta a Csehszlovák Nemzeti
Tanácsot, amelynek célja a nyugati
hatalmak támogatásának megszerzése volt.
A csehszlovák állam terve 1918
nyarán került a megvalósíthatóság
közelébe, amikor a nyugati hatalmak korábbi háborús céljaikat felülbírálva elfogadták a Monarchia
feldarabolásának tervét. Ezt követően szövetségesüknek ismerték el
az emigráns kormányként működő
Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. A
külföldi események hatására a korábban a Magyarországon belüli au-

Václav Klaus és Vladimír Meciar

Negyed évszázada szűnt meg Csehszlovákia

tonómiát szorgalmazó szlovák politika is az önálló Csehszlovákia
terve mellé állt.
A Monarchia háborús kapitulációjának hírére a prágai Csehszlovák
Nemzeti Bizottság 1918. október
28-án Prágában alkotmányos erejű
törvényben kimondta a független
Csehszlovákia megalakulását az
összeomlott Osztrák-Magyar Monarchia cseh, szlovák és kárpátaljai
területein. Az államformát még nem
határozták meg. A szlovák politikai
erők október 30-án Turócszentmártonban létrehozták a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely a szlovák
nemzet önrendelkezési jogára hivatkozva a közös csehszlovák állam
létrehozása mellett foglalt állást.
1918. november 14-én a prágai
parlament (ideiglenes nemzetgyűlés) köztársasággá nyilvánította
Csehszlovákiát, elnökévé Masarykot választották, és megalakult az
első csehszlovák kormány. Az új
állam az első világháborút lezáró
békeszerződés alapján nyerte el
végleges területét. Az új államalakulat gazdaságilag jó helyzetből indulhatott, örökölte a Monarchia
iparának 70 százalékát, a területből
21, a lakosságból 26 százalék került
hozzá.
Csehszlovákia 1939-ben megszűnt létezni, Cseh- és Morvaország
német protektorátus lett, keleti felén
létrejött az 1945-ig létező, „független”, németbarát Szlovákia. Az
1945-ben újjászülető Csehszlovákiában 1948-ban a kommunisták kerültek hatalomra, az ország a
szovjet tömb része lett. 1968-ban az
„emberarcú szocializmus” megteremtésére tett kísérletnek, a „prágai
tavasznak” a Varsó Szerződés intervenciója vetett véget, az ezt követő

„normalizáció” a diktatúra visszatérését hozta. Az 1989. novemberi
„bársonyos forradalom” megbuktatta a kommunista rendszert.
Az 1990 tavaszán létrejött demokratikus Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságot rövid idő
alatt szétfeszítették a csehek és szlovákok ellentétei. 1992-ben Szlovákiában felerősödtek a két önálló
állam létrehozására irányuló törekvések, márciusban Pozsonyban tüntetéssorozat zajlott az önálló
Szlovákia kikiáltásáért. Szlovákia
politikai vezetése a két állam konföderációját, míg a csehek a szövetségi
állam
fenntartását
szorgalmazták. Miután a két fél

nem tudott megegyezni a közös államformában, 1992. július 17-én a
szlovák parlament kinyilvánította a
Szlovák Köztársaság szuverenitását. Három napra rá Václav Havel
csehszlovák köztársasági elnök lemondott.
1992. július 23-án Pozsonyban a
cseh és a szlovák vezetők megállapodtak arról, hogy az ország két
független államra bomlik, augusztus 26-án Václav Klaus cseh és Vladimír Meciar szlovák kormányfő
Brnóban rögzítette: az év végén
megszűnik Csehszlovákia, és a helyén az új év első napján létrejön a
független Csehország és Szlovákia.
Megállapodtak a szétválás menet-

rendjében, majd az ingó vagyon, a
hadsereg és a hadfelszerelés 2:1
arányú megosztásában, az ingatlanoknál a területi elvben. November
25-én a csehszlovák szövetségi
gyűlés megszavazta azt a törvényt,
amely 1992. december 31-ével kimondta a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság megszűnését.
Csehszlovákia két utódállama a törvény értelmében a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság. A
lakosság jelentős része helytelenítette, hogy a szétválásról nem népszavazás útján döntöttek.
A közös állam 74 évi és 65 napi
fennállás után megszűnt létezni.
Éjfél előtt néhány perccel a
csehszlovák televízió szilveszteri
adásában Jan Strásky, az utolsó
csehszlovák miniszterelnök, valamint Michal Kovác, a Szövetségi
Gyűlés utolsó elnöke búcsúztatta a
közös államot. Ezután felhangzott a
csehszlovák himnusz, majd az
utolsó gongütés pillanatában –
annyi más intézménnyel, szervezettel és magával a szövetségi állammal együtt – a föderációs
tévécsatorna is megszűnt. Pozsonyban a főtéren és a várban egy perccel éjfél előtt levonták a
csehszlovák lobogót, s felvonták a
szlovák zászlót. Prágában erre nem
került sor, mert a cseh állam sajátjaként őrizte meg a háromszínű
csehszlovák lobogót.
Csehország és Szlovákia egyaránt 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, a NATO-nak Prága
1999-ben, Pozsony 2004-ben lett a
tagja. Mindkét ország tevékeny
résztvevője a visegrádi négyek (V4)
országcsoportnak. Az egykori
Csehszlovákia két utódállama közt
– a nyelvi és kulturális közelségnek
köszönhetően – ma is kiváló és szoros a kapcsolat az élet minden területén. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCLXXXVIII.)

tudnunk kell, hogy az óitáliaiaknak volt egy
pásztor-királyuk, akit Zan néven tiszteltek.
Ezt a latin nyelv későbbi alakulása éppúgy
Havasi ember – kis mokány lován –
Janná formálta át, mint ahogy az ugyancsak
A hófúvástól hunyorog vakon.
Z-vel kezdődő Zeus atyaistenből idővel a laKocog az éjbenhajló utakon
tinban Juppiter lett – írja Supka Géza a Kas pipára gyújt vén taplón és kován.
landozás a kalendáriumban és más
érdekességek című könyvében. – Ezt a Zan
Sötét erdő borzong hallgatagon,
vagy Jan királyt a mitológia ősi törvénye szefehér mező s holdas ingovány:
rint a későbbi korok istenné avatták át, s ketTávol hegyekből néha egy sovány
tős fejjel – egy szakállassal és egy
ordas cselleng a friss csapásokon.
szakálltalannal – ábrázolták, amelyek tarkójukkal illettek egymáshoz. Ez a kettős fej a
A szalmás viskók görbe ablakából
Napot és a Holdat, a nappalt és az éjjelt, ilkis mécsek fénye hull az útra körben,
letve a kettő egyesülését kívánta ábrázolni.
a kastély-ablak köztük szinte lángol…
Később a szakálltalan fej is szakállassá vált,
s most már úgy magyarázták, hogy Jan istenA vén pap ácsolt asztalára törten
király voltaképpen őrszem, amely előre is,
olvas és fölrezzen a Bibliából,
hátra is figyel, éjjel-nappal őrzi a házak kiha orvvadászok puskahangja dörren.
és bejáratát. Minélfogva a kapukat most már
A tél dicsérete. Így látta(tta) a Januárt a „janua”-nak, Jan isten hajlékának tisztelik.
Tizenkét könyvek másolója, Dsida Jenő, a
Január 6. 2018 éve az ortodox karácsony
Kalendárium szonettekben 1930-ban.
Akkor talán több volt a hó, a farkas, s a kezdete. A Julianus-naptárat használó görögpipát is többet használták még. A pipáról s keleti egyházak – orosz, szerb, grúz ortodox,
a… paripáról – nagyanyám rég hallott újévi s a jeruzsálemi patriarchátus – most ünneplik
köszöntője fél évszázadnyi távolból pottyan Jézus születését. Damaszkusz óvárosában a
Szt. Szarkisz-templomban, ha még áll egyálelém:
talán… Jeruzsálem görög ortodox pátriárkája
pedig körmenettel érkezik a Születés TempBort, búzát, békességet!
lomába Betlehemben, hogy megtartsa az éjFinom, fáin feleséget!
féli misét.
Pénzt, pipát, paripát!
A római katolikus egyházban 2017 éve e
Január. Latin eredetű hónapneveink törté- nap a háromkirályok, a napkeleti bölcsek ünnete évezredek távolából üzen. Római hagyo- nepe, a karácsonyi ünnepkör – a karácsonyi
mány szerint a hónapoknak – márciustól tizenketted – utolsó napja. A keleti keresztény
decemberig – a városalapító Romulus király egyházak Jézusnak a Jordán folyóban Keadott első ízben nevet. Az első római naptár resztelő Szent János által való megkeresztelparasztkalendárium lehetett, amely csak a kedését ünneplik ezen a napon. De az
mezei munkák szempontjából számba vehető ónaptárat használó keleti keresztény egyhá10 hónapot vette figyelembe. A fennmaradó zak a Gergely-naptár szerinti január 19-én
téli holtidőt – a földművelés égi urának, Sza- tartják vízkereszt ünnepét, mivel a Julianusturnusznak a hatalma alá eső Bak és Vízöntő naptár jelenleg 13 nap késésben van a Gerhavát – az i. e. 700 körüli naptárreform idején gely-naptárhoz képest.
iktatták be az új 12 hónapos holdnaptárba IaAz isteni gyermeket, ki ma kijelentetett
nuarius és Februarius néven. Ianuarius hónap
A három szent bölcs előtt, dicsérjük és áldnévadója Janus, a kezdet és a vég istene volt.
Ezért hát a korábbi márciusi, majd szeptem- juk őt!
Ó, szép jeles szép csillag, szép napunk
beri évkezdés helyett a rómaiak utóbb janutámad, szép napunk támad!
árral kezdték az évet.
Heródes Őt üldözi, a Bölcsek meg tisztelik
Az év első hónapját régente Vízöntő haváArany, tömjén, mirrhával, s a szív imádásával.
nak is nevezték. A csillagászati hónapok a
napév fordulópontjaihoz igazodva a naptári
hónapok utolsó dekádjában kezdődnek: a tu- – a moldvai csángó ének így őrizte meg egylajdonképpeni Vízöntő hava január 21-én kori tudásunkat –
vagy 22-én. A régi időszámítás az évkezdetet
Szép jeles szép csillag, szép napunk támad,
is csillagászati fordulóponthoz, a téli napforszép napunk támad!
dulóhoz igazította.
Szent hitünknek csillaga, minekünk is jelt ada.
Ami mármost a január szó eredetét illeti,

Kiss Székely Zoltán

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

2018 – a fény megszületett

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

Összeállította: Kuti Márta

Január
AJTONY, ACHTUM, OCHTUM (? –
1028 körül): vezér. A Maros és Körös vidékén megtelepedett törzs feje. Törzse területét
saját fejedelemségévé akarta tenni. Politikai
megfontolásból felvette a keresztséget a bulgáriai Vidinben a keleti egyház rítusa szerint.
Ez azonban életmódján mit sem változtatott,
pl. többnejűségben élt. Bizánci térítő papokat

hívott területére, s székhelyén, Marosvárott
Keresztelő Szent Jánosról elnevezett görög
kolostort alapított. Mint hatalmas tartományúr szembenállt Szent István államszervezési törekvéseivel, aki sereget küldött ellene Csanád vezetésével. Ajtony a csatát
elvesztette, ő maga elesett, s levágott fejét Istvánnak küldték el.
KÁN LÁSZLÓ (? – 1318 körül): erdélyi
vajda (1297-1315). Apja ~ Gyula. Lehetséges, hogy már 1297 előtt is vajda volt. III.
András, majd Vencel híve, Erdélyben független tartományúri hatalmat épített ki. Ottó király ~ leányát akarta feleségül venni, s
amikor Erdélybe ment, ~ elfogta, és a koronát
is elvette tőle. Ezzel elősegítette Károly Róbert győzelmét, bár nem volt híve: Gentilis
rávette, hogy Károlyt már az 1308-i választáson elismerje, de a koronát csak hosszas tárgyalás után, 1310. júl. 1-én adta ki. Jutalmul
megtarthatta az erdélyi vajdaságot. 1315-ben
történt felmentése után Borsa Kopasz Erdélyben meghúzódó híveivel együtt fellázadt. Ha-

Sötét erdő borzong hallgatagon

Hogy megjelent Királyunk, kit epedve így
vártunk.
Szép jeles szép csillag, szép napunk támad,
szép napunk támad!

Toroczkai-Wigand Ede karácsonyi vonatkozású magyar csillag(zat)neveinek olvastán
feltűnhet, hogy a pásztoros elnevezések nagy
számával szemben a Máté evangéliumában
szereplő napkeleti bölcsekre mindössze egy
elnevezés utal – igaz, csillagmitológiai szempontból világszerte igen jelentős hármas
ez – , az Orion övének Háromkirályok neve,
míg Krisztus királyságára egy csillag(zat)név
sem emlékeztet. Mi lehet ennek az oka? Talán
az, hogy a népi magyar csillagneveket, (…)
amelyek nem a hivatalos elnevezések tájnyelvi változatai, a pásztornép adta, s a pásztorok egyebek mellett annak is tudatában
lehettek, hogy a pásztor és a király metaforikusan megfelelnek egymásnak. (A betlehemes
„angyalpásztorok” koronát viselnek a fejükön! – írja Jankovics Marcell a Mély a múltnak kútjában.)
Vízkereszt ünnepe egyben a farsang kezdete – 1400 óta.
Arany János 1882-ben írta:
Ha napfényes Vízkereszt
Megcsordítja az ereszt,
Akkor évben jól ereszt
A kalász és a gerezd.
Öregektől tudom ezt,
Higyjük el, probatum est.
Kelt: hoc anno, Buda-Peszt.

Ha havat talál.
254 éve, 1764. január 7-én Madéfalván hó
volt. S vér, mi megfestette.

Számomra (…) valóság emléke, ezen a vízkereszti napon, a Három Királyokhoz fűződik,
akik elzarándokoltak a Kisded jászolához –
induljunk békésebb dolgok felé, kölcsönvéve
a szót Tamási Árontól. A Hatvannégy elindulban írta: – Azt regélik, hogy az elvadult
Édenkert környékéről indultak el, arannyal,
mirrhával és tömjénnel; s a Csillag útmutatása szerint először Jeruzsálembe mentek,
vagyis eltévedtek, mert a mágia akkor sem
volt hajszálra megbízható tudomány. Ha Heródes útba nem igazítja őket Betlehem felé,
talán a nevük sem maradt volna fenn. S ez kár

talma megrendült, várnagyai elhagyták, fiai
a szerb királyhoz menekültek.
EÖSSI ANDRÁS; ŐSI (? – 1598-1602
között): székely főnemes, a szombatosok
szektájának alapítója Mo.-on. Nem iskolázott
teológus, de sok teológiai munkát írt (szombatos káté, imakönyv stb.), amelyek kéziratban maradtak. Péchi Simont, a későbbi
erdélyi kancellárt és a szombatosok támaszát
fiává fogadta.
FOGARASI ISTVÁN (17. sz.): református lelkész. Élete ismeretlen. 1648-ban lugosi
lelkész. Román nyelvre fordította a Heidelbergi Kátét, mely meg is jelent Gyulafehérváron 1648-ben. A zsoltárokat is lefordította
román nyelvre, de ezek nem jelentek meg. –
Irod. Juhász István: A reformáció az erdélyi
románok között (Kolozsvár, 1940); Tamás
Lajos: F. I. kátéja (Kolozsvár, 1942); Mózes
András: Az erdélyi román reformáció kátéirodalma (Kolozsvár, 1942).
RETTEGI GYÖRGY (?, 1718 – ?,
1786): emlékiratíró. Előkelő erdélyi köznemesi család sarja. Doboka vm. pénztárnoka,
majd 1738-tól 1771-ig alispánja. Emlékirata
hű tükre a nemesség mindennapi életének,

lett volna a papoknak, s nekem is. Ugyanis
akkor a vízkereszti házszentelés kiesett volna
az én gyerekkori élményeim közül, s az pedig
lelkileg és anyagilag is nagy veszteség lett
volna. Hála azonban a három napkeleti
bölcsnek, elemista koromban mindig egyik
ministránsa voltam a papnak, s egész nap
együtt jártuk a házakat, hogy azokat, régi
szokás szerint, megszenteljük. Két ilyen ministráns volt, vagyis „vidimus”, ahogy mi neveztük. Az egyik vitte a láncos tömjéntartót, s
a másik templomi ezüst-rezes vödröcskében
a szenteltvizet. (…) Örültünk, ha valahol
derék ajándékot adtak, mert az olyan háznál
a mi számunkra is nem egy krajcárt, hanem
egy piculát is eresztettek a szenteltvizes vödröcskébe. Azok a krajcárok pedig mind a két
ministránsra néztek, s amikor estére kelve elosztottuk ketten a pénzt, bizony szép summát
mondhattunk a magunkénak.

Vízkereszt tájéka. 450 éve, 1568. január 6.
és 13. között tartották ama híres tordai országgyűlést, melyen – a világon elsőként –
törvénybe iktatták a vallásszabadságot: a recepta religiók (a bevett – katolikus, lutheránus, református és unitárius – vallások)
szabad gyakorlásának és terjesztésének jogát.
Január 6-án, 1818-ban, született Hazslinszky Frigyes botanikus. Egyik főműve, az
első tudományos igényű magyar növényhatározó könyv, a Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve 1872-ben jelent
meg, A magyar birodalom moh-flórája
pedig 1885-ben. Ennek első kritikusa a marosvásárhelyi kollégium természetrajz-katedrájának tanára, Demeter Károly volt.
Január 9-én, 1851-ben született Simonkai
Lajos, Borbás Vince mellett a XIX. sz. második felének legnagyobb magyar flórakutatója. Hazslinszky Frigyes tanítványa volt
Eperjesen. Ő dolgozta fel kritikailag Erdély
flóráját, Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata címmel. Ez a könyve a XIX.
század legjobb magyar flóraműve. Hatalmas
herbáriumát (22 000 faj és változat) a Magyar
Nemzeti Múzeumnak adományozta.
Erdély történetének szerves része a természethistória is. Ennek tudat(tat)á(sá)val, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, vízkereszt előtt egy nappal

gondolkozásának. Az emlékirat nemrég előkerült 2. részét a gyulafehérvári Batthyaneum
őrzi. – M. Rettegi György jedzegetései 1759
– 67. (kiadta Torma Károly, Hazánk, 18841885).
SIKÓ MIKLÓS (Septér, 1818 – Marosvásárhely, 1900. máj. 5.): festő. Részt vett a
szabadságharcban, majd Münchenben képezte magát. Vándorpiktorként Erdélyben,
főleg Kolozsvárt és Marosvásárhelyen nagyszámú (kb. 400) miniatűr, akvarell, olaj és
kőrajzos arcképet készített.
BÁRÁNY GERŐ (Dés, 1878. jan. 9. –
Bp., 1939. máj. 2.): jogász, jogbölcseleti író.
1900-34 között a közoktatásügyi minisztériumban teljesített szolgálatot; mint helyettes
államtitkár ment nyugdíjba. 1926-tól a tudományegyetemi közgazdasági karon a filozófia meghívott előadója volt. Mint
jogbölcseleti szakíró szubjektív idealista álláspontot képviselt. – M. Kant Immánuel
(Kolozsvár, 1904); Jogbölcselkedés (Bp.,
1904); Bűn és bűnhődés (Bp., 1906); Ethikai
előadások (Bp., 1915); Ethikai világrend útjelzői (Bp., 1925); Philosophiai essaik (Bp.,
1930).
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A Tatrospart néptánccsoport nyerte a közönségdíjat
a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor pénteki döntőjében, amelyet a
Duna Televízió élőben közvetített.

A közönségdíjas Tatrospart néptánccsoport a döntőben (Fotó: MTI)

Sir Anthony Hopkins 80 éves

A táncegyüttesek kategóriájában a Kalotaszeg legénytársulat, szóló és páros tánc kategóriában Fodor Mátyás, a hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában a Pósfa zenekar, az
énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában pedig a Pendely énekegyüttes vehette át a kettő-kettő millió forintos nyereményt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi)
egy-egy millió forintos különdíjait Balog Zoltán miniszter adta
át a Nógrád táncegyüttesnek és Eötvös Remusnak.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár
egymillió forintos különdíját az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes kapta. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet különdíját a Nyírség Táncegyüttes, a Földművelésügyi
Minisztérium és a Hungarikum Bizottság különdíját Veres Mihaela vehette át. Szintén egymillió forintos különdíjat adományozott Molnár Levente operaénekes és a Magyar Állami
Népi Együttes Borbáth Szilveszternek.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
(MTVA) és a Hagyományok Háza ötödik alkalommal megrendezett közös műsorában énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és
táncos párok; néptáncegyüttesek kategóriákban álltak a zsűri
elé hétről hétre a 16-35 éves fiatalok.
A versenyzők produkcióit Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze, Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a
Hagyományok Háza tudományos munkatársa, Diószegi
László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus alkotta zsűri értékelte hétről hétre.
Az ötödik évad befejezéseként a műsor a Kodály-emlékév
előtt tisztelgett. A tehetségkutatót a Liszt-díjas Molnár Levente és a Magyar Állami Népi Együttes közös produkciója
zárta, akik erre az alaklomra készítették Erdélyi táncok Kodály népdalfeldolgozásaival című előadásukat.
A műsort Novák Péter és Morvai Noémi vezették.

Sir Anthony Hopkins Oscar-díjas zönség Peter Shaffer Equus című darabjában.
Hopkins nehezen dolgozta fel a hirtelen táangol színész, filmszínész nyolcvanadik születésnapját ünnepelte az óév madt médiafigyelmet, és egészen 1975-ig komoly
alkoholproblémákkal
küzdött.
utolsó napján.

Sir Phillip Anthony Hopkins 1937. december 31-én egy dél-walesi bányászfaluban,
Port Talbotban látta meg a napvilágot. Anyja,
Muriel Yeats az ír költő, William Butler Yeats
távoli rokona volt. Apja, Richard Hopkins
pékként dolgozott, hogy egyetlen gyermekét
anyagi lehetőségeihez mérten a legjobb iskolába járathassa. A szülők napjai nem teltek
felhőtlenül, Anthony ugyanis diszlexiás,
rendkívül visszahúzódó kisfiú volt, szinte
egyáltalán nem voltak barátai.
Iskolaévei meglehetősen egyhangúan és sikertelenül teltek, úgy érezte, csak a festészetben és a zongorajátékban tud kibontakozni.
„Valóságos idióta voltam az iskolában, tulajdonképpen antiszociális, és fogalmam sem
volt, mit csinálok ott. Ezért lettem színész” –
vallotta később. Színészkarrierjét, máig állítja, egy honfitársával, a szintén Port
Talbot-i születésű Richard Burtonnel való találkozásának köszönheti. Tizenöt éves volt,
amikor megszerezte a színészlegenda autogramját, és eldöntötte, hogy ő is híres színész
lesz.
Két évvel később otthagyta iskoláját, és
beiratkozott a cardiffi zene- és drámaiskolába. Ráébredt, hogy a színjátszásban teljesen
feloldódik. 1960-ban debütált a Palace Theatre színpadán a walesi Swansea-ben, majd
Londonba költözött, ahol felvették a Royal
Academy of Drama and Art (RADA) hallgatói közé. Annyira tehetséges volt, hogy 1965ben a kor legnagyobb színészeként számon
tartott Sir Laurence Olivier felkérte, helyettesítse a National Theatre-ben August Strindberg Haláltánc című darabjában. Olivier,
miközben egy műtét után lábadozott, ezt írta
róla naplójába: „A társulat egyik fiatal színésze, a kivételes tehetségű Anthony Hopkins
ugrott be helyettem. Kiválóan játszotta el
Edgar szerepét, és úgy vitte el a darabot a
fogai között, mint macska az egeret”.
Olivier színészi örökségének várományosaként, elsősorban a filmiparban, új lehetőségek nyíltak meg előtte. 1967-ben a Bolha a
fülben című BBC-produkcióban kapott szerepet, majd Katharine Hepburn és Peter
O’Toole mellett bizonyított I. Richárd szerepében. Nem vált hűtlenné a színpadhoz sem,
1974-ben már a Broadwayn tapsolt neki a kö-

1972-ben elvált első feleségétől, Petronella
Barkertől, amikor lányuk Abigail még csak
tizennyolc hónapos volt. Hamarosan feleségül vette Jennifer Lyntont, aki csaknem harminc évig volt a társa. Jelenleg harmadik
feleségével, a kolumbiai származású Stella
Arroyave-vel él, akivel 2003-ban kötötte
össze életét.
1975 és 1985 között szinte válogatás nélkül elvállalt minden filmszerepet, melyek között szép számmal akadtak felejthetők is.
Először 1976-ban vehetett át Emmy-díjat a
Lindbergh-bébi elrablásáról készült tv-filmben nyújtott alakításáért, másodszor 1981ben nyert A bunker című sorozattal. 1977-ben
Richard Attenborough-val dolgozott együtt A
híd túl messze van című filmben. 1980-ban
Az elefántemberrel hívta fel magára Jonathan
Demme rendező figyelmét, aki felkérte Dr.
Hannibal Lecter szerepére A bárányok hallgatnak című filmjében. Ezzel igazi rekorder
lett, ő vezeti a legrövidebb vásznon töltött
idővel Oscart nyerő színészek sorát. A kétórás filmben csak 16 percet szerepelt, mégis
főszereplőként díjazták 1991-ben. Az Amerikai Filmintézet felmérése alapján 2003-ban
megválasztották a filmtörténet legemlékezetesebb gonosztevőjének. Ezután a történet
még két folytatást ért meg főszereplésével,
amivel igazi Lecter-kultuszt teremtett. Hopkins lett a legkeresettebb angol színész, még
háromszor jelölték Oscarra: 1993-ban A
napok romjai című filmdrámáért, 1995-ben
az Oliver Stone-féle Nixon címszerepéért,
1997-ben a Steven Spielberg által rendezett
Amistadban nyújtott alakításáért.
A Sir címet 1993 óta viselheti a neve mellett, mert pályafutása elismeréseképpen II.
Erzsébet lovaggá ütötte. 2000-ben megkapta
az amerikai állampolgárságot is, amelyet egy
5 ezer kilométeres autóúttal ünnepelt meg,
mert – mint mondja – még mindig a magány
és az autózás kapcsolja ki a legjobban. 2003ban csillagot kapott a hollywoodi Hírességek
Sétányán, 2006-ban odaítélték neki a legendás hollywoodi rendezőről, Cecile B. DeMille-ről elnevezett életműdíjat.
A szerepeire hihetetlen szorgalommal készülő színészt a 2005 óta tartó sikerszéria (Bizonyítás, Törés, Rítus, 360) után egy

Hitchcock életrajzi filmben láthatta a közönség 2012-ben Helen Mirren oldalán. 2015ben a Heineken-emberrablásban Freddy
Heinekent alakította, majd hatalmas sikert
aratott Az öltöztető című tv-filmben. A Thor
folytatásaiban 2013-ban és 2017-ben ismét
Odin bőrébe bújt, majd a Transformers: Az
utolsó lovag című moziban egy angol lordot
alakított, aki részt vesz a világ megmentésére

alakult szövetségben. 2018-ban láthatja majd
a közönség a Lear király című filmjét, amelyben újra együtt játszik Emma Thompsonnal,
akivel legutóbb 1993-ban A napok romjaiban
jelent meg a vásznon.
Hopkins eddig három filmet rendezett, a
legutóbbit, a Slipstreamet 2007-ben, amelyet
maga írt, a zenéjét is ő komponálta, és a főszerepet is eljátszotta. (MTI)
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VÍZSZINTES: 1. Ő hozza az angoloknak a karácsonyi ajándékokat. 10. Zománc.
11. Mély női énekhang (olasz). 12. Jólelkű varázslónő, az olaszok karácsonyi
ajándékozója. 17. Nem költői. 20. Női név (aug. 18.). 21. Pápai korona. 22. Baj, gond
(francia). 24. Német város magyar neve (üvegje híres). 25. Szintén ne. 26. A nitrogén és
a kén vegyjele. 27. Fölé jegyez. 28. Olasz férfinév. 29. Szép vitéz. 31. A Micimackó
szerzője (Alan Alexander). 32. Római 51. 33. Magyar megye. 34. Vuk apja. 35. Tankbelső!
36. Indonéziai sziget. 38. Csak félig! 39. Kanadai város. 41. ... alkohol (borszesz). 43.
Ókori germán nép. 44. Papiruszhajó. 45. Kiáltás (francia). 47. Minden 24 órában. 50. CGS
gyorsulásegység. 52. ... apó, az USA legismertebb ajándékosztója. 53. Nálunk ő hozza
az ajándékokat.
FÜGGŐLEGES: 1. Angol tenger. 2. Annyi mint (röv.). 3. Lap is van ilyen. 4. Balkáni
főváros. 5. Akkor (francia). 6. ... an der Thaya (osztrák város). 7. Alumíniummal borít. 8.
Közlekedési pálya. 9. Ásványi fűszer. 12. Előtag: kettő. 13. Bánatos hangú vers. 14. Fonalat készítő. 15. ... Blandiana (költőnő). 16. A nátrium vegyjele. 18. Zavarni kezd! 19. A
franciák ajándékait hozza. 21. Házhely. 23. ... Daszajev (focikapus). 24. A svédek
ajándékozója. 25. Kojak alakítója (Telly). 27. Merevség (latin). 29. Azonban. 30. Szintén.
31. Harap. 33. Meggyőződés. 34. Hangjegyírás. 37. Papírra jegyez. 39. ... Curtis (színész).
40. ... Lajos (Anjou királyunk). 42. Pince belseje! 43. Újfok (centigrád). 46. Arrafele! 48.
Lombardiai folyó. 49. Bankbetét! 51. Pára!
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva John Lasseter 1995-ben
rendezett, 3D-s számítógépes animációs filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy
betűt előre beírtunk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 18-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

q

ŐSI
FEGYVER

című pályázat nyertesei:
ELSÄSSER ILONA, Marosvásárhely, Ibolya u. 4/2. sz.
SABĂU MARGIT, Marosvásárhely, Tolsztoj u. 7. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
CURIE; DÓSA; SRÉTER; VASZARY; MEDGYES;
ZITTERBARTH; MOMMSEN.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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KARÁCSONYI
AJÁNDÉKOZÓK
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KíMÉL

VALAHÁRA

A TEA
ALKALOIDJA
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NÉV
LONDONBAN

...ROY
(W. SCOTT)
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Újévi jókivánságok

ŐRLEMÉNY

13

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

24

(a vers befejező része a rejtvény
fősoraiban olvasható)
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KIS
ÁTMÉRŐJű
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Váljanak valóra álmaid,
Sikerüljenek merész terveid,
Legyen sok szerencséd!
Legyen jó egészség,
Legyen boldog az új éved...

LÁM

u

781.

Kónya István

Ð
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VILLANYÉGŐ

P

q
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GYÖTRELEM

MUTATÓSZÓ

KORTYOL

q
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PIPÁZIK,
FALUN
KERGET

FOGVA
TARTOTT
SZEMÉLY

Ï

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Megfejtések
a december 15-i
számból:

Klasszikus (Ikrek): Kabaré
Skandi:
Koszorúkon gyertyafény,
Szemnek tükrén: hit s remény,
Gyémántként úgy látom én.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Tó – Hitehagyott, szakadár. 7. Tüzel – Helyhatározó rag. 8. Óratartozék – Fazékra kerül. 9. Mozaik egynemű hangzói – A jód, bór és tricíum vegyjele. 11.
YYL. – Épületmaradvány. 12. Dózis – Történés, kázus. 14. Patás állat – Kissé tömött! 15.
Analizál – Esőkabát. 18. Süt, pörköl – Bevetetlen föld. 19. Sete – Kifogástalan, príma.
22. Páratlan róna! – Sálvégek! 23. Egyik művészet – Falevél. 25. Ománi, jemeni és olasz
gépkocsijelzés – Zilíz része! 27. Testnedv – Csendes folyó. 28. Mókusféle állat – Édes
mártás. 30. Kiss … Kate (musical) – Kínai hosszmérték. 31. Katafalk – Rétegnyelv.
FÜGGŐLEGES: 1. Dalbetét – Agy, ész. 2. Faág, vessző – Gömbölyű játék. 3. Magatok
– Az oxigén és a fluor vegyjele. 4. Üt – Ennyi darab! 5. Állatszelídítő – Klub, társulat. 6.
Tengeri rabló – Testes, köpcös. 10. Okul – Furunkulus. 13. Nyíltartó – Ukrán író volt
(Nyikolaj Vasziljevics). 16. Tapad – Mozdulatlan, kővé dermedt. 17. Bizsu – Asztalterítő.
20. Házastárs anyja – Olajbogyó. 21. Nyájat hajt – A malária ellenszere. 24. Nem tud
beszélni – Vízilabda. 26. Regényét Gárdonyi írta meg – Tolsztoj személyneve. 29.
Kettőzve, egyik nagyszülő – Francia arany.
Koncz Erzsébet
1
7

2

9

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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Évértékelő

A tüntetések éve volt 2017

A rendszerváltás utáni legnagyobb
tüntetések és a Bukarestben egyébként megszokott kisebb-nagyobb kormányválságok jegyében telt el a
2017-es esztendő, miközben az ország az európai uniós szinten kiugró
gazdasági növekedésének hozadékát
nem beruházásokra, hanem a bérek
emelésére fordította.

Mindennek hátterében a 2016-os parlamenti választásokat fölényesen megnyerő
PSD és annak elnöke, Liviu Dragnea képviselőházi elnök állt. A belpolitika színpadán a
PSD egyetlen komolyabb erőt képviselő ellenfele – a PNL éléről 2014-ben az ország
legfőbb közméltóságává választott – Klaus
Johannis államfő maradt, a választási kudarcot feldolgozni képtelen parlamenti ellenzék
szerepét pedig az utca vette át.
A csaknem ötven százalékos parlamenti
súllyal rendelkező PSD a PNL-ből korábban
kivált, Călin Popescu Tăriceanu szenátusi
házelnök vezette hatszázalékos szabadelvű
párttal, az ALDE-val közösen alakított kormányt januárban, a szociálliberális koalíció
pártjaival pedig az RMDSZ parlamenti
együttműködési megállapodást kötött.
A koalíció intézkedéseinek legitimitását a
fölényes választási győzelem után csak az
kérdőjelezhette meg, hogy 2016-ban mindkét
párt elnökét bíróság elé állította a korrupcióellenes ügyészség (DNA), Dragneát pedig
egy korábbi ügyben jogerősen el is ítélték:
két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
Bár mindketten – sok más megvádolt politikushoz hasonlóan – tagadják bűnösségüket, politikai leszámolás áldozatainak
tüntetve fel magukat, személyes érintettségük
sokak szemében hiteltelenítette a PSD–
ALDE koalíció minden olyan próbálkozását,
amely az ügyészi túlkapások visszaszorítására, a DNA és a titkosszolgálatok feltételezett összefonódásának korlátozására irányult.
Dragnea és Tăriceanu 2017-ben egyre
nyíltabb küzdelmet folytatott a DNA megzabolázása érdekében, mivel szerintük a vádhatóság ma politikai rendőrségként működik, és
hamis feljelentésekre alapozva sorra távolítja
el a közéletből azokat a választói felhatalmazással rendelkező politikusokat, akik szembeszegülnek az országot a háttérből irányító,
obskúrus „párhuzamos állam” akaratával.
A választási kampányban beígért béremelések és adócsökkentések bejelentése után a
PSD–ALDE koalíció év elején elérkezettnek
látta az időt, hogy a büntetőjogot és perrendtartást is módosítsa, de politikai ellenfelei pillanatok alatt meggyőzték híveiket arról, hogy
Dragnea és Tăriceanu csak saját bőrét próbálja menteni, és még a reményét is el akarják venni annak, hogy egyszer majd sikerül a

közpénzek eltulajdonítását megfékezni, a törvényeket semmibe vevő kiváltságosakat felelősségre vonni.
Miután heteken át tüntetők tíz- és százezrei
vonultak utcára korrupcióellenes jelszavakkal, a kormánykoalíció taktikát váltott, és az
ügyészek túlzott hatalmának korlátozását
célzó intézkedéseit gyors lerohanás (sürgősségi kormányrendelet) helyett az ellenállást
lépésenként felőrlő, elhúzódó hadviseléssel
(parlamenti törvénymódosítással) próbálta
életbe léptetni. Ez utóbbi módszer is heteken
át tartó tüntetéshullámot váltott ki ősszel,
ezek a demonstrációk azonban egy nagyságrenddel kisebbek voltak. A Facebookon szerveződő ellenzékiek legfeljebb néhány tízezer
embert tudtak mozgósítani az év eleji százezrekhez képest.
Közben eltelt az év anélkül, hogy az igazságszolgáltatást átszervező, a büntetőjog alkotmányellenes
cikkelyeit
módosító
jogszabályok hatályba léptek volna, a PSD–
ALDE koalíciónak pedig teljesíthetetlen választási ígéreteiből fakadó társadalmi
elégedetlenséggel is szembe kellett néznie.
Bár a korábbi intézkedések nyomán a reálbérek mintegy tíz százalékkal nőttek, ősszel
már a szakszervezetek is tüntetni kezdtek,
mert a kormány csak úgy tudta az újabb 25
százalékos közalkalmazotti béremelésről
szóló ígéretet tartani, hogy a járulékbefizetési
kötelezettséget a munkavállalókra hárította,
így a 2018-tól életbe lépő bruttó béremelés
nem eredményez már többletjövedelmet, jó,
ha az alkalmazottak nettó bére nem csökken.
Két tüntetési időszak között az elmaradhatatlan kormányválságokra is jutott idő 2017ben, de a társadalmat nem rendítette meg
túlságosan, hogy a korábban ismeretlen Sorin
Grindeanu után az addig szintén ismeretlen
Mihai Tudose vette át a miniszterelnöki szerepet. Az országnak azért kell most időnként
új kormányfő nevét megtanulnia, mert a PSD
választási sikerének kovácsa, Liviu Dragnea
pártelnök priusza miatt nem kérhette magának a posztot, és kénytelen a kormány vezetését eleinte hűségesnek tűnő, de előbb-utóbb
önállósulni próbáló helyettesekre bízni.
Az idei év az 1918-as – Erdély és a Román
Királyság egyesülését kimondó – gyulafehérvári román nemzetgyűlés centenáriumának
esztendeje lesz. Kérdés azonban, hogy a
2017-ben felhalmozott belpolitikai feszültség
közepette mennyire lesz ünnepi hangulatban
az ország, a történelmi régiókat összekötő autópályák, a társadalmat összefogásra és építkezésre sarkalló közös célok híján nem
fullad-e magyarellenes hangulatkeltésbe, nacionalista petárdák pufogtatásába az évforduló.

Ellopták a világ legdrágább
vodkáját

Ellopták a világ legdrágább,
1,1 millió eurót érő üveg vodkáját egy koppenhágai gyűjteményből – jelentette a The
Local.dk hírportál.

A drága italt a dán főváros Vesterbro negyedéből, a Café 33 bárból
lopták el kedden hajnalban. A szórakozóhely tulajdonosa, Brian Ingberg szerint a Russo Baltique
márkájú vodka egyedülálló a világon, értéke nyolcmillió koronára tehető, köszönhetően az üveg
elkészítéséhez felhasznált három
kiló aranynak és három kiló ezüstnek. Az üveg díszítéséhez ráadásul
egy 1912-es Monte Carlo-i raliautó
bőrbevonatát is felhasználták.
A bártulajdonos az üveget Oroszországból kölcsönözte egy Dartz
Motorz Company elnevezésű, lettországi székhelyű cégtől, amely a
világ legdrágább vodkáit és páncélozott személyautóit gyártja. A különleges szeszes ital a rablás előtt
hat hónapig volt Brian Ingberg
1200 üvegpalackból álló vodkagyűjteményének része.
A lopást jelentették a koppenhágai rendőrségnek. A biztonsági kamera felvétele szerint két maszkos,

baseballsapkát viselő férfi lehetett a
tettes – mondta a bártulajdonos.
Brian Ingberg szerint a rablók
rendelkeztek a bár kulcsával, az
alagsorban lévő vodkamúzeum ajtaját pedig betörték. Kizárólag a
Russo Baltique vodkát vitték magukkal, holott bármelyik másik darabját is ellophatták volna a
gyűjteménynek. (MTI)

A politikai alkuk kockázatai
Az RMDSZ és a román kormánykoalíció
pártjai politikai alkudozásának a kockázatait,
a román–magyar viszony sérülékenységét
mutatta meg az erdélyi magyarság 2017-es
éve.
Az RMDSZ a 2016 decemberében hatalomra jutott baloldali-liberális kormánykoalíció parlamenti támogatásáról írt alá
megállapodást, mert a hatalomtól remélte a
kisebbségi jogok bővítését. Miközben a
jogok bővítésében csak parányi lépést sikerült tennie, a szövetség presztízsveszteséget
szenvedett el amiatt, hogy támogatta a koalíció erősen vitatott döntéseit.
Az együttműködés nem kezdődött rosszul.
Májusban olyan törvénymódosítást sikerült
elfogadtatni, mely a kisebbségek anyanyelvét
ismerő személyzet alkalmazására kötelezi
azokat a kórházakat és szociális intézményeket, amelyek a kisebbségek által lakott területeken működnek.
A kisebbségi jogokkal való érdemi politikai cserekereskedelemre azonban a júniusi
kormányválság során nyílott lehetőség, amikor a PSD bizalmatlansági indítvánnyal próbált szabadulni a saját soraiból származó
Sorin Grindeanu miniszterelnöktől és kormányától. A baloldali-liberális koalíció nem
tudta pontosan felmérni, hogy soraiból hányan állnak Grindeanu mellé, és az RMDSZ
szavazataival szerette volna biztosítani a kormánybuktatás sikerét. A szövetség kisebbségi
jogok parlamenti elfogadásában kérte meg a
támogatás árát. Kérésére a parlamentben letörölték a port a kulturális autonómia alapjait
is rögzítő, 12 éve benyújtott kisebbségi törvény tervezetéről, a parlamenti bizottságok
tárgyalni kezdték a közigazgatási törvény
módosítását, a kisebbségi nyelvhasználati küszöb csökkentését, és azt a törvénytervezetet,
amely a magyar közösség tagjai számára
munkaszüneti nappá nyilvánítja március 15ét, a magyar nemzeti ünnepet.
Az ajánlat azonban magyarellenes indulatokat váltott ki a román társadalomban. Nemcsak a parlamenti ellenzék, hanem a
kormánypártok soraiban ülő képviselők egy
része is úgy találta: a koalíció a román nemzeti érdeket áldozza fel a vezető kormánypárt
belső ügyeinek a rendezése érdekében. Az
alku bukott, a koalíció saját erőből is le tudta
váltani miniszterelnökét, a kisebbségi jogok
nem bővültek, az RMDSZ nem vett részt a
szavazáson.
Az év végén az RMDSZ az igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló törvénycsomag
elfogadtatásához nyújtott kockázatos segítséget a kormánykoalíciónak, cserében pedig az
őszi tanévkezdéskor megszüntetett marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum
újraalapításához várt támogatást a parlamenti
többségtől. Ezúttal is csak részeredményeket
könyvelhetett el. A parlament ugyan elfogadta az iskolaalapításhoz szükséges törvény-
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módosítást, de Klaus Johannis államfő a törvénymódosítás alkotmánybírósági felülvizsgálatát kérte, így kérdéses, hogy a
2018–2019-es tanévtől újraalakulhat-e a tanintézet.
Azért volt kockázatos a koalíciónak nyújtott politikai támogatás, mert a kérdés a romániai és az erdélyi magyar társadalmat is
megosztja. Míg az RMDSZ a romániai
ügyészállam lebontásának a szükségességét
emlegette, a törvénycsomagra a társadalom
meghatározó része a korrupt politikusoknak
a bűnüldözést ellehetetlenítő kísérleteként tekint. Ráadásul az Európai Unió meghatározó
tagállamai, valamint az Egyesült Államok és
az Európai Néppárt is az igazságszolgáltatás
függetlenségét gyengítő kísérletnek tekintette
a törvénymódosításokat. Így az RMDSZ
éppen azokkal az erőkkel találta szemben
magát, amelyektől segítséget remél a kisebbségi jogok bővítéséhez.
A marosvásárhelyi katolikus líceumért
folytatott küzdelem végigkísérte az évet. A
Maros megyei tanfelügyelőség négy nappal
a tanévkezdés előtt jelentette be, hogy a katolikus iskola a 2017–2018-as tanévtől megszűnik önálló intézményként működni.
Válaszként a magyar kormány közölte: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót
emel Románia OECD-csatlakozása ellen.
Később, amikor Liviu Dragnea PSD-elnök
biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az
iskola újraalapításáról, Magyarország visszavonta a vétóját.
A román–magyar viszony sérülékenységét
a politikától független epizódok is megmutatták. Szeptember elején egy videoblogger
gerjesztett erős magyarellenes indulatokat,
amikor olyan, telefonnal készített kisfilmet
mutatott be, amely látszólag azt bizonyította,
hogy egy nagy áruházlánc székelyudvarhelyi
üzletének a kültéri grillrészlegén az elárusító
nem szolgálja ki a hozzá román nyelven folyamodó vásárlót. Később térfigyelő kamerák
felvételeivel sikerült tisztázni, hogy a bloggert azért nem szolgálták ki, mert a nyitás
előtt akart vásárolni, és a kisfilm a harmadik
vásárlási próbálkozását mutatja be.
Erős indulatokat váltott ki Kelemen Hunor
RMDSZ-elnöknek az a kijelentése is, hogy
az erdélyi magyaroknak nincs mit ünnepelniük december elsején, az Erdély és Románia
egyesülését egyoldalúan kimondó 1918-as
gyulafehérvári román nagygyűlés évfordulóján. A kijelentés ritka egységbe kovácsolta az
erdélyi magyarságot, de alig akadt román támogatója. Egy bukaresti civil szervezet előbb
Kelemen Hunor román állampolgárságának
a megvonását, majd a politikusnak 2000-ben
adományozott Románia Csillaga érdemrend
visszavonását kezdeményezte. Az RMDSZ
és a kormánykoalíció viszonyáról árulkodik,
hogy a kezdeményezést az érdemrend becsületbírósága is támogatta, a testületet pedig
többnyire a kormánypártok korábbi vagy jelenlegi politikusai alkotják. (MTI)

A Norvégiában eladott autóknak már a fele
elektromos vagy hibrid

A támogatásoknak köszönhetően a forgalomba helyezett új autóknak tavaly már
több mint a fele elektromos
vagy hibrid jármű volt Norvégiában az OFV autóipari üzleti tanácsadó vállalat adatai
szerint.

Norvégiában tavaly 52 százalékra emelkedett a forgalomba helyezett új autókon belül a tisztán
elektromos és a hibrid járművek
részaránya a 2016-os 40 százalékról az OFV (Opplysningsradet for
Veitrafikken AS) kimutatása szerint. Norvégiában tavaly 158 ezer
új autót helyeztek forgalomba, 2,6
százalékkal többet, mint 2016-ban.
A forgalomba helyezett autók
száma tavaly volt a harmadik legmagasabb az ország történetében
az 1985-ös 159 ezer és az 1986-os
167 ezer után. Zéró emissziós új
autót 33 ezret helyeztek forgalomba tavaly Norvégiában, az öszszesnek a 20,9 százalékát a
2016-os 16 százalék után. A becslések szerint a zéró emissziós járművek részaránya 2018-ban 25
százalékra emelkedik a forgalomba

helyezett új autók között. Belső
égésű és elektromos motorral is
rendelkező hibrid autót 49 ezret
helyeztek forgalomba 2017-ben, az
összes 31,3 százalékát. 2016-ban
29,2 százalék volt az arány. A dízelmotoros autók részaránya tavaly
23,1 százalékra csökkent a forgalomba helyezett járművek között a
2016-os 30,8 százalékról. Öt évvel
ezelőtt, 2012-ben az arány még 64
százalék volt. Norvégiában az
elektromos autók számos adó- és
díjkedvezményt élveznek, mentesülnek például az autópályadíj és a

parkolási díj megfizetése alól. Norvégiában az autóeladásokat a VW
Golf vezette tavaly, a második helyen a BMW i3 (elektromos és
plug-in hibrid hajtás) autója áll, a
harmadikon a Toyota Rav4 (hibrid
és benzin hajtás), a negyediken
pedig a Tesla Model X tisztán
elektromos autó. A kisebbik Tesla,
a Model S a nyolcadik az eladási
rangsorban a Volkswagen Passat, a
Mitsubishi Outlander és a Toyota
Yaris után. A Top-10-es rangsort a
Skoda Octavia és a Toyota C-HR
zárja. (MTI)
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A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

Útirány

Indulás

Visszatérés

Marosvásárhely –
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Péntek 7 ó.
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból

Péntek 17 ó.
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Naponta 20.50 ó., csütörtök,
péntek, szombat, vasárnap 12 ó.
a Voiajor
távolsági buszállomástól

Naponta 23 ó.,
csütörtök,
péntek, szombat, vasárnap 14 ó.
Budapest, Népliget

* Időszakos járat

Marosvásárhely –
Liszt Ferenc reptér –
Budapest

Irányár

Előnyös árak

* Időszakos járat

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.
Budapesti járatok 100 lejtől.
Szegedi és kecskeméti járatok:
menet-jövet 200 lej.
10% kedvezmény nyugdíjasoknak,
egyetemistáknak, tanulóknak.
50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.

Közlemény

Marosvásárhely municípium értesíti az érdekelteket,
hogy benyújtotta a kérelmet a Híd építése a Poklos-patak
fölött – Arató utca elnevezésű projekt környezetvédelmi engedélyének kibocsátása érdekében.
A tervet illető részleteket a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén lehet tanulmányozni hétfőn 9-15, keddtől péntekig 9-12 óra között, illetve Marosvásárhely municípium Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén.
Az észrevételeket/ellenvetéseket, óvásokat a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségen (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám)
lehet benyújtani hétfőn 9-15, keddtől péntekig 9-12 óra között.
Moldovan Florian, a közterület-kezelő igazgatóság igazgatója

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ CSONTOZÓKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt. (19686-I)

A ROHID CONSTRUCT KFT. januári kezdéssel alkalmaz hosszú távra ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0773-391-682, 0758-376-732. (5920)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)

BÉRBE ADOK GÉPEKKEL FELSZERELT PÉKSÉGET Marosvásárhelyen. Érdeklődni lehet a 0741406-028-as telefonszámon. (5967-I)

FOGTECHNIKAI LABORBA KOLLÉGÁT alkalmazok modelláló és kidolgozó munkakörbe, akár kezdőket is. Oklevél kötelező. Tel. 0723-499-787. (5964-I)

FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz Koronkán. Szállítás, étkezési jegy és versenyképes bérezés biztosított. Tel. 0744-394-486. (19692-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19695)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696055. (19694-I)

REDŐNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA. 10% kedvezmény. Tel. 0744-504-536.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (60805)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504-536. (60805)

A SERVINSTAL KFT. alkalmaz GÉPLAKATOST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, a Depozitelor utca
22. szám alatt lehet benyújtani. További információ a 0747-496-627, 0742-574-804-es telefonszámon.
(19699-I)

LOREDANA
gyógyító
és
javasasszony
vagyok,
Omida
asszony unokája. Segíteni tudok
önöknek problémáik megoldásában.
Az
élet
minden
nehézségén
sikeresen
túljutnak.
Már
születésemkor ki voltam választva
erre a feladatra, adottságom van arra,
hogy jót cselekedjek a földön. A fehér
mágia erejével sok egészségi, szerelmi, gazdasági és szakmai problémát
megoldottam, sikerre vittem üzleti vállalkozásokat, szerencsét a házhoz, sok
ártatlan lelket megszabadítottam az átoktól, kötéstől vagy erős varázslattól,
szétesett családokat egyesítettem, termékenységet vittem, meggyógyítottam az
alkoholistát, a depresszióst, a drogfüggőt, kötést oldottam fel és rontást vettem le.
A fehér mágiát sikeresen gyakorolom, látom a múltat, a jelent, meg tudom
jövendölni a jövőt. Azok, akik nehéz időkön mennek át, vagy azt gondolják, hogy
átok ül rajtuk, vagy gyógyíthatatlan betegségekben szenvednek, nincs
szerencséjük otthon vagy a munkájukat illetően, forduljanak bizalommal hozzám,
az eredmény garantált. Bármilyen távolról segítek, vagy a rendelőben.
Tel. 0734-842-520.
(Fizetett hirdetés: mp.)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú panellakás (tégla) a Kárpátok sétány 33.
szám alatt, III. emeleten, vagy elcserélem két különálló garzonlakással.
Tel. 0365/415-222, 0770-527-799,
17-22 óra között. (5739-I)
ELADÓ ház Székesen, a 108. szám alatt,
5100 m2-es kerttel. Tel. 0265/311-271,
0745-206-048, 8-23 óra között. (5957)
SÜRGŐSEN eladó Nyárádremetén
családi ház melléképületekkel. Tel. 0752030-701. (5903)
KIADÓ 3 szobás, bútorozott, rendezett tömbházlakás az 1918. December 1. út 150. szám alatt, a második
emeleten, január 15-től. Tel. 0731526-690. (5915-I)

KIADÓ hosszú távra a központban
egy 4 szobás, földszinti lakrész igényesnek. Tel. 0745-428-994. (5960-I)

MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (5917)
ELADÓ ház Backamadarason. Tel.
0746-858-637. (-I)
KIADÓ egy felújított garzonlakás a
Kövesdombon. Tel. 0744-525-093.
(5953-I)
SÜRGŐSEN ELADÓ 2 szobás, II.
osztályú, harmadik emeleti tömbházlakás a Kövesdombon. Irányár:
35.000 euró, alkudható. Tel. 0755309-832. (6023-I)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (5060)
ELADÓK mangalica disznók 50-től
180 kg-ig. Tel. 0740-190-305.
(5925-I)
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ELADÓK kicsi és nagy koporsók, 130
literes körteborhot (törköly), asztalosgépek, komplett ajtó és ablak. Bérbe adó
kert, kiadó egy szoba Hídvégen.
Érdeklődni
a
0265/213-678-as
telefonszámon, 10-18 óra között. (5974)

Elcsitult a szív, mely értünk

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (5827)

január 5-én a vadadi születésű

dobogott. Pihen a kéz, mely

értünk dolgozott. Számunkra

Te sosem leszel halott. Örökké

élni fogsz, mint a csillagok.
Szomorú szívvel emlékezünk

ifj. KISS MÁRTON maros-

vásárhelyi lakosra halálának

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (5827)

7.

évfordulóján.

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (5864)

fia,

Józsika,

unokája, Szabolcs, valamint

MAROSVÁSÁRHELYEN
eladó
1310-es Dacia Break, 2002-es gy.
Téli/nyári gumik, felnivel. Irányár 3000
lej. Tel. 0365/804-720. (6005-I)

(5956)

MINDENFÉLE

BIOLÓGIÁBÓL
felkészítek
orvosi
egyetemre. Tel. 0727-075-784. (5561)
FELKÉSZÍTEK matematikából.
0741-460-304. (5704)

Tel.

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (5382)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5744)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)

BUKSA LÁSZLÓ keresi FARKAS
ERZSÉBETET. Kérem, hívjon fel a
0752-234-884-es telefonszámon. (5997)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó édesanyára és
nagymamára, a kisbodoni
születésű küküllődombói lakosra, PÁLOSY JULIANNÁRA
szül. Sebe. Szomorú nap
számunkra január 5-e, amikor
édesanyánk huszonkét éve
váratlanul
távozott
az
örökkévalóságba,
pótolhatatlan űrt hagyva szerettei
lelkében.
Szép emlékét megőrizzük egy
életen át. Gyermekei, unokái
és dédunokái. (6017-I)

A fájdalmat némán viselted.
Utolsó pillanatig fogtad a
kezem. Nehéz volt elengedni
téged. Az együtt töltött 55 évet
feledni nem lehet. Még az
utolsó napokban is csak
mosolygott,
mosolygott,
fájdalmát nem mutatva. Már
egy éve lesz január 7-én, hogy
örökre elmentél. BOÉR MISI,
soha nem feledünk. Nagyon
hiányzol! Nyugodj békében!
Feleséged, Ilike, gyermekeid,
Ildikó és Misike, valamint
családjuk, unokáid: Lacika és
Zolika. (5940-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a ratosnyai születésű özv.
TODORAN
ERZSÉBETRE
szül. Puskás, aki január 6-án
három
éve
tért
örök
nyugalomra. Szerető jóságát
nem
lehet
elfelejteni.
Nyugalma legyen csendes!
Keresztfia, Szilárd, húga,
Rozália. (5952)

Bánatos

felesége, Márta, lánya, Jutka,
testvérei.

áldott,

veje,

Emléke

nyugalma

menye,
legyen

csendes!

„Az élet csendesen megy
tovább, de emléked elkísér
egy életen át.”
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
nyárádszentlászlói KOVÁCS
FERENCRE
halálának
2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (5968)

Január 5-én már egy éve,
hogy elmentél, beteg testedet
a sírba tették. Nekünk nem
maradt más, csak a bánat és
az emlékezés.
Egy éve, hogy meghalt a jó
férj, édesapa, testvér, após, az
unokáját nagyon szerető,
áldott TATI, a káposztásszentmiklósi FEKETICS BÁLINT.
Fájó szívvel emlékezik rá a
család. (5883)

Halálának 20. évfordulóján
emlékezünk
édesapánkra,
BODÓ LAJOSRA (Laci bácsi).
Fia, menye, három lánya, vejei
és hét unokája.
Soha nem felejtünk, drága
tata! Nyugodj békében! (5962)

BARNI,
nem
Barátaid. (5984)

felejtünk!

Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékeztünk
január 3-án SIMON ILONÁRA
szül. György halálának 10.
évfordulóján. Drága emlékét,
jóságát
és
gondoskodó
szeretetét örökre szívünkben
őrizzük. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Szerettei. (5995-I)

Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
január 6-án az udvarfalvi
születésű SZÁSZ JÁNOSRA
(Jani)
halálának
9.
évfordulóján. Akik ismerték és
tisztelték, gondoljanak rá
kegyelettel.
Áldott,
szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Lánya, Joli, fia,
Janika, két imádott unokája,
Meli és Levi, dédunokái:
Renáta és Patrik. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Pihenj békében,
drága jó apánk! A gyászoló
család. (6003)

Tudjuk, hogy nem jöhetsz,
mégis egyre várunk, enyhíti
hiányod,
ha
álmainkban
látunk. Az ész megérti, de a
szív soha, hogy egyszer majd
mi is elmegyünk, ahol ő van,
oda. Ez a nap az emlékezés
napja,
érted
imádkozunk
halkan, zokogva. A szív sajog,
a fájdalom nő, nem hoz
enyhülést a múló idő.
Hét
éve,
hogy
rászállt
szívünkre a bánat, nincs
semmi, ami ennél jobban
fájhat. Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig
könnyes
szemmel
emlékezünk.
A búcsú nélküli elválás
fájdalmával emlékezünk a
szeretett édesapára, LÁSZLÓ
ALBERTRE
január
7-én,
amikor hét éve a kegyetlen
halál elragadta közülünk.
Emlékét őrzi bánatos lánya,
Katalin, valamint szerettei.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (6004-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
január 7-ére, amikor már két
éve
eltávozott
szerettei
köréből a marosszentgyörgyi
KULCSÁR KÁROLY (Kuly), az
IRA volt dolgozója. Emlékét
őrzi felesége és két fia,
valamint azok családja és
négy
gyönyörű
unokája:
Anita, Maja, Hanna és Vivien.
Nyugodj békében, KULY tata!
(6011-I)

Az idő múlhat, telnek az évek,
de a mi szívünkben megmarad
emléked.
Fájó
szívvel
emlékezünk
január
4-én
KÁNTOR
DOMOKOSRA halálának 10.
évfordulóján. Emlékét őrzi fia,
két leánya, menye, vejei,
unokája, testvére és sógora.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Szívünkben
őrizzük
örök
emlékét! (6013)

Elmentek
azok,
kiket
legjobban szerettem, kiknek
az életem köszönhetem. Amíg
csak élek, rátok emlékezem,
az együtt töltött időt soha nem
feledem, lélekben mindig itt
lesztek velem, odafentről
féltőn figyeltek engem. Hogy
egy édesapa és egy édesanya
milyen drága kincs, azt csak
az tudja, akinek már nincs.
Fájó szívvel emlékezünk a
legjobb
szülőkre,
a
marosszentgyörgyi
PATAKI
JÁNOSRA, aki december 11én múlt már két éve, hogy
elhagyott minket, őt követte
édesanyánk, PATAKI ANNA,
kinek szíve utolsót dobbant
már két éve január 6-án
reggel.
Drága szüleink,
nyugodjatok
békében!
Bánatos leányotok, Piroska és
családja, fiatok, Lajcsi és
családja.
Szeretettel
emlékezünk rátok! (6015)

ELHALÁLOZÁS
Szomorúan tudatjuk, hogy a nyárádgálfalvi
FEKETE GÁBOR
68 éves korában elhunyt. Utolsó
útjára január 6-án 13 órakor kísérjük a nyárádgálfalvi temetőbe.
A gyászoló család. (6025-I)
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Nélküled már semmi nem olyan, mint
régen. Amikor kialszik egy gyertya,
újra meggyújtod, amikor egy élet
huny ki, mindig siratod. Van, ami
nem múlik el soha, lehet az élet
bármilyen mostoha.
Kegyelettel emlékezem a nagyernyei
születésű
GIDOFALVI
BÉLÁRA
halálának hetedik évfordulóján.
Áldott
emlékét
hűen
őrzöm
szívemben,
amíg
csak
élek.
Nyugodjál békében, te drága lélek!
Feleséged. (5939)
Megállt egy jóságos szív, mely értünk
dobogott, megpihent egy áldott kéz,
mely értünk dolgozott.
Fájó szívvel emlékezünk TRIF ANÁRA
szül.
Pop
halálának
első
évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos férje, Mihály, két
fia, Csaba és Mihály, öt unokája,
dédunokája.
Nyugodj
három
csendesen, mama! (5970)

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, január 5-ére,
amikor egy éve a kegyetlen halál
elragadta a szeretett férjet, apát,
nagyapát, BÁTHORI JÓZSEFET. Szép
emlékét szívünkben őrizzük.
Felesége, Erzsébet, leányai: Erzsike és
Kinga, vejei: Imre és Iulian, valamint
két szerető unokája: Beáta és Katika.
Nyugodjál csendesen, drága tatánk!
(5994)
Egy pillanat, és mindennek vége,
oly gyorsan távoztál a végtelenségbe.
Fájdalommal és megrendült szívvel búcsúzunk szeretett sógornőmtől,
SZÉKELY MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL.
Drága szép emléked örökre élni
fog szívünkben. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Sógornőd, Ella és sógorod,
Levente. (5995-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség,
testvér, rokon,
MIHÁLY IBOLYA
szül. Sipos
69 évesen hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után január
3-án örökre megpihent. Temetése január 5-én, pénteken délután
2
órakor
lesz
a
meggyesfalvi temetőben.
Búcsúzik tőle férje, fia
családjával és lánya
családjával. (6006-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesapa,
nagytata, após, apatárs, rokon,
szomszéd,
TAROSY ANTAL ANDRÁS
szíve életének 79. évében hirtelen megszűnt dobogni. Szeretett
halottunk temetése január 6-án,
szombaton 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (6012-I)

Fájó szívvel búcsúzunk

PODARU CORNELTŐL.

Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőle unokatestvére,
Szász Tamás és családja.
(6001-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten vettük tudomásul egykori kollégánk, barátunk, dr. CSŐGÖR ISTVÁN
elhunytát. Nyugodjon békében! Őszinte együttérzéssel
Péter H. Mária, Péter Mihály.
(6007-I)
Együttérzésünket fejezzük ki
a
gyászoló
családnak
SZÉKELY MÁRIA-MAGDOLNA
elhunyta
alkalmából.
Id.
Banga János, ifj. Banga
János és családjuk. Emléke
legyen áldott, nyugalma legyen csendes! (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
özv. BEREKMÉRI BERTA szül.
Abodi
sáromberki
lakos
temetésén részt vettek és
gyászunkban osztoztak. Isten
nyugtassa békében! A gyászoló
család. (5988)
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A nyugdíjasok január 15-től
válthatják ki a buszbérletet

Dr. Lenkei Gábor –
Vitaminok – A legfontosabb szabály

A legtöbb vitaminféleség önmagában is alkalmas lehet arra,
hogy észrevehető jobbulást okozzon. Természetesen csak abban az esetben, ha elegendő mennyiséget veszünk magunkhoz.
De tudnia kell valamit!

A különféle vitaminok nagyon erőteljesen támogatják egymás jótékony hatásait. Együtt sokkal
erősebbek, mint külön-külön.

Ezen túlmenően még az ásványi anyagok (pl. kalcium, magnézium stb.) és a nyomelemeknek
nevezett különleges ásványi anyagok is támogatják a vitaminok kedvező, az élet minőségét magasabb szintre emelő hatásait.
Ez megfordítva is igaz. A vitaminok is elősegítik, hogy az ásványi anyagok és a nyomelemek a
lehető legkedvezőbb hatást válthassák ki testünkben.
Összefoglalva:

A vitaminok, az ásványi anyagok és a nyomelemek egy olyan NAGY CSALÁD tagjainak tekinthetők, amelyben minden egyes családtag segíti, támogatja az összes többi családtag munkáját.
Dr. Lenkei Gábor – Vitaminok – A legfontosabb szabály

A könyv megtalálható a Dr. Lenkei Egészségkultúra szaküzletekben és a könyvtárakban.

Az 55 éven felüli marosvásárhelyi nyugdíjasok tudomására hozzuk, hogy a 2017-ben kibocsátott autóbuszbérletek 2018. január 31-ig érvényesek. Az új ingyenes
bérleteket január 15-étől lehet igényelni. Azon 55 éven felüli nyugdíjasok, akik ingyenes autóbuszbérletet szeretnének kiváltani, személyesen tehetik meg a következő
iratokkal:
– a 2017. decemberi (csak ez elfogadott) nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány vagy kártya (eredeti és
másolat)
– egy nemrég készült 3 x 4 cm-es igazolvány típusú
fénykép – csak azoknak, akik először igényelnek bérletet
– 5 (öt) lej – a nyomtatvány ellenértéke
A bérlet átvételét aláírással kell igazolni. A bérlettulajdonosok adják meg a telefonszámukat, hogy szükség esetén
a közszállítási vállalat minél előbb felvehesse velük a kapcsolatot.
A bérleteket az autóbuszjegyeket forgalmazó jegyirodáknál lehet kiváltani:
1. A közszállítási vállalat székhelyén, a Béga utca 2.
szám alatt.
2. A főtéren (a régi jegypénztárnál)
3. Tudor Vladimirescu negyedben
4. 1848-as úton (Kövesdomb)
5. A megyei kórháznál levő jegyirodánál
6. A Panovban (Bolgárok tere)
7. Az Európa üzletkomplexumnál (Auchan)
A zsúfoltság elkerüléséért arra kérjük a nyugdíjasokat,
hogy a lakóhelyükhöz közeli jegyirodáknál váltsák ki a bérleteket.
Az igazgatótanács

