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Babakelengye száz kismamának

Adomány az újszülöttrészlegnek

A kiszolgáltatottság
keserédes
ajándéka
Horváth Ferenc 2010-től tagja a jezsuita szerzetesrendnek. Azóta folyamatosan feszegeti a határait, hogy
önmagát erősítve kiteljesedjen.
Rendújoncként számos emberpróbáló
élményben volt része, majd Rómában
tanult, Budapesten szolgált, és Indiába is eljutott egy nyári gyakorlat
során. Jelenleg a marosvásárhelyi
Szent Antal Jezsuita Egyetemi Lelkészségen tevékenykedik.

Száz babakelengyét adományozott
szerdán a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház újszülöttosztályának a „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet, a
Kaufland Románia üzletlánccal közösen. A jótékonysági akció egy országos
projekt része, Románia-szerte mintegy
háromezer édesanya részesül a baba ellátásához szükséges kellékeket tartalmazó csomagban.

Menyhárt Borbála

A „Mentsétek meg a gyermekeket” a Kaufland
üzletlánccal közösen indította el az Első mosoly
projektet, amelynek keretében országszerte 30
szülészetnek, újszülöttrészlegnek adományoznak mintegy háromezer babakelengyét. Az újdonsült édesanyáknak járó csomagban
kizárólag a Kaufland üzletekben forgalmazott
termékek találhatók: többek között gyerekruhák, nedves törlők, bőrápoló olaj, babasampon,
pelenka, valamint kiadványok, amelyek a csecsemőellátásban nyújtanak fogódzót a kismamáknak, a csecsemőgondozási alapismeretektől

az oltási ütemtervig. A csomagokban tehát adott
mindaz, amire az első hetekben szüksége lehet
a babának, és ez óriási segítséget jelent, főként
a nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak,
ahol a szülők nem mindig engedhetik meg maguknak azt, hogy a baba érkezésekor szükséges
kellékeket beszerezzék.
A projekt a finn mintán alapul, ahol a kormány minden állapotos nőnek terhességük harmadik trimeszterében egy ingyenes babakelengyét biztosít, amelyben megtalálhatók
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Legyőzte Romániát,
de kiesett
a magyar válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott 3129-re legyőzte Románia csapatát a
franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének szerdai utolsó fordulójában Nancyban, ennek ellenére nem
jutott tovább csoportjából. A magyaroknak ugyanis legalább 19 góllal kellett volna győzniük a biztos
elődöntőbe jutáshoz, és legalább 11
találattal, hogy az ötödik helyért folytathassák szereplésüket.

____________17.

Nyugdíjkötélhúzás

Benedek István
Levették a napirendről szerdán az új nyugdíjtörvényt a képviselőházban, mely a döntő fórum ennek a tervezetnek a kérdésében.
A hírforrások szerint a halasztás politikai hátterű, mert a meggyengült kormánykoalíció már nem lenne képes a kellő számú támogató szavazatot összegyűjteni a módosító indítványok körüli
vita miatt. Ám arról már nem nagyon esik szó, hogy ha el is fogadják az új törvényt, akkor azt hogyan fogják alkalmazni, pedig
a vitáknak erre is ki kellene terjedniük. Mert minden törvény anynyit ér, amennyit betartanak belőle.
Afelett nem lehet vita, hogy minden, aktív éveit becsülettel végigdolgozó ember megérdemli, hogy időskorára tisztes megélhetést biztosító nyugdíjat kapjon. E megközelítésből a törvény
papíron nagyon rendben van, hiszen előírja a nyugdíjpont fokozatos emelését, és négy év múlva új számítási módszert is életbe
léptetne.
Csak az nem tiszta, hogy a számítások szerint négy év alatt megduplázódó nyugdíjakat miből fogják fedezni. Addig számolni sem
túl egyszerű, amíg a speciális nyugdíjakra vonatkozó állítólagos
új törvényeket és az összes juttatásra vonatkozó konkrét szabályokat nem látni. De egy, a témába vágó elemzés adatai alapján a
kormánynak bedolgozó országos előrejelzési bizottság szerint például 2021-re 5,7 millió munkavállaló fog dolgozni és illetéket fizetni az országban, amiből a nyugdíjpénztárnak 78 milliárd lejes
bevétele kellene származzon. Feltéve, hogy ezt mind be is gyűjtik,
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________ 2018. december 14., péntek
14., péntek

A Nap kel
7 óra 58 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 348. napja,
hátravan 17 nap.

Ma SZILÁRDA,
holnap VALÉR napja.
VALÉR: latin nemzetségnév
rövidüléséből keletkezett, jelentése: erős, egészséges.
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Korszerűsítik a napipiacot Dicsőszentmártonban

Tavasztól birtokba vehetik az árusok

Dicsőszentmártonban a több mint ötvenéves napipiac felújítása régóta esedékes volt, erre augusztustól kerülhetett sor. Az állami alapból épülő
lakások, valamint a kulturális központ munkálatai
szünetelnek a hideg idő beálltával. A vashíd helyére épülő új híd kivitelezését pedig tavasszal
kezdik meg.

Mindaddig, amíg az Avram Iancu tér 8. szám alatti új,
korszerűen felszerelt napipiac elkészül, annak szomszédságába, a Stadion utcába költöztették az árusokat. Amint
Sorin Megheşan polgármester tájékoztatott, teljesen lebontották a régi létesítményt annak érdekében, hogy a szennyvízhálózatot felújítsák, új mellékhelyiségeket, mosdókat,

szellőztetőberendezést is kialakíthassanak. Az önkormányzat saját költségvetéséből készülő napipiac építése közel
kétmillió lejbe kerül, ez új csatorna- és villanyhálózatot,
teljes tetőzetet, oldalfalakkal részlegesen zárt létesítményt
jelent, amelynek oldalfalai indokolt esetben zárt térré alakíthatók. A tervek szerint 220 új típusú, modern piaci asztalt
helyeznek el, amelyekben az őstermelők és viszonteladók
biztonságosan tárolhatják árujukat. Az Adi Comfort Instal
Kft. által tervezett és az Inter Invest Grup Kft. által kivitelezett munkálatra hat hónapot adott a beruházást megrendelő helyi polgármesteri hivatal. Decemberben, a fagyos
idő beállta miatt felfüggesztették a munkálatokat, az átadásra tavasszal kerül sor. (pálosy)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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Adventi ünnepség Erdőcsinádon

December 15-én, szombaton 11 órától az erdőcsinádi ifjúsági házban adventi ünnepséget tartanak kisiskolásoknak Pletl Katalin és Bardóczi Bálint Anikó szervezésében.
Az esemény kézműves-foglalkozást, szórakoztató játékokat, ajándékosztást és egy kis záróbulit foglal magában.
Szeretettel várnak minden erdőcsinádi kisiskolást – áll a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívóban.

25 év a Kolping szellemiségében

A 25 éves marosszentgyörgyi Kolping Család december
15-én, szombaton jubileumi rendezvénysorozatára várja
az érdeklődőket. Délelőtt 10 órakor a marosszentgyörgyi
római katolikus templomban hálaadó szentmisét tartanak,
főcelebráns ft. Bakó Béla Pál. Déli 12 órakor a kultúrotthonban köszöntők hangzanak el, majd 12.30-kor A Kolping
szellemében címmel fényképkiállítás nyílik. 12.50-kor a
Kolping Család hagyományőrző együttese mutatja be műsorát, majd könyvbemutató következik. 13.40-kor a Táltos
tánccsoport nyárádselyei táncokat ad elő.

Esszéíró verseny

A Divers Egyesület esszéíró versenyt szervez A rasszizmus velünk van témával. A kiindulópont, az inspiráció, Jim
Jarmusch amerikai filmrendező remekművének, az Éjszaka a földön/ Night on Earth című alkotásnak a párizsi
jelenete, amely angol felirattal a Youtube-on megnézhető.
Az esszéből ki kell tűnnie, hogy a szerzője megnézte és
megértette a jelenetet. A legalább kétoldalas esszéket
(Times New Roman 12-es karakter, min. 800 szó) az
office@divers.org.ro-n várják január 30-ig. A szervezők két
díjat osztanak ki, amely nyertesként egy harmincórás
Cambridge- vagy IELTS-tanfolyamon való részvételt jelent.

Könyvbemutató

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete a Magyar Állampolgárok Klubja keretében december
18-án, kedden 17 órától évzáró könyvbemutatót tart a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében. Bemutatják Bogdán Mária Emese Intő
című kötetét, mely hiánypótló kézikönyvként szolgál szülőknek, nevelőknek.

Ajándékcsomagolás
a Promenada Mallban

December 17–24. között a Promenada Mallban 15-től 21
óráig a cserkészek országos szervezetének marosvásárhelyi csapata a második Elvarázsolt ajándék projektje keretében az ajándékok becsomagolásában segít azoknak,
akik a standjukat meglátogatják. Bármilyen adományt elfogadnak, akár egy mosolyt is.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ünnepi gálára hív
az Erdélyi Magyar Televízió

Fotó: Nagy Tibor

Fennállásának 10. évfordulója alkalmából az Erdélyi Magyar Televízió többhetes ünnepségsorozatot szervez, amelynek kiemelkedő mozzanata a december 17-i gálaműsor.
A marosvásárhelyi Kultúrpalotában hétfőn 18 órakor kezdődő ünnepségre az Erdély
TV meghívta alapítóit, jelenlegi és egykori munkatársait, a tv életében fontos szerepet
betöltő személyeket, támogatókat és a nézőket, hogy együtt elevenítsék fel az elmúlt
10 év legszebb pillanatait.
A gálaműsoron az ünnepi beszédek és méltatások mellett kisfilmeken követhetik az
Erdély TV életének mérföldköveit, illetve erdélyi előadóművészek teszik színessé az
estet.
Az Erdélyi Magyar Televízió számít a nézők részvételére is, hiszen nélkülük nem
tudná megmutatni életünk képeit. Az eseményre a belépés díjtalan, a helyek száma korlátozott.

RENDEZVÉNYEK

Amiről nem beszélünk
– könyvbemutató

A Garabontzia Könyvkiadó gondozásában megjelent Jung
Ildikó Judit Amiről nem beszélünk című kötetét december
16-án 12 órától mutatják be a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A kötetet Bodolai Gyöngyi
méltatja, majd Kilyén Ilka színművész olvas fel belőle egy
részletet.

A Dance Art év végi gálaműsora

A marosvásárhelyi Dance Art sporttáncklub év végi – Jön
a Mikulás! című – gálaműsorára december 18-án 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A műsor
21 táncmomentumot foglal magában, fellép a klubhoz tartozó valamennyi korosztály, az országos és nemzetközi
versenyeken nyertes bajnokok, továbbá a B.B. Dance kerekes székes csoport, több mint 170-en – tájékoztatott Somodi Katalin, a klub vezetője.

A Rocksuli a Kottában!

Kedves Kotta-kedvelők, elérkezett az év utolsó műsora.
Decemberben rendhagyó módon 16-án este 6 órától kerül
sor az ünnepi koncertre, ahol a marosvásárhelyi Rocksuli
diákjai tanáraikkal közösen mutatkoznak be a közönségnek és a rádióhallgatóknak. Kicsit rockosabban ugyan, de
ezúttal is az ünnepekre hangolnak, hiszen a repertoárban
szerepelnek ismert karácsonyi slágerek feldolgozásai is. A
koncertet a megszokott módon közvetítik a Marosvásárhelyi Rádió Facebook-oldalán, de követhetik az éterben is a
106.8 FM, ill. a 96 FM frekvencián, és aki lemarad minderről, az újra megnézheti a felvételt egy hét múlva az Erdélyi
Magyar Televízióban.

Jótékonysági koncert

A marosvásárhelyi Rocksuli december 15-én, szombaton
16 órakor a marossárpataki gyermekotthon javára tart jótékonysági koncertet a sárpataki iskola tornatermében. A
rendezvényt a jatszma.ro játékház programjával színesítik. Belépti díj nincs, a begyűlt adományokat a szervezők
teljes egészében az árvaház javára fordítják.

2018. december 14., péntek ______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Kelemen Hunor szerint az ellenzéknek nincs
elegendő szavazata a kormány lecseréléséhez

Az RMDSZ a jövő héten együttes frakcióülésen alakítja ki álláspontját a bizalmatlansági indítvány szavazásáról
–
hangsúlyozta
Kelemen
Hunor
Marosvásárhelyen. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének küldöttgyűlésére érkező szövetségi elnök
emlékeztetett: a dokumentumot még nem iktatta az
ellenzék, holott szeptember eleje óta ígérgeti.

A szövetség minden demokratikus parlamenti párttal tárgyal,
ezt az elvet 1990 óta vallja. A magyarokat érintő kérdésekben, de
a bizalmatlansági indítvány kapcsán sincs akivel ma tárgyalni az
ellenzéki oldalon – szögezte le Kelemen Hunor.
A szövetség két megközelítést mindenképp figyelembe vesz
döntésének meghozatalakor, majd a szavazáson. Az egyik a matematikai tényállás: a kormánykoalíciónak önmagában többsége
van a parlament két házában, és 233 szavazat kell ahhoz, hogy
azt le lehessen cserélni. A mai állás szerint az ellenzéknek még
52-53 szavazatra van szüksége egy kormánybuktatáshoz – részletezte az RMDSZ elnöke.
Ha a szövetség – hipotetikusan beszélve – „odaállna 30 képviselőjével és szenátorával”, még mindig további 22-23 szavazatra lenne szükség – figyelmeztetett Kelemen Hunor. „A
matematikai tényállás az, hogy sem velünk, sem nélkülünk az el-

lenzéknek ma nincs elegendő szavazata, hogy a kormányt lecserélje” – fogalmazta meg következtetését. Holott ezt a kormányt
bármikor le lehetne cserélni, ennél jobbat bármikor el lehet képzelni – tette hozzá.
„Ha valóban kormányozni akar az ellenzék, akkor azokra a
kérdésekre, amelyeket mi folyamatosan felteszünk, válaszolnia
kell. Nem azért, mert nekünk kell választ adnia arról, hogy ki lesz
a miniszterelnök, a főbb tárcák miniszterei kik lesznek, és mi áll
a kormányprogramban, hanem mert a polgárok előtt egy ilyen
helyzetben el kell tudni mondani, hogy mit és kivel, kikkel akarnak tenni a kormánybuktatást követően” – emelte ki az RMDSZ
által szintén fontosnak tekintett megközelítést a szövetségi elnök.
Kelemen Hunor a héten ellenzéki vezetőkkel – Ludovic Orban
PNL-elnök kivételével – tárgyalt, de egyik találkozón sem kapott
választ arra, hogy melyek a tervek az ország, a társadalom jövőjét
illetően. Szerinte az is megtörténhet, hogy a szándék nem komoly,
a bizalmatlansági indítvánnyal a kormány ellenőrzésénél és bírálatánál többet nem akarnak elérni.
Maros megyében meg kellene haladni a szervezeten belüli
konfliktust, és a közösség problémáira közösen kell megoldást
találni – üzente még felszólalásában a szövetségi elnök.
(közlemény)

Nagy többség ellenzi
a korrupció miatt elítéltek amnesztiáját

A romániaiak 91 százaléka ellenzi, hogy amnesztiában részesülhessenek vagy kegyelmet kaphassanak
a korrupció miatt elítélt személyek – derült ki egy
közvélemény-kutatásból, amelynek eredményét
szerdán ismertették.

A Politikai és Társadalomtudományi Intézet (ISSPOL) felmérése szerint a megkérdezettek 74 százaléka általában elutasít minden típusú amnesztiát vagy kegyelemben részesítést,
21 százalék támogatja, 5 százalék nem válaszolt.
A konkrét bűncselekménytípusok szerinti lebontásból kiderült, hogy a korrupció esetében 7 százalék támogatja, hogy
kegyelmet kaphassanak az elítéltek, 91 százalék elutasítja.
A legutóbbi parlamenti választáson az ellenzéki pártokra
szavazók 96 százaléka ellenzi az amnesztiát, illetve a büntetésvégrehajtás enyhítésének formáit. A kormánykoalíció, va-

lamint az RMDSZ szavazóinak 87 százaléka szintén nem ért
egyet ezzel. Kor szerint sincs különbség, a 45 évnél fiatalabbak és idősebbek egyaránt 91 százaléka elutasítja az amnesztia
lehetőségét. A felmérés szerint a megkérdezettek 91 százaléka
támogatja, hogy Románia maradjon az Európai Unió tagja.
A kormánykoalíció vezetői szerint amnesztiában vagy kegyelemben kell részesíteni azokat az elítélteket, akiket az elmúlt években az ügyészség és a hírszerzés szerintük
törvénytelen együttműködése eredményeként, visszaélések és
jogsértések nyomán zártak be.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán úgy nyilatkozott: nem tartja célszerűnek, hogy a kormány vagy a parlament
akár csak vitát kezdeményezzen az amnesztiáról, mert jelenleg
a román társadalomban nem lehet racionális vitát folytatni
erről. (MTI)

Bíróságon kérték a magyar nyelvhasználat és
szimbólumok ellen pereskedő egyesület feloszlatását

A magyar nyelvhasználat és szimbólumok ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület
(ADEC) feloszlatását kérte az egyesületet bejegyző
bíróságtól Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány
elnöke.

A székelyföldi jogvédő egy gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatón számolt be szerdán arról, hogy a bukaresti 3. kerületi
bírósághoz fordult, az ADEC feloszlatását kérve. Arra hivatkozott, hogy a Dan Tănase blogger által létrehozott egyesület
nem teljesíti az egyesületi kormányrendelet feltételeit, és a
saját alapszabályában rögzített kitételeket.
Árus Zsolt az MTI-nek elmondta: a 2014-ben bejegyzett
ADEC alapszabályában az áll, hogy az egyesület igazgatótanácsának kétéves a mandátuma. Az egyesület azonban nem
jegyzett be a bíróságon új igazgatótanácsi tagokat azóta, hogy
2016-ban lejárt a vezetőségi tagok mandátuma. Árus azt is
felrótta, hogy az egyesület alapszabályában nem szerepelnek
azok a célok, amelyek az ADEC tevékenységében megmutatkoznak.
Az egyesület alapszabálya szerint tagjai azért társultak,
hogy „Romániát mint méltó nemzetállamot népszerűsítsék,
az állampolgárok összetartozásának, a kultúra és a hagyományok, a történelem és az igazságosság népszerűsítése által”.
Az ADEC azt is céljának tartja, hogy harcoljon „az alapvető

emberi jogok és szabadságjogok érvényesítéséért, különös tekintettel a romániai és külhoni román nemzetiségű román állampolgárok identitáshoz fűződő, kulturális szociális és más
jellegű jogaira”.
Árus az egyesületekre vonatkozó 2000/26-os kormányrendelet cikkeit idézte, melyek szerint hivatalból megszűnik az
az egyesület, amelynek igazgatótanácsa nem képes egy éven
át a statútuma szerint megalakulni. Megjegyezte: a jogszabály
arról is rendelkezik, hogy egy érdekelt fél kérésére a bíróság
feloszlathat egy szervezetet, ha a szervezet nem azt a tevékenységet folytatja, amelyért megalakult.
A jogvédő az MTI-nek elmondta: ő maga is érdekelt fél,
hiszen több peres ügye is van az egyesülettel. Az egyik ilyen
perben nyújtotta be az ADEC az alapító okiratát és az alapszabályát, hogy bizonyítsa Dan Tănase jogosultságát az egyesület képviseletére.
Árus Zsolt úgy vélte: ha sikerülne bírósági úton feloszlatni
az ADEC-et, az perújrafelvételi ok lehetne minden olyan perben, amelyet az egyesület indított a magyar nyelv és a magyar
szimbólumok ellen. Az ADEC – a bíróságok portálja szerint
– több mint 160 pert indított elsősorban székelyföldi önkormányzatok és közintézmények ellen a székely vagy magyar
zászló használatát, valamint a magyar nyelvű feliratokat kifogásolva. A perek többségét megnyerte. (MTI)

A tagországok közötti megkülönböztetés
felszámolása lesz a román uniós elnökség fő célja

Az Európai Unió tagállamai közötti összetartást, a
megosztottság csökkentését, a régi és az új tagállamok közötti megkülönböztetés felszámolását nevezte meg a 2019 első félévében esedékes román
uniós elnökség fő célkitűzéseiként Viorica Dăncilă
miniszterelnök.

A politikus a parlament szerdai együttes ülésén mutatta be
a Kohézió mint közös európai érték mottóval megszervezendő
román uniós elnökség prioritásait.
Meg kell haladni a régi és az új tagállamok, a nyugati és a
keleti országok szembeállítását, az EU-nak nem lehetnek
többé első- és másodosztályú polgárai, a tagországokat azonos
mércével mérő, egyenlő bánásmódban részesítő unióra van
szükség – hangoztatta a kormányfő, kifejezve reményét, hogy
2019 az Európai Unió újjászületésének és megerősödésének
évévé válik.
Románia egységesebb, jobb és „európaibb” Európát akar,
és az uniós elnökség kiváló alkalmat teremt számára, hogy beleszóljon a jövőtervezésbe, hiszen a május 9-i nagyszebeni
csúcstalálkozón kell majd a brit kilépés utáni uniónak irányt
szabni, valamint a román elnökség idején tartják az európai
parlamenti választásokat is – magyarázta Dăncilă. A politikus
a kohézió erősítésének gazdasági vetületei között a kevésbé

fejlett térségek felzárkóztatását emelte ki, ami szerinte csökkentené az unió gazdagabb országainak munkaerő-elszívó hatását, másfelől új piacokat nyitna számukra. A társadalmi
kohézió növelésétől az unióba vetett bizalom erősödését reméli,
az összetartás politikai dimenzióját részletezve pedig Dăncilă
arra helyezte a hangsúlyt, hogy az EU „nagy családjának”
minden tagja tiszteletet, méltányos bánásmódot érdemel, egy
ilyen közösségben nem lehet elfogadni a kettős mércét.
Dăncilă szerint a román uniós elnökség négy pillérre – a
konvergenciára, a biztonságra, az EU globális szerepére és az
európai értékközösségre – alapoz. Az unió biztonságának növelése érdekében Bukarest a kibervédelem, a külső határok
védelme és a terrorizmus leküzdése terén szeretne előrelépést
elérni, ugyanakkor új megoldásokat akar keresni a migrációs
válság kezelésére, tekintettel arra, hogy ebben a kérdésben
nem sikerült eddig egységes álláspontot kialakítaniuk az uniós
vezetőknek.
A belpolitikai feszültségekre utalva Dăncilă megerősítette,
hogy Románia felkészült az EU tanácsa soros elnökségének
ellátására, ugyanakkor visszafogottságra és méltóságteljes viselkedésre intette politikustársait, azt kérve tőlük, hogy tegyék
félre fél évre önös érdekeiket, és ne veszélyeztessék az ország
külföldi megítélését. (MTI)

Ország – világ
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Megpróbáltak elrabolni
egy kislányt Marosvásárhelyen

Megpróbálták elrabolni kedd délután az egyik kislányát, és egy járókelő segítségével sikerült ezt megakadályozni – állítja egy marosvásárhelyi nő, aki
feljelentést tett a rendőrségen. A hölgy az egyik közösségi oldalra is bejegyzést írt, ebben közölte: kedden délután fél ötkor egy ismeretlen férfi azt állította,
hogy a gyerek az övé, és megpróbálta kiemelni a kicsit a babakocsiból. A nő sikoltozni kezdett, és egy
férfi a segítségére sietett, így sikerült megakadályozni a gyermekrablást. A rendőrség megerősítette,
hogy egy 30 év körüli nő valóban tett feljelentést, és
azt állítja, hogy a Tudor negyedben egy ismeretlen
férfi megkísérelte elrabolni kisebbik leányát. A rendőrség ismeretlen elkövető ellen indított bűnügyi kivizsgálást. (Agerpres)

A közalkalmazottak számára
munkaszüneti nap lesz
december 24-e és 31-e

Munkaszüneti nap lesz december 24-e és 31-e a
közalkalmazottak számára – jelentette be a csütörtöki kormányülés elején Viorica Dăncilă miniszterelnök. Hozzátette, tárgyalt a munkaügyi és az
egészségügyi tárca vezetőjével, illetve a belügyminiszterrel a nyugdíjak kifizetése, az egészségügyi
szolgáltatások biztosítása, valamint a közbiztonság
érdekében. „Együtt fogunk mindent megtenni azért,
hogy a nyugdíjak kifizetése az ünnepek előtt megtörténjen” – mondta a kormányfő. (Agerpres)

Már 28 influenzás
megbetegedést jegyeztek

A téli idény eleje óta 28 influenzás megbetegedést
igazoltak Romániában – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). December
9-éig a kockázati csoportokba tartozó 1.093.977
személy kapta meg az influenza elleni oltást. Az intézet adatai szerint az elmúlt héten 17 megbetegedést jegyeztek, influenza okozta halálesetről nem
érkezett jelentés. Az akut légúti fertőzések száma elérte a 88.387-t. (Agerpres)

May megúszta
a bizalmi szavazást

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök
megnyerte a saját pártja által ellene kezdeményezett, szerda este megtartott bizalmi szavazást. A
szavazást lebonyolító frakcióbizottság elnöke, Sir
Graham Brady a kétórás voksolási procedúra és a
szavazatok összeszámlálása után bejelentette, hogy
a 317 fős tory frakció tagjai közül 200-an szavaztak
bizalmat a kormányfőnek, 117-en viszont a bizalmatlansági indítványra voksoltak. A bizalmi szavazás kimenetelének eldöntéséhez a 317 fős frakció
egyszerű többségének, vagyis legalább 159 tory
képviselőnek kellett egységesen voksolnia. Az eredmény azt jelenti, hogy a Konzervatív Párton belül
Theresa May ellen a következő tizenkét hónapban
nem lehet újabb bizalmi szavazást kezdeményezni.
(MTI)

Nyugdíjkötélhúzás

(Folytatás az 1. oldalról)
még mindig ki kéne a nyugdíjkasszát pótolni 37 milliárd
lejjel az arra az évre becsült 115 milliárdos kiadási tétel
fedezéséhez. Csak ez a hiány majdnem ötszöröse az idei,
8 milliárdosra taksált nyugdíjpénztári deficitnek. És az
új nyugdíjtörvény tervezetét kidolgozó volt munkaügyi
miniszter 2022-re még régebb emlegetett 140 milliárdos
kiadást is, ami jóval több mint duplája a kormányzat
hatalomra kerülésének évében, 2016-ban fizetett 56 milliárdos nyugdíjkiadásoknak.
A volt miniszter szerint még új adók bevezetésére sem
lesz szükség a megnövekvő kiadások fedezéséhez, de egy
olyan kormánynak – amelyik az új minimálbér bevezetése kapcsán megmutatta, hogy nem igazán érti, hogyan
működik az állam intézménygépezete, és a költségvetés
kiigazítása után még kellett egy gyors pótlás a munkaügyi számlákra, mert a mostani nyugdíjköltségeket is
hibásan számították ki – a prognózisaiban megbízni
nem egy életbiztosítás. Ennek a nyugdíjtörvénynek az
alkalmazásában lehetne reménykedni, ha látnánk egy
olyan gazdaságpolitikát odafent, ami az állami bevételeket is megduplázza négy év leforgása alatt, és közben
a határon egymás sarkára taposnának a több ezer, jól
fizetett munkahelyet létesíteni akaró csúnya kapitalista
multik, legalább egy féltucatnyi. De ilyenekről szó
nincs. Ez a törvény kiváló kampánymuníció lesz a következő két évben soron következő három választásra,
de nem úgy néz ki, hogy az alkalmazásának a költségeit
akár a jelenlegi kormány, akár a mostani ellenzéke
képes volna kigazdálkodni.
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Babakelengye száz kismamának

(Folytatás az 1. oldalról)
mindazok a dolgok, amelyekre a baba ellátása
során szükség van, többek között pelenka,
rugdalózók, valamint babaápolási termékek.
Finnországban a Finn doboz néven ismert juttatás a társadalombiztosítási rendszer része, és
bár látszólag nincs nagy jelentősége, mégis
látványos eredményeket hozott a csecsemőhalandóság visszaszorítása terén.
Finnországban a legalacsonyabb,
Romániában a legmagasabb
a csecsemőhalandóság
Jelenleg európai viszonylatban Finnországban a legalacsonyabb a csecsemőhalandóság,
minden ezer élve született babára 1,7 haláleset
jut. Ezzel szemben Románia a másik végletet
képviseli, az európai országok között nálunk
a legmagasabb a csecsemőhalandóság, ezer
baba közül 7 veszti életét, még mielőtt betöltené az első életévét. Ez szinte kétszerese az
uniós átlagnak, ami 3,6. Megyénkben az országos átlagnál is magasabb a gyermekhalandóság, ezer csecsemőből kilenc nem éri meg
az egy évet. Ennek oka, hogy a problémás csecsemőkkel ide jönnek az ország különböző részeiből.
A statisztikák szerint Romániában évente
közel 1400 egyévesnél kisebb gyermek hal
meg a kórházak hiányos felszereltsége miatt,
ezért a szervezet minden évben adománygyűjtő kampányokat szervez, amelyek bevételét a romániai szülészetek, újszülött- és
koraszülött-klinikák felszerelésére költi. 2012ben, amikor elkezdték a kampányt, 10,1 volt
a gyermekhalandósági arány, ehhez viszonyítva javult ugyan a helyzet, de még mindig
messze állunk az európai átlagtól. Az évek
során országszerte több mint nyolcvan szülészeti klinika és újszülöttrészleg részesült több
mint ötszáz korszerű egészségügyi felszerelésben. A beruházásokhoz szükséges összegeket
a jövedelemadó 2 százalékából származó felajánlásokból, cégek és magánszemélyek adományaiból, illetve a 2 eurós sms-kampánya
nyomán gyűjti össze a szervezet.
Katharina Scheidereiter, a Kaufland Románia menedzsere hangsúlyozta: tisztában vannak azzal, hogy a szülővé válás utáni első
napok mennyire nehezek, ezért szeretnék segíteni a kismamákat, és tudatosítani azt, hogy
minden gyerek egyenlő, függetlenül attól,
hogy hol, milyen környezetben jön a világra.

Az első öt év meghatározó a gyerek–szülő
kapcsolat alakulását illetően, és ennek érdekében támogatni kell az anyukákat, hogy kellőképpen tudjanak gondoskodni babájukról.
Gabriela Alexandrescu, a „Mentsétek meg a
gyermekeket Románia” szervezet elnöke rámutatott, a program során, amely által a szera
romániai
szülészetek
és
vezet
újszülöttosztályok támogatását vállalta fel,
gyakran szembesülnek kevesebb mint ezer
grammos koraszülött babákkal, akik úgy küzdenek az életben maradásért, hogy az az orvosokat is meglepi. Ezért is fontos, hogy az
édesanyáknak biztosítva legyenek a csecsemő
ellátásához szükséges alapvető kellékek, hogy
az első időszakban kizárólag a babával törődhessenek. A projekt révén ugyanakkor tájékoztató anyagokkal szeretnék ellátni a
kismamákat arról, hogy miként kell helyesen
gondozni a csecsemőt, ezenkívül felhívják a
figyelmüket az orvosi vizsgálatok fontosságára is. A mindennapok tapasztalata sajnos
arra utal, hogy gyakran, főként a vidéken élő,
iskolázatlan nők az alapvető ismeretekkel sem
rendelkeznek a csecsemőgondozás terén, és ha
gond adódik a babával, nem viszik szakemberhez. Mindezek pedig, a kórházak hiányos felszereltsége mellett, hozzájárulnak a Romániára
jellemző magas csecsemőhalandósághoz.
Újabb gyűjtés a szív-ér sebészeti
intézet javára
A „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet következő nagyméretű projektje keretében
a Libris.ro online könyvesbolttal közösen szeretnének összegyűjteni 100 ezer eurót, amit a
marosvásárhelyi Szív-Ér Sebészeti és Szervátültetési Sürgősségi Intézet gyermekrészlegének adományoznának, ahol nagy szükség van
újabb performáns egészségügyi felszerelésekre. Az intézetben az ország különböző részeiből érkező problémás újszülöttek
részesülnek a sok esetben életmentő beavatkozásban, viszont, bár teljes kapacitással működik a részleg, nem tudnak eleget tenni az
összes igénynek, a sürgősen szív-ér rendszeri
sebészeti beavatkozásra szoruló gyerekek
mintegy 30-35 százalékát sikerül az országban
megműteni. Ezt az arányt szeretnék némiképpen javítani az adománygyűjtő kampány
révén. Azok, akik a www.libris.ro oldalról rendelnek könyvet, egyúttal adományozhatnak is
a nemes célra.

Színház a századik évfordulón

Megszoktuk már, hogy ilyenkor, karácsony előtt különböző csoportok,
iskolások, egyházak képviselői ellátogatnak állami és magánintézményekbe,
hogy
jókívánságaikat
tolmácsolják. Ilyenkor egy pillanatra
megáll a munka, az idő, kizökkenünk
a rutinból.

Vajda György

A karácsonyi kántálás évszázadokra viszszanyúló szokás. Ilyenkor az ünnep „előestéjén” vidéken, a gazdálkodó társadalmak
közösségeiben csoportosan, házról házra
járva kopogtak be szomszédaikhoz. Az
egymás felköszöntése mellett volt, ahol
alamizsnagyűjtési céllal is járták a fiatalok
a falut. A szokás az évszázadok során átalakult többé-kevésbé vallási, ideológiai
ráhatások miatt. De mégis valahogy túlélt
mindent, még a más közösségi értéket felvonultató, ateizmust támogató szigorú
kommunista korszakot is. Megkopva, a
régi dalokat elfeledve, újakat repertoárra
tűzve mégis ilyenkor templomokban, köztereken, közhivatalokban, magánintézményekben, otthon, a családban is
elhangzanak az ünnepet váró, előkészítő,
alkalomhoz illő dallamok, rigmusok, kö-

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós és Liviu
Rebreanu Társulata szervezésében kerül sor december 15én, szombaton a Színház a
százéves évfordulón elnevezésű eseménysorozatra, a
Román vs. magyar. Román–magyar kulturális interferenciák a
színházban 1918 után című projekt keretében. Az eseménysorozatot a Kulturális és
Nemzeti Identitás Minisztériuma támogatja.

Az esemény több tevékenységet
foglal magában, egy nemzetközi tudományos konferenciát, két kortárs
dráma színpadi adaptációját, egy
retrospektív kiállítás megnyitóját,
egy adatszerű honlap indítását, illetve a romániai színházak igazgatóinak találkozóját.
A nagy egyesülés századik évfordulójának alkalmából december 15én kerül sor az Identitás és alteritás.
A színház mint a román–magyar találkozás színtere című nemzetközi
tudományos konferenciára is. Helyszíne a Continental Szálló Nicolae
Grigorescu terme, szervezői a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a
Színház és Multimédia Kutatóintézet, valamint a marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti
és
Technológiai Egyetem. A konferencia keretében olyan tudományos értekezésekre kerül sor, amelyek a
történelem, művészi alkotás, iden-

Fotó: Vajda György

szöntők. Mert – nem csak ilyenkor – meg
kell állnunk egy pillanatra. Ki kell zökkenni
a rutinból.
Ma már mást jelent az ünnepkör, mint
több évszázaddal ezelőtt. Egy kicsit átlényegült, elanyagiasodott, de valami azért az
időmúlást áthidalóan megmaradt: az egymásra való odafigyelés, az ajándékozás, a
szeretet kifejezésének, adásának és kapásának gesztusa. Ami igazán emberi. Ilyenkor
olyan ajtók nyílnak meg egymás felé, amelyek eddig, az ünnepekig ritkán, vagy talán
egyáltalán nem. Pedig máskor is szükség
van ezekre az emberi gesztusokra, az ajtónyitásokra.
A Népújsághoz először a marosszentgyörgyi általános iskola VII–VIII. osztályos
tanulói kopogtak be Rend Tamás zenetanár
vezetésével. Magyarul és románul is köszöntöttek és angolul is énekeltek. Röviden,
tisztelettudóan, ahogy illik. Köszönjük.
Azoknak is, akiknek ilyenkor eszükbe jutunk, de talán nincs idejük eljönni, azoknak
is, akik az újságot fellapozva, jót, rosszat
gondolva velünk vannak abban az elhatározásban, hogy egy kicsit jobbá tegyük környezetünket. Mi a hír erejével kopogunk be
önökhöz naponta azért is, hogy anyanyelven
szólva ápoljuk a hagyományt az év minden
napján.

titás, fordítások, elméletek, egyéni
alkotások által a román és magyar
színházművészet egymásra gyakorolt kölcsönhatását hivatottak bemutatni.
Két kortárs dráma színpadi adaptációjának a bemutatására is sor
kerül ezen a napon. A Liviu Rebreanu Társulatnál Dálnoky Réka Tévedések tárháza című szatíráját
mutatja be a színház Nicu Mihoc
rendezésében.
A szereposztás tagjai: Béres P. Ildikó, Bianca Fărcaş, AlexandruAndrei Chiran, Fülöp B. Erzsébet,
Galló Ernő, Anca Loghin, Ştefan
Mura és Tollas Gábor. Az alkotócsapat további tagjai: Denisa Berceanu jelmez- és díszlettervező,
Lucian Matei videodesigner, a szöveg fordítását Dálnoky Réka és
Kacsó Judit-Andrea jegyzi.
A Tévedések tárháza színmű a
Communitas Alapítvány Száz év a
lépcsőházban című drámapályázatának nyertese.
A bemutatóra december 15-én 17
órától a Nemzeti Színház Kistermében kerül sor.
A Tompa Miklós Társulatnál Keresztes & Blaga rendezésében
George Ştefan Tündérország című
kortárs drámájának színpadi adaptációját mutatják be szintén 15-én
este 8 órától a színház nagytermi
stúdióterében. A szereposztás tagjai: Kilyén László, Kiss Bora, Nicu
Mihoc, Cristian Iorga, Pál Zoltán
e.h. és Loredana Dascălu. Videodesigner Adrian Matei.

E két kortárs mű színpadi bemutatójának célja ösztönözni és támogatni a fiatal kortárs magyar és
román szerzők munkásságát. A
drámák jellegzetességeire reflektálva az előadások rendezői mindkét produkciót a román és a
magyar társulat színészeivel közösen hozták létre, így az előadások
többnyelvűsége és a többnyelvűséggel való játék, a kultúrák közti
áthallások kiemelt hangsúlyt kapnak.
A Színház a százéves évfordulón eseménysorozat keretében december 14-én, pénteken 18 órától
a nagytermi előcsarnokban egy, a
színházi archívum anyagából és
fényképeiből készült retrospektív
kiállításra kerül sor, melynek tárgya a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház magyar nyelvű színművekből készült román produkciói, illetve román nyelvű
színművekből készült magyar produkciói.
Ezúttal a teatrulacentenar.ro honlapot is beindítják, egy fontos dokumentarista adatbázissal, melynek
tematikája A színház mint a román–
magyar találkozás színtere.
Az eseménysorozat zárómozzanata a romániai színházak igazgatóinak találkozója, az ország
színházainak vezetői a mindannyiukat érintő nehézségekről, együttműködési
lehetőségekről,
fesztiválszereplésekről és új jogalkotási javaslatokról beszélgetnek.
(közlemény)
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Szerzetesként az önmegismerés útján

A kiszolgáltatottság keserédes ajándéka

Az adventi várakozást különbözőképpen éljük meg. Van, aki a karácsonyt,
Jézus Krisztus eljövetelének ünnepét
várja, és van, aki azt, hogy túl legyen
rajta. Jelenünk adventjének legnagyobb kérdése, hogy elkészülünk
vagy kikészülünk a számos tennivaló
tengerében. Az állandó rohanás miatt
kevesen tudjuk, hogy mit jelent önmagunkra figyelni. A kevesek egyike
Horváth Ferenc, aki 2010-től tagja a jezsuita szerzetesrendnek. Azóta folyamatosan feszegeti a határait, hogy
önmagát
erősítve
kiteljesedjen.
Rendújoncként számos emberpróbáló
élményben volt része, majd Rómában
tanult, Budapesten szolgált, és Indiába is eljutott egy nyári gyakorlat
során. Jelenleg a marosvásárhelyi
Szent Antal Jezsuita Egyetemi Lelkészségen tevékenykedik.

Szikszai Ibolya Tünde

– Beszélj kicsit a kezdetekről! Mikor és hogyan lettél jezsuita szerzetes?
– 1983-ban születtem Budapesten. 25 éves
koromban fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy miért ne szentelném az életem Istennek. Ekkor készítettem egy listát a
szerzetesrendekről, amelyeket felkeresnék. A
jezsuiták épp rendeztek egy nyílt napot,
amire ellátogatva az volt a benyomásom,
hogy nekik nem kell feladniuk önmagukat
ahhoz, hogy kiteljesedjenek. Ez fogott meg
igazán bennük. A képzés első szakasza a noviciátus/rendújonc időszak volt, amikor kiléptem a megszokott életemből, és azt
gyakoroltam, hogy milyen a rendben élni.
Részem volt több próbatételben is. Az egyik
fő próbatétel a noviciátustársakkal való
együttélés volt, de voltak ennél konkrétabb
próbatételek is. Például egy hónapig kórházban szolgáltunk. Ez nem lelki szolgálat volt,
hanem olyan alapvető segítségnyújtás, amit
egy ápolónő meg tud tanítani. Etettük, itattuk,
pelenkáztuk és forgattuk az ágyban a beteg
embereket. Egy másik nagy próbatétel a háromhetes gyalogos zarándoklat volt, aminek
pénz, mobiltelefon és élelem nélkül vágtunk
neki. A lényeg azon volt, hogy hogyan formálódik a személyiségünk ezalatt.
– A zarándoklat egy olyan testi és lelki
megpróbáltatás, amit nem lehet egyedül csinálni, így a rendújoncok általában párosával
vágnak neki. Az első lépés az, hogy minden
páros megtervezi, honnan hova szeretne eljutni. Mi a társammal Máriapócstól Csíksomlyóig zarándokoltunk, ami több mint 400
kilométer gyalog. Ezalatt volt egy egynapos
szakasz, amit Magyarországon tettünk meg,
majd Erdélyen mentünk végig. Napi 25-3040 kilométert tettünk meg, és amikor elfáradtunk, megálltunk az utunkba eső
településeken. A legnehezebb az volt, hogy
úgy kellett ételt, italt és szállást kérnünk vadidegen emberektől, hogy nem tudtunk semmit felajánlani cserébe. Ennivalót és vizet
könnyebben adtak, azonban nem mindenhol
fogadtak be éjszakára, bizalmatlanok voltak,
vagy épp nem volt hely náluk. Volt, amikor
az első háznál behívtak minket, de olyan is,
hogy már annyian továbbküldtek, hogy csak
a 10-15. helyen leltünk menedékre. Összességében nagy szerencsénk volt, hiszen minden éjszaka került szállásunk. Hálózsák nem

volt nálunk, induláskor csak a legalapvetőbb
dolgokat pakoltuk be. Szerettük volna, hogy
a csomagunk ne legyen több mint 5 kilogramm, ugyanis akkor már túl nagy lett volna
a terhünk. Váltóruhát is csak egyet vittünk,
amit mindennap kimostunk mosószappannal
ott, ahol épp megszálltunk.
– Volt valami, ami megdöbbentett az út
során?
– Egyszer egy kis román faluban kötöttünk
ki. A társam erdélyi volt, így románul is el
tudtuk mondani, hogy zarándokok vagyunk.
Ezen a helyen nagyon nehezen kaptunk szállást, az emberek meghallgattak, azonban tovább is irányítottak máshova. Így jutottunk el
végül egy bácsihoz, aki a falu szélén túl lakott, mint egy kitaszított. Szegényesen élt,
azonban befogadott minket. Amint bementünk, elkezdtünk beszélgetni. Elmesélte,
hogy vannak magyar rokonai, de ritkán látogatják, és örül, hogy újra magyar szót hallhat.
Miközben beszélgettünk, ő nekiállt vacsorát
készíteni. Azt vettük észre, hogy az utolsó hozzávalókat gyűjti össze. Elgondolkodtunk, hogy
mi lesz vele, miután mi elmegyünk. Mi útnak
indulunk, és egy újabb helyen megint kérünk
enni, de vajon neki lesz mit ennie másnap?
A másik megdöbbentő eset az volt, amikor
beértünk egy kisvárosba, és messziről integettek nekünk. Először azt hittük, hogy csak
valami félreértés, aztán kiderült, hogy az
előző helyről előre „leadták a drótot”, hogy
érkezünk. Olyan is volt, hogy kint a kapu
előtt ülő emberek megszólítottak, elkezdtünk
beszélgetni, és be is hívtak. Rengeteg kedves
emberrel találkoztunk az utunk során. Néhányuknak, akiknek megjegyeztük a címét, képeslapot küldtünk, miután hazaértünk.
– Összességében milyen hatással volt rád
ez a próbatétel?
– Még a noviciátus előtt kaptam egy listát
arról, hogy milyen kötelező próbatételek várnak majd rám, ha rendújonc leszek. Ez volt
az egyetlen, amit nagyon vártam, és nem
hiába. Rengeteg megpróbáltatásban volt részem, de egyúttal tanultam is. Kaptam és
adtam. A kiszolgáltatottságom keserédes
ajándéka az volt, hogy segíthettem másokon
azáltal, hogy meghallgattam őket, a történeteiket. Nekik pedig jó érzés volt, hogy menedéket adhattak egy étel és tető nélküli
embernek.
Az is érdekes, hogy a zarándoklat általi tapasztalatok miben nyilvánulnak meg később.
A napokban autóba ültem, és elindultam misézni Marosszentgyörgyre. Menet közben rá-

ütöttem a combomra, majd rájöttem, hogy
nincs nálam mobiltelefon. Átfutott az agyamon, hogy mi lesz, ha véletlenül balesetezek,
mihez kezdek majd telefon nélkül. Aztán hirtelen meg is nyugodtam, el tudtam ezt engedni. Végül sikeresen hazaérkeztem. A
zarándoklat hét évvel ezelőtt volt, de úgy
gondolom, hogy a napokban tanúsított higgadtságom ennek a hozadéka.
– Ezenkívül több helyen is megfordultál.
Megosztanád a Rómában és Indiában szerzett tapasztalataidat?
– A noviciátus után Rómába küldtek tanulni. Ez azért volt izgalmas, mert a világ
minden tájáról érkeztek oda jezsuita szerzetesek, és így egy kicsit beleláthattam más kultúrákba is. Indiában egy egy hónapos nyári
gyakorlaton vettem részt, hogy megismerjem
az ottani keresztények életét, felfedezzek közelebbről egy idegen kultúrát, és egy kicsit
fejlesszem az angol nyelvtudásomat. Indiában a lakosság legnagyobb részét a hinduk teszik ki. Ennek ellenére nagyon meglepett,
hogy az ottani jezsuita gimnáziumban kisebbségnek számít a kereszténység. Harminc
diákból legalább 20 biztosan hindu, a keresztények száma 2-3, a többiek más vallásúak,
főleg muzulmánok. Ugyanez az arány jellemzi a tanári kart is. Ennek ellenére ezek az
emberek nagyon jól megférnek egymás mellett. A gyerekeknek van egy kis imádságoskönyvük olyan imákkal, amelyek mindenki
hitét igyekeznek figyelembe venni. Az iskola
támogatja a diákokat abban, hogy a saját vallásukban teljesedhessenek ki. A keresztények
nem csak az iskolában voltak kevesen. Amikor betegeket látogattam egy lepratelepen, ott
egy kereszténnyel sem találkoztam.
– Miket láttál és tapasztaltál a lepratelepen?
– Indiában eléggé szélsőségesek a szociális
körülmények. Ha valaki leprás lesz, kitaszítja
a családja. Ezután az illető jó esetben egy szeretetmisszionáriusok által fenntartott lepratelepre jut. Hogy őszinte legyek, mielőtt
odalátogattam, nagyon féltem, nehogy elkapjak valamit, viszont amikor már ott voltam,
egy percig sem aggódtam. Azt a lepratelepet,
ahol én voltam, úgy kell elképzelni, mint egy
mikrofalut. Vannak ültetvények, ahol a betegek saját maguknak megtermelhetnek mindent, és állatfarmok csirkékkel, kacsákkal,
kecskékkel. Ezenkívül van ott a nővéreknek
egy rendházuk, ahol külön élnek. Van továbbá egy orvosi rész is, ahova rendszeresen
mennek orvosok, megvizsgálják a betegeket,
és tesznek róla, hogy minél lassabban romoljon az állapotuk. Fontos továbbá a nagy katonai barakkhoz hasonló szoba rengeteg
ággyal, ahol a betegek élnek. Minden egyéb
is megtalálható ott, amire szükség lehet: sza-
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bóműhely, cipészműhely, kovácsműhely, fonoda stb. Nekem nagy nyomornak tűnt, amivel ott találkoztam, el sem tudtam képzelni,
hogy lehet olyan helyen élni, dolgozni,
aludni. Az ő szempontjukból ez mégis egy
nagyon jelentős életszínvonal-javulás ahhoz
képest, ahogy korábban éltek.
– 2014-től 2018 őszig az INIGO csoport
munkatársa voltál. Mivel foglalkozik ez az
egyesület?
– Ez a csoport jezsuita szerzetesekből és
Szent Ignác-i lelkiségű szerzetes nővérekből
áll, néha civilek is csatlakoztak hozzánk, de
sohasem voltunk többen hatnál. Azzal foglalkoztunk, hogy Magyarország-szerte gimnáziumi osztályoknak, végzősöknek lelki
napokat tartottunk. Az ő nyelvükön, fiatalosan beszéltünk velük. Próbáltuk a mélységeket is megérinteni, de inkább az volt a célunk,
hogy a fiatalok élvezzék ezt a tevékenységet,
és ne egy unalmas, kötelező óraként éljék
meg.
Egy alkalommal egy összevont osztálynak
kellett lelki napot tartanunk. Körülbelül 40
főre számítottunk, de csak kilencen jelentek
meg, a többiek ellógtak. Az óra legvégén
páran megjegyezték, hogy ők is el akartak
lógni, csak nem akartak több hiányzást, ezért
maradtak, azonban nagyon örülnek, hogy így
alakult, mert jól érezték magukat. Amikor kimentünk szünetre, hallottuk, hogy visszajöttek páran a következő órára. Azok, akik jelen
voltak a lelki napon, mondták nekik, igazán
bánhatják, hogy elmentek, mert nagyon jó alkalomról maradtak le.
– Mit jelent a jezsuiták szegénységi fogadalma? Te hogyan éled ezt meg?
– Ez területenként nagyon változó. Teljesen más egy délolasz, egy közép-európai, egy
indiai és mondjuk egy amerikai szegénységi
fogadalma. Ennek a lényege nem abban áll,
hogy ki mennyi pénzt költ, mert akkor nyilván egy indiai nyerné meg a szegénységi versenyt, hanem inkább abban, hogy
egyszerűségben, pazarlás nélkül éljük az életünket. Mondok egy egyszerű példát. Kaptam
valakitől egy nadrágot, ami négy számmal
nagyobb volt, mint az én méretem, árva gyereknek néztem ki benne, azonban nekem tetszett, és szívesen hordtam. Mindig szerettem
másoktól ruhát kapni. Már a családban is úgy
nőttem fel, hogy sosem kellett venni, hanem
a szomszéd fiú pár évvel korosabb volt, és hol
tőle, hol az idősebb testvérektől megkaptam a
kinőtt ruhákat. Egyszer az egyik lelkész megjegyezte, hogy így, ebben a nadrágban nem
mehetek ki egyetemistákkal dolgozni. Lötyög
rajtam, kinevethetnek, inkább menjek, és vegyek egy nadrágot. Így is tettem, de nem azért,
hogy nadrágokat halmozzak fel, hanem mert
ez egy eszköz, ami kell ahhoz, hogy végezni
tudjam a munkámat. Fontos, hogy normálisan
nézzek ki és elfogadjanak, mert amikor látnak, akkor igazából nemcsak engem látnak,
hanem az egész jezsuita rendet.
– Mikor és hogyan kerültél Marosvásárhelyre? Mi a terved itt?
– A minorita templomban négy jezsuita
volt tavaly, két magyarországi és két erdélyi.
Egyikük Magyarországra költözött, ott tevékenykedik, egy másik pedig Rómába ment tanulni. Mivel én már foglalkoztam fiatalokkal,
meg szakkollégiumi lelkész is voltam, a provinciális úgy gondolta, hogy jó lenne, ha ide
jönnék, és felvenném a kapcsolatot a helyi
egyetemekkel. A tervem az, hogy azt, amire
a provinciális küldött, minél inkább a magamévá tudjam tenni. Rá szeretnék jönni, hogy
az egyetemistáknak mire is van szükségük,
és ezt találkoztatni szeretném azzal a lelki vezetéssel, amit nyújtani tudok számukra.
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A természet kalendáriuma (CCCXXXVII.)

Kiss Székely Zoltán

Egyre korábban sötétedik. Adventi elcsendesedés. Még egy hét, s növekedni kezdenek
a nappalok.
Adventi elcsendesedés. A Borbála-ág már
hete a meleg szobából kandikál ki az ablakon
át. S nini, duzzadnak rügyei, hét se kell, hogy
kipattanjanak.
A parkot járva fehér fagyöngy hullatta
elém terméseit. Egy rigó sertepertélt arra, s
fosztogatta bokrát. De lám, ugyancsak meggyűlt a baja a csőrére ragadó léppel. Pár fával
arrébb rebbenve fente is csőrét nagy igyekezettel egy kiálló ág kérgéhez. Madárlép. Palocsay Zsigmond, a természetről talán
legtöbbet tudó poéta-zenész, Palocsay Rudolf
világhírű növénynemesítő fia, nemegyszer
megverselte, mi több, Szilágyi Domokossal
közös kötetük címéül is a Fagyöngyöt tették.

Bokorra, zuzmarás ágra,
s ráfüttyent egy kalitkára,
amiben tengelic táncol…
DÚDOLJ, HÍVÓ! – halkan rászól.
Mesél a tengelic – zeneg.
Sarkantyúm úgy cineg-peneg.
Holdezüstből készült hajdan.
Emlegeti fájós sarkam – – –
Ez a hang varázsos – sajgó.
Hívogató, messzehangzó.
Jön a vendégnép dumálni…
Kezdenek már lépre szállni.

Erre, mármint madarat fogni léppel, senkit
nem biztatok, ám nekem is volt egykoron léppel fogott havasi süvöltőm. Egykori barátom,
Ambrus István, remélem, megbocsát, ha
lenéz az egekből, hogy nevét is elárulom az
akkori adományozónak. (Akkor még éppen
édesanyám tanítványa volt a Bolyaiban a későbbi jó hírű biológiatanár.)
A madárlép alig látszik;
Magam is használtam egykoron egész faszíntelenke semmit játszik.
gyöngybokrot a nagyszoba díszítésére, s
Maró fagyban puha marad
megtörtént, hogy a szilveszterre összegyűlt
– kutyád lehe beleragad.
vendégsereg alaposan beletaposta a lehulló
Ezenkívül? – Fog az mást is.
gyöngyeit szőnyegünkbe. Hónapnyi időt taGyűl az ég madara máris
karítottuk. Ó, bárha lenne még alkalma az
víg bogyóra, burjánmagra.
embernek ilyesmikkel elbíbelődni…
Pacsirta sem vágy’ ma zabra.
Gyógynövénynek sem utolsó. A bogyók
vizes-alkoholos kivonata az ingadozó vérAkad bodza és hecserli.
nyomás helyrebillentésére alkalmas, szívritKi mit szeret – azt szemeli.
muszavar kezelésére használják mások.
Ingyenkökény! Galagonya!
Érelmeszesedés, fülzúgás, szédülés ellen jaLett berkenye, van borbolya.
vallt a teája. De csínján kell vele bánni.
S még mi minden terem erre.
Tegnap még Luca napja volt. A Lucia jeCintos Jani hason fekve
lentése fényhozó. Szent Lucához imádkoztak
mezgerel egy nyírágseprűt
a vakok, a szembetegek, de a párnakészítők
– széjjelválaszt minden vesszőt.
s a varrónők is.
Hí, de kutyául ragadnak.
Az év legsötétebb időszakára esik Luca
Cseszlét, futrinkát nem hagynak
napja.
továbbjutni – elrepülni.
Az ötszög alakú lucaszék faragása e nap
Cefet dolog nyákban ülni.
kezdődik. Kilencféle fából készül: kökény,
Ősz van. Ködloncos késő ősz.
boróka, juhar, körte, som, jegenyefenyő,
Tanyán, birtokon ő a csősz.
akác, cser s rózsafa kell hozzá. Karácsonyra
Elnéző, hisz Janit hagyja,
– se előbb, se később! – el kellett készülnie.
hogy a lépvesszőt kirakja.
Mindennap csak egy műveletet szabad rajta
végezni. Innen ered a
mondás is, miszerint
„Lassan készül, mint
a Luca széke”.
Békésebbek búzát
csíráztattak, s közepébe illő volt gyertyát
is szúrni. A búza
zöldje az adventi remény beteljesülése,
fénye a Megváltó érkezése, a búza az élő
kenyér – Jézus maga.
A Luca utáni 12
nap
időjárásjósló.
Amilyen az első nap,
olyan lesz az eljövendő év első hónapja, s így tovább.
Ez a Luca kalendáriuma.
A termékenységvarázsló rigmusokat a
kotyolók – hagyományosan fiúk – mondták, segítendő a bő
termést s a jószág bő
szaporulatát. Lopott
Kései muskátlivirágok meleg szobából kandikálnak ki az ablakon át
szalmára térdepelve

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

pök, történetíró, egyetemi tanár, az MTA
tagja (l. 1896, r. 1904). Teológiai tanulmányait a bp.-i egyetemen végezte, 1882-ben
szentelték pappá. A nagyváradi püspöki líceumban az egyháztörténelem és egyházjog tanára, 1904-1905-ben a bp.-i egy.
hittudományi karán tanár, majd nagyváradi
kanonok, 1923-tól c. püspök. Főleg Magyarország (s külön figyelemmel Békés
megye) középkori történetével és a kat.
Összeállította: Kuti Márta
egyház történetével foglalkozott számos tanulmányban. – Munkái: Magyarország és a
KARÁCSONYI JÁNOS (Gyula, 1858. nyugati nagy egyházszakadás (Nagyvárad,
dec. 15. – Nagyvárad, 1929. jan. 1.) c. püs- 1885); Szt. Gellért élete és művei (Bp.,
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)

__________________________________ 2018. december 14., péntek

Palocsay berkenyéje kínálja magát

fenyegetőztek – „Egy csibéjük legyen, az is
vak legyen!” –, s azt aztán a gazdasszony a
tyúkok alá tette.
Luca napján készítették el a hajadon lányok a jóslási cédulákat, 12 legény nevével.
Mindennap a tűzbe vetettek egyet, s akinek a
neve utolsóra megmaradt, az lett a jósolt vőlegény.
Luca dologtiltó nap. Tilos volt minden aszszonyi tevékenység, a fonás s a varrás, mert
bevarrták volna a tyúk fenekét, a mosás,
főzés, kenyérsütés… Akit Luca tilalomszegésen kapott, akár kővé is válhatott.
Luca-napi népszokások. Alapjuk semmi.
Mint ahogyan Nostradamus jóslásainak sincs.
Az 1502. december 14-én született Michel
de Nostredame orvos, képzett csillagász s
gyógyszerész volt.
„Nostradamus talán az egyik legrejtélyesebb ember, aki valaha élt: előre kell bocsátanom, hogy Nostradamus nem volt
csillagjós. Ámbár tudományosan képzett csillagász volt, a számításokat úgyszólván csak
keretként használta fel, és kitöltötte hozzájuk
kapcsolódó látomásaival” – írta volt róla
Ráth-Végh István kultúrtörténész.
Nostradamus mindkét nagyatyja orvos
volt. Anyai nagyapja, aki képzett csillagász
is volt, avatta be érdeklődő unokáját a csillagok tudományába. Ezért folytatta nagyapja
tudományos-orvosi pályáját. Montpellier – az
akkori Franciaország leghíresebb – orvosi
egyetemére került. Ennek az intézetnek különleges előjoga volt, hogy az ott tanuló medikusok évenként felboncolhatták egy
kivégzett gyilkos hulláját. A boncolás abban
az időben rendkívüli volt. Érthetően az anatómiát itt magasabb színvonalon oktatták,
mint az ország többi egyetemén. Az 1520-as
pestisjárvány kitörésekor Nostredame vállalta
a „pestisdoktor” nem mindennapi bátorságot
igénylő szerepét. Feladata elsősorban a felvilágosítás volt – a közegészségügyi intézkedések javaslása a kór további terjedésének
megakadályozása végett. Ekkoriban szerezte
hírnevét, kortársai közül sokan csodadoktornak tartották. 1529-től orvosprofesszor volt
Montpellier-ben. De irigy társai s a kari konkurencia sandasága elűzte innen. Hosszú, viszontagságos évek után azonban az 1544-ben
Marseille-ben kitörő pestis hazavitte, a járvány csillapulta után otthon maradt. 1561ben jelent meg a Traité des fardemens,
melyben a pestisjárványok elleni küzdelem
során tapasztaltakat, egyes alkalmazott
„gyógymódok” hiábavalóságát írja le. Mint
csillagász, részt vett egy kalendárium szer-

1887); Békés vármegye története (I-III.,
Gyula, 1896); Az aranybulla (Bp., 1899); A
magyar nemzetségek a XIV. század közepéig (I-III. Bp., 1900-01); A hamis, hibáskeletű és keltezetlen oklevelek jegyzéke
1400-ig (Bp., 1902); Szent István király
élete (Bp., 1904).
INCZE GÁBOR (Nagybánya, 1898. dec.
17. – Bp., 1966. szept. 23.): ref. lelkész. Az
I. világháborúban katona (1916-18). A
bp.-i Ref. Teológiai Akadémia hallgatója
(1918-21) s a bp.-i tudományegyetemen
magyar-francia szakot végzett, majd a skóciai Aberdeenben ösztöndíjas volt (1921–
23). 1923-tól vallásoktató lelkész Bp.-en.
Közben helyettes lelkész Tahitótfaluban
(1926), ösztöndíjas Strasbourgban (1928).

kesztésében, mely 1555-től kezdve minden
évben megjelent. A neves orvosokat abban az
időben messze földről keresték fel a gyógyulni vágyók. Tisztelték. Az emberek
ügyes-bajos mindennapi dolgaikkal is hozzá
fordultak.
Jósolni abban az időben kezdett, mikor letelepedett Salonban. Csillagászati ismeretei s
műveltsége segítségével megpróbálta kitalálni a jövőt, ez vált szabadidejét kitöltő kikapcsolódásává – mai szóhasználattal élve:
hobbijává. Mint a fiának és II. Henriknek
szóló leveleiben maga is írta, találgatásainak
nem kell feltétlenül hitelt adni, mivel az asztrológia a tévedni képes „természetes értelem” része. A próféciák (Les propheties)
műve, mely ezeket a látomásokat versekké
feldolgozott formában tartalmazta, először
1555-ben jelent meg. A kozmetika terén is járatos Nostradamus hamar elnyerte a művészet- és kultúrakedvelő humanista-reneszánsz
ember Medici Katalinnak, a király szépítőszerek iránt is rajongó olasz feleségének tetszését.
Anekdoták s feljegyzések – véletlen egybeesések s utólagos hamisítványok. Így vált
lassan egy kor önfeláldozó uomo universaléja
a leghíresebb/leghírhedtebb jóssá. Emberi
gyarlóság társadalmi szinten. Máig hatoló tudatlanság győzelme a tudás felett.
Mi inkább térjünk vissza december 14-re.
1882-ben e napon született Kodály Zoltán.
„Semmi sem jellemző annyira a nyelvre,
mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a virág
illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze.
Megismerni róla a nyelvet már messziről,
mikor a szót még nem is értjük.”
Szava a természetet (is) értő zeneköltő
szava. Intelem. Így, december derekán.
Így, december derekán „Ki gondol a virággal, akit pünkösd havában, amikor ünnepre
készülőben egész pompáját kinyitja a világnak, alattomos hóharmat csípi halálra?”
Ezt már az egy évre rá, az 1883-ban született Kós Károly írta volt. Meg ezt is:
„Megtanultam megelégedni azzal, amit a
sors számomra juttatott: az egészséget, a családomat és az Úristennek azt a sok-sok szépségét, amit az emberek nem tudnak elrontani
és megcsúfolni, s ami ingyen ajándékként jut
minden embernek, csak a szemét kell kinyitni
a látásra, fülét a hallásra és lelkét a befogadásra.”
Fentiek reményével, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, egy nappal Luca után

A debreceni tudományegyetemen teológiából doktorált (1931). Bp.-i vallásoktatási
igazgató (1936–43), lelkipásztor Nagyváradon (1943–44), Bp.-en segédlelkész
(1945), majd nyugdíjba vonulásáig lelkész
Óbudán (1945–56). A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyházi írói sorozat szerkesztője
(1935–48), amelyben számos 16-17. sz.-i
hungaricát adott ki újra. Több prédikációs
kötetet is szerkesztett és adott ki. Főbb
munkái: Keresztyénség és jobbágyság (Bp.,
1929); A munkás jutalma (Nagybánya,
1932); Keresztyén egyháztörténet (Bp.,
1938); Nagybánya (Bp., 1943); A nagyváros
uniformizáló és morális hatása (Nagybánya,
1945).
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Dr. Ábrám Zoltán

Az ágyékkötőtől a frakkig

Tíz évvel ezelőtt, 2008. december 12-én hunyt el Carleton D. Gajdusek (1923–2008), anyai ágon
magyar származású, második generációs amerikai tudós. 1976-ban kapott orvosi-élettani Nobel-díjat a
kuru betegség fertőző természetének a felismeréséért, ami a „lassú
vírus” fertőzések jobb megértését
segítette elő. Apja szlovákiai születése okán (igaz, akkoriban nem létezett Szlovákia nevű állam) a mai
Szlovákiában mint egyetlen szlovák
származású Nobel-díjast tartják számon. Amúgy amerikai állampolgárnak született, kizárólag az Egyesült
Államokban végezte tanulmányait,
és ilyen minőségében vette át a rangos kitüntetést. Bár anyai nagyszülei Magyarországon született és
később a tengerentúlra vándorolt
magyarok voltak, a tudós nem sorolható a magyar, illetve magyar
születésű Nobel-díjasok közé. Viszont tipikus példája annak, hogy a
különböző származású emberek keveredésének genetikai előnye a szabad verseny társadalmának az
érvényesülést elősegítő hatásával
társulva kiváló eredményekre, megvalósításokra képes.
Gajdusekről az átlagosnál többet
illik tudnunk, hiszen az édesanya
személye kiemelten fontos mindenki életében, annak alakulásában.
Kiváltképpen egy Nobel-díjasnál,
aki így vallott a „mamáról”: „Klaszszicista-romantikus magyar édesanyám négy első generációs testvér
egyike volt. Az ő oldalán több volt
a józan értelmiségi és esztétikai vágyakozás, bizonyos hősies érdeklődés a képzelet és kutatás iránt, a
klasszikus értékek és a társadalmi
haladás iránt. Anyám irodalom és
néprajz iránti csillapíthatatlan vonzódása azt eredményezte, hogy tőle
Homéroszt, Hesziodoszt, Szophoklészt, Plutarkhoszt és Vergiliust
hallgattuk, már mielőtt olvasni
megtanultunk”.
A fentiek ellenére és azok mellett, a Nobel-díjas tudós azok közé
tartozik, akik magyar származásukat is vallják, tehát ott a helye a hagyományosan elfogadott magyar
Nobel-díjasok
hátországában.

Ennek tudatában mégis három
hónapja állítom össze legújabb kiadványomat, rengeteg kétséggel, és
végül is azt hiszem, hogy lemezkiadói karrierem legjobb karácsonyi
albuma lett.
Valóban rajta vannak az ikonikus
dalok, de nem mindegy, hogy kinek
az előadásában. A magyar színpad
és dal nagyasszonya, a drága, mindig kedves SZULÁK ANDREA
még a nyáron kezembe adott egy albumot, hogy azt válasszam róla,
amelyik jólesik. Ugyanígy jártam
régi barátommal, SZŰTS ISTVÁN

75 éve halt meg John Kellogg,
a gabonapehely feltalálója

Hetvenöt éve, 1943. december 14-én halt meg John Harvey Kellogg amerikai orvos,
vállalkozó, a ma már a reggeli
népszerű kellékének számító
gabonapehely feltalálója.

1852. február 26-án született egy
seprűkötő fiaként. Vallásos szülei
az adventista hitben nevelték, így
szerény és kötelességtudó ember
lett, aki vallása miatt élete végéig
tartózkodott a dohányzástól, a hústól és az alkoholtól.
Kellogg 1875-ben szerzett orvosi diplomát, a következő évben
elvállalta a Michigan államban található Battle Creek szanatóriumának vezetését, és az intézményt
messze földön híressé tette. A derék
doktornak meglehetősen sajátos
módszerei voltak, amelyek a szexualitásról vallott nézetein alapultak.
Az önkielégítést a háborúnál és a
járványoknál is nagyobb, szó szerint halálos veszélynek tartotta, de
még a házastársak közti szexuális
érintkezésről is úgy vélte, hogy ártalmas a testi, a szellemi és a lelki
egészségre. Ő maga soha nem is
hálta el házasságát, de mintegy
negyven gyermeket fogadott
örökbe.
A testi kísértések ellenszerének
az egészséges étrendet és a mozgást
tartotta, így betegeit szigorú vegetáriánus diétára fogta (főként az
olajos magvakra esküdött, és kidolgozott egy mogyoróvajreceptet is),
étkezés előtti testgyakorlást, utána
pedig beöntést és hideg zuhanyt írt
elő. Választott módszerei ellenére
páciensei közé tartozott William
Taft volt elnök, a felfedező Amundsen, a pilótanő Amelia Earhart, az
író G. B. Shaw, a feltaláló Edison
és a gyáros Henry Ford is.
A gazdasági ügyeket vivő William öccsével a betegek számára
legjobb étrendet kutatva akart
könnyen emészthető kenyérpótlékot előállítani. Az áhított célt soha
nem érték el, de ennél sokkal hasz-

nosabb felfedezésre bukkantak.
1894-ben William véletlenül
órákra állni hagyott egy tál megfőzött búzát, és mivel semmit nem
dobtak ki, ezt a megkeményedett
anyagot is kinyújtották és megsütötték. Legnagyobb meglepetésükre vékony, ropogós, ízes és
könnyen fogyasztható pelyheket
kaptak.
A páciensek közül sokan távozásuk után is kívánták az új eleséget,
a fivérek a levélben érkező rendelések kielégítésére 1898-ban vállalkozást alapítottak. A technikát is
tökéletesítették, ízesítőket (például
malátát) tettek az immár kukoricából készült nyersanyagba, a végeredmény a corn flakes, azaz
kukoricapehely nevet kapta.
A testvérek sokat veszekedtek, a
kereskedelmi vénával megáldott
Will cukrot is akart a pehelyhez
adni, hogy az kelendőbb legyen, és
azt is szerette volna, ha minden idejüket találmányuk terjesztésének
szentelik. Viszonyuk végül teljesen
megromlott, 1906-ban szakítottak.
Kettejük közül Will lett sikeresebb:
az általa alapított Kellogg cég ma a
világ 20 országában gyártja és 160ban (Magyarországon is) forgalmazza termékeit.
John maradt az orvoslásnál, és
egy vaskos, több kiadást megélt
könyvet írt a szexualitás veszélyeiről. Panteista nézetei miatt összeütközésbe
került
egyházával,
ahonnan 1907-ben kizárták, de a
szanatóriumot továbbra is működtette. A gazdasági válság alatt
aztán be kellett zárnia az intézményt, és Floridában nyitott újat,
de ez soha nem érte el az előző
népszerűségét.
John Harvey Kellogg kilencvenegy éves korában, 1943. december
14-én halt meg. Alakja és szanatóriuma ihlette az 1993-ban Alan
Parker rendezésében készült Promenád a gyönyörbe című filmet.
(MTI)

sikerült kiválasztanom, köztük a
Háromszéki gyerekvers csodálatos
zeneszerzővel, a nagyszerű és a ka- tesnek a Játék karácsonykor című felvételét a Kormorán-gyerekek
rácsonyi ünnepkör legavatottabb lemezével. Végül is többnapos töp- előadásában. De rajta van Magyarelőadóinak, a KORMORÁN együt- rengés után három igazi ünnepi dalt ország egyik legjobb férfihangja,
KÖKÉNY ATTILA, meg NIKA,
SINGH VIKI-vel és kisfiával, Lalival, a legendás VARGA MIKLÓS,
SZIKORA ROBI, VINCZE LILLA
és POMÁZI ZOLI az ÚJ BOJTORJÁN-nal. Legnagyobb örömömre
lányom, DANCS ANNAMARI
ismét visszatért az operettszínházi
elfoglaltsága miatt hét évig szüneteltetett egykori könnyűzenei karrierjéhez, és egy csodálatosan szép,
személyes élményekből ihletett dalt
komponált és énekel el Kisfiam,
láss csodát címmel. Itt említeném a
dal szövegíróját, a csíkszeredai
LÁSZLÓ I. ATTILÁ-t, aki új gyermekalbumának, a Piskóta Panninak
egyik gyöngyszemét adta ide. A
népszerű KRISTÓF KATALIN –
MILÁN páros és a kiváló dalszerző-előadó SIHELL FERENC
előadásában eddig sok karácsonyi
dal jelent meg. Most ők is vadonatúj szerzeménnyel jöttek. Az
album másik értékének azt tartom,
hogy nagyon sok fiatal előadót,
szerzőt, együttest sikerült meg-

hívni, mint például a BAGOSSY
BROTHERS COMPANY-t , akik
napjaink egyik legsikeresebb zenekarává küzdötték fel magukat
nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországon is. De ott van az
aranyhangú PETER SRAMEK, a
kellemes PÉTER SZABÓ SZILVI,
a tini gitárzseni LUPPINGER ATTILA. És az igazi amerikai karácsonyi dalok sem hiányoznak Big
Band kísérettel, MÁRIÓ és a magyar Tom Jones, MAJSAI
GÁBOR előadásában.
Mindez nem jöhetett volna
létre, ha a művészek, a kiadók nem
járultak volna hozzá ennek az albumnak a megjelenéséhez. Anélkül, hogy felsorolnám, hálás
köszönetem valamennyiüknek.
Nevüket elolvashatják a borító
belsejében található köszönetnyilvánításokban. (D. Á.)
Megvásárolható:
Marosvásárhelyen a MOL töltőállomásokon (Segesvári út, kolozsvári
kijárat),
a
Kobak
könyvesboltban (a Romarta mellett); Szovátán a MOL töltőállomáson, az Elixon ajándékboltban;
Szászrégenben a MOL töltőállomáson.

Amúgy furcsa életpályájú világpolgár volt. Élete vezérfonalának ÚjGuinea természeti kincseinek és
kiemelten elszigetelten élő, sajátos
szokásvilággal rendelkező bennszülött lakosai már-már ősközösségi viszonyainak a kutatása
bizonyult. A kuru rejtélyének megoldásán szorgoskodott, miközben a
Creutzfeldt-Jakob-kór (a kergemarhakór emberi megfelelője) megismerésének
és
leküzdésének
„taposott utat”.
Carleton D. Gajdusek sohasem
házasodott meg, saját leszármazottja nem született. Ellenben öszszesen 67 mikronéziai és új-guineai
gyermeket fogadott örökbe, mivel a
helyi matriarchális szokások szerint
az ismeretlen eredetű férfiaktól
származó gyermekeket az anyák

Forrás: historyforsale.com

vették magukhoz, azok halála után
viszont válságos helyzetbe kerültek.
Rajtuk próbált segíteni, amikor saját
amerikai kastélyában nevelte fel
őket egészen felnőttkorukig, és ezáltal későbbi társadalmi integrációjuk feltételeit megteremtette. A
Nobel-díjas tudós kirívó tette azonban nem vívta ki mindenki elismerését, sőt pedofília vádjával egy év
börtönbüntetést kellett letöltenie az
adoptált gyermekeivel ősi rítus szerint, az európai (és amerikai) kultúrától merőben eltérően élő
jótevőnek.
Összegezésképpen Carleton D.
Gajdusek életéről elmondhatjuk:
bár a Nobel-díj átvétele frakk viselésére kötelezte, ő maga szívesebben
töltötte
ágyékkötőben
mindennapjait.

A karácsony hangjai

Mondják a szakmában, hogy
könnyű karácsonyi albumot
csinálni, hiszen ha rajta vannak az ünnep megszokott és
elvárt „slágerei” (Mennyből
az angyal, Csendes éj, Pásztorok, Kiskarácsony, nagykarácsony, Száncsengő) aztán
szépen feldíszítetted a fát, és
még ajándékok is vannak
alatta, a kalács meg a sült illata betölti a lakást, akkor
minden adva van ahhoz, hogy
jól érezd magad és szép legyen az ünnep.
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A TALÁLóS KÉRDÉS

című pályázat nyertesei:
RÁCZ VILMA, Maroskeresztúr,
Templom u. 300. sz.
FAZAKAS KÁLMÁN, Marosszentgyörgy,
Erdélyi út 29. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
ELFÖLDELIK, ELTEMETIK, A FÖLD ALATT
SOKASODIK. KRUMPLI
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Nobel-díjas orosz író, 100 éve született (Alekszandr I.). 9.
Pókszerű állatka. 10. Vasúti vendéglő. 11. Neves mezőgazdász, 250 éve született (János).
16. Török város. 18. Bankbetét! 19. Francia folyó. 20. Svájci város. 21. Áruházlánc. 23.
Svájci író (Claude). 24. Balaton-parti helység. 25. Búzadara. 26. Olasz NOB-jel. 27. Akkád
eposz. 28. Új-zélandi bennszülött nép. 29. Gyapjúszövet. 31. Kicsinyítő képző. 32. Súlyt
állapít meg. 33. Partszakasz! 34. Vermet készít. 35. Becézett László. 37. Bűnöző csapat.
39. Rangjelző előtag. 40. ... kezdve (azóta). 42. Délszláv férfinév. 44. Afrikai dögevő állat.
47. Ország. 49. Koponyatartalom. 50. ... Széppataki Róza, az első magyar
operaénekesnő, 225 éve született. 51. Geológiai kutató, MTA igazg. tag, 100 éve halt
meg (Béla, gróf).
FÜGGŐLEGES: 1. Perzsa uralkodói cím. 2. A teszt vége! 3. Csőrös agyagfuvola. 4.
Orosz tó. 5. Ritka női név (aug. 29.). 6. Angela, párosan! 7. ... királya (E. Lalo). 8. Brazil
város. 12. Brazil kikötőváros. 13. Kenyér (angol). 14. Áraszt. 15. Magad. 17. USA-szabvány. 19. Országbíró, MTA-tag, 200 éve született (György). 20. Formálás. 21.
Terepjárómárka. 22. Politikus, MTA igazg. tag, 200 éve született (János, gróf). 24. Hatból kettő! 25. Olasz tó. 27. Spanyol exkirályné. 28. Hím ló. 30. Fór. 32. Disznófi. 36. A
kalcium vegyjele. 37. Alkoholos gyümölcsös ital. 38. ... Bates, angol színész. 39. Van elég
helye. 41. Páratlanul túloz! 43. Határozatlan névelő. 45. A diéta része! 46. Antonov
repülőgépe (röv.). 48. Máltai és magyar gépkocsijel.
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva a Lana és Lilly Wachowski
által rendezett, 1999-ben bemutatott amerikai film címét kapjuk. Könnyítésül egy
betűt előre beírtunk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 27-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.)
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Megfejtések
a december 7-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Sárga szoba.

Skandi: Szeret, örül, átölel,
Béke lesz a világon,
Mert érkezik a karácsony.

KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro

VÍZSZINTES: 1. Antik számolóeszköz – Kettős földrész. 7. Üres ler! – Dárdadarab!
8. Kolostorvezető szerzetes – Lezser, fesztelen. 9. Részben átköt! – ÁOM. 11. Fogoly –
Osztrák, norvég és ománi gépkocsijelzés. 12. Fukar nép – Ruha tartozéka. 14. Lángolni
kezd! – A tallium vegyjele. 15. Porcióz – Verset mond. 18. Szándékozik – Származik. 19.
Körömmel kapar – Cigarettavég. 22. Ante meridiem – Eme tárgy. 23. Húsos étel – Tompa
fényű féldrágakő. 25. Billen, borul – Lapos edény. 27. Vakondok igéje – Ezen a helyen.
28. Árgus, álmatlan – Hegycsúcs. 30. Csendben műt! – Arrafele! 31. Az energia mértékegysége – Amerikai vízesés.
FÜGGŐLEGES: 1. Műsorszórás – Megszégyenít. 2. Melltű – Jegyes, ara. 3. Kambodzsai és luxemburgi autójelzés – Helyhatározó rag. 4. Házastárs apja, népiesen – Az
urán és az argon vegyjele. 5. Fut – Egyházi énekvezér. 6. Korallzátony – Habzsol, lakmározik. 10. Fotómárka – Réten élő. 13. Pofaszakáll – Beborít, fed. 16. Torok része –
Hosszúkás kenyér. 17. Kaució, fedezet – Szerves oldószer. 20. Indiai női viselet – Alakját
változtató egysejtű. 21. Rövid – Plusz, ráadás. 24. …-TASZSZ, orosz hírügynökség –
Kaucsuk. 26. Mauna …, hawaii vulkán – Talál. 29. Milligramm, rövidítve – Fába vés.
Koncz Erzsébet
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Legyőzte Romániát, de kiesett a magyar válogatott

bravúrokat mutatott be, csapattársai
pedig hat perc alatt 5-0-s sorozatot
produkáltak (25-20). A románok
rendezték a védekezésüket, egy
4-0-s szériával felzárkóztak, de az
52. percben súlyosnak tűnő térdsérülés miatt elveszítették Cristina
Neagut, aki addig 12 lövésből kilenc gólt dobott. A zsűri a videobírós visszajátszás megtekintését
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követően úgy döntött, hogy nem
bünteti a szabálytalankodó Planéta
Szimonettát. Az ellenfél egyenlítése után Kiss Éva újabb védéseire
alapozva megint el tudtak lépni a
magyarok, és mivel az utolsó szűk
három percben már nem született
gól, a magyarok nagy küzdelemben, bravúros teljesítménnyel
győzni tudtak.
A magyar kapusok közül Kiss
Éva 31 lövésből 13-at védett, Bíró
Blanka 13-ból kettőt.

Jegyzőkönyv
Eredmény, középdöntő, 3. (utolsó) forduló, II. csoport:
Magyarország – Románia 31-29 (17-17)
Nancy, 1500 néző, vezették: M. Bennani, S. Bennani (svédek).
Lövések/gólok: 48/31, illetve 49/29.
Gólok hétméteresből: 5/3, illetve 7/3.
Kiállítások: 8, illetve 4 perc.
Magyarország: Bíró – Lukács 5 gól, Kovacsics 5, Planéta 1,
Szabó L., Háfra 6, Schatzl 6, cserék: Kovács A. 4, Tóth G., Tóvizi
2, Kiss É., Lakatos 2, Pálos-Bognár.
Románia: Dumanska – Chiper 1, Laslo 3, Buceschi 4, Pintea 7,
Neagu 9, Florica 1, cserék: Dedu, Perianu, Udriştoiu, Ardean-Elisei
2, Băcăoanu, Geiger, Dragut 2.
Kovacsics Anikó, valamint Crina-Elena Pintea (b) és Gabriela Perianu, a román válogatott játékosai a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság
középdöntőjének negyedik fordulójában játszott Magyarország – Románia mérkőzésen Nancyban, a Jean weille Sportközpontban 2018. december
12-én. MTI/Kovács Tamás

A magyar női kézilabda-válogatott 31-29-re legyőzte Románia csapatát
a
franciaországi
Európa-bajnokság középdöntőjének
szerdai utolsó fordulójában Nancyban, ennek ellenére nem jutott tovább csoportjából. A magyaroknak
ugyanis legalább 19 góllal kellett
volna győzniük a biztos elődöntőbe
jutáshoz, és legalább 11 találattal,
hogy az ötödik helyért folytathassák
szereplésüket.

Románia sokkal reálisabb továbbjutási esélyekkel várta a rangadót, és ez eleinte látszott is a két
csapat játékán, ugyanis jobban
összpontosított, és sokkal pontosabb, gyorsabb volt az ellenfél,
ennek köszönhetően négy góllal ellépett (9-5). Rasmussen első időkérése után némileg csökkent a
különbség, de a románok balátlövőjével, Cristina Neaguval szemben
nem sikerült megfelelően véde-

kezni, húsz perc alatt öt gólt lőtt. A
magyarok eleinte a két szélső, Lukács Viktória és Schatzl Nadine
góljaival tartották magukat, majd a
hajrában Kovács Anna és Kovacsics Anikó találataival egyenlítettek (17-17).
A második félidő elején vezetett
először a magyar együttes, majd
Kiss Éva sorozatban három ziccert
védett, Ambros Martín pedig időt
kért. A győri kapus a folytatásban is

Eredményjelző
Női kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, 3. (utolsó) forduló:
* I. csoport (Nantes): Franciaország – Szerbia 38-28 (18-14),
Svédország – Oroszország 39-30 (13-9), Dánia – Montenegró 24-23
(15-11).
A csoport végeredménye: 1. Oroszország 8 pont, 2. Franciaország
6, 3. Svédország 5, 4. Dánia 4, 5. Montenegró 4, 6. Szerbia 2.
* II. csoport (Nancy): Hollandia – Németország 27-21 (13-11),
Magyarország – Románia 31-29 (17-17), Norvégia – Spanyolország
33-26 (18-17).
A csoport végeredménye: 1. Hollandia 8 pont, 2. Románia 6, 3. Norvégia 6, 4. Magyarország 6, 5. Németország 4, 6. Spanyolország 0.
A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. Pontazonosság esetén
az egymás elleni eredmények rangsoroltak.
Nem lesz norvég címvédés, Románia az elődöntőben
A magyar női kézilabda-válogatott a hetedik helyen végzett a
franciaországi Európa-bajnokságon, amelynek középdöntője
szerda este zárult le. A magyar érdekeltségű II. csoportban, Nancyban az előző tornán ezüstérmes Hollandia hat góllal legyőzte Németországot, így a tabella élén végzett. A hollandok sikere azt
jelenti, hogy a román, a norvég és a magyar csapat azonos pontszámmal végzett a második, a harmadik és a negyedik helyen – közöttük az egymás elleni eredmények rangsoroltak –, így a címvédő
Norvégia nem jutott a négy közé, a románok viszont igen.
Nantes-ban, az I. csoportban a világbajnok és házigazda franciák
ugyancsak magabiztosan nyertek Szerbia ellen, így az olimpiai címvédő oroszok mellett a négy közé jutottak. Vasárnap este Párizsban
biztosan új Európa-bajnokot avatnak, mert Románia, Hollandia,
Oroszország és Franciaország sem nyert korábban.
A torna további programja (Párizs):
* péntek: az 5. helyért: Norvégia – Svédország; elődöntő: Oroszország – Románia (18.30, TV: TVR 1, TVR HD); elődöntő: Hollandia – Franciaország (22.00);
* vasárnap: a 3. helyért (15.00); döntő (18.30).
A kontinenstorna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, és a
további két dobogóshoz hasonlóan kvalifikál a jövő decemberi kumamotói világbajnokságra.

Hétvégi sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga C értékcsoportjában szombaton
17.30 órától: Foksányi CSM – Marosvásárhelyi CS Municipal.
RÖPLABDA. A női A2 osztályú bajnokság Nyugati csoportjának 11.
fordulójában szombaton 13.30 órától, a Pongrácz Antal csarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU.
VÍZILABDA. A férfi Szuperliga 9. fordulójában pénteken 19 és szombaton 11 órai kezdettel, a víkendtelepi úszósátorban: Marosvásárhelyi
CSM – Bukaresti Rapid.

A labdarúgó 1. liga
20. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

December 14., péntek:
* 20.00 óra: Concordia Chiajna – Jászvásári CSM Politehnica
December 15., szombat:
* 14.00 óra: FC Voluntari – Gyurgyevói Astra
* 17.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Nagyszebeni Hermannstadt
* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – CSU Craiova
December 16., vasárnap:
* 14.00 óra: Dunărea Călăraşi – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 20.00 óra: FC Botoşani – Bukaresti FCSB
December 17., hétfő:
* 20.00 óra: Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look Sport/Plus.
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A vámosgálfalvi PETIT PARIS KFT. megnyitotta BORÁSZÜZLETÉT
a volt gálfalvi állomásépületben. Minőségi küküllőmenti borok
kaphatók saját termésből.
Érdeklődni a 0749-332-894-es telefonszámon. (20788)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0751531-735. (10/256-I)

SÍTÁBOR

Az OUTWARD BOUND-SÍTÁBOR azoknak a GYEREKEKNEK szól,
akik kezdő vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást
szakképzett oktatók biztosítják, felosztva a résztvevőket
csoportokba a sítudásuk szerint. Célcsoport: 9-14 éves iskolások,
akik kezdő vagy középhaladó szinten síznek.
Meghirdetett periódusok:
2019. január 2–7.
2019. január 29. – február 3.
2019. február 4–9.
Érdeklődni
és
iratkozni
december
végéig
az
info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-224-290-es
telefonszámon lehet.
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285)

VÁSÁROLOK vagy bérbe veszek 1
ha földet. Tel. 0744-852-002. (13/259-I)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva a
Nyárádmentén, 170 lej métere. Tel. 0741943-372. (4/203)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

BELGYÓGYÁSZATI RENDELŐ – prof. dr. INCZE Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A
szám alatti rendelőben naponta rendel. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon 9-15 óra között. (1/187)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet.
(63056-I)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63056-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz hollandiai munkapontra: KŐMŰVEST, ÁCSOT, GIPSZKARTONOZÓT, FESTŐT. Amit ajánlunk: 14-15 eurós órabér, heti kifizetéssel. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0740-602-038. (2/280)
VIDÉKI GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmaz. Szállítás biztosítva, hétvége
szabad. Követelmények: minimum 3 év régiség, számítógép-kezelési ismeretek, hajtási jogosítvány. Az
önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk: cvangajarifarmacie@gmail.com (1/306)

SZILVESZTER EGY ÉVBEN EGYSZER VAN, ezért ünnepelje meg kedve szerint a marosszentgyörgyi
GEMINI VENDÉGLŐBEN! Kiváló szolgáltatás kedvező áron. Iratkozi a helyszínen. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. PÉKEKET is keresünk. (62968-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700. (20780-I)

MAGÁNCÉG ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

MAGÁNCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz munkakönyvvel. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet
8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A PC HOUSE megbízható friss nyugdíjast alkalmaz ÉJJELIŐRNEK. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A PETRY CÉG két tapasztalattal rendelkező CSONTOLÓT alkalmaz. Részletek a 0733-990-055-ös telefonszámon. (sz.-I)
SZAKÁCSOT keresek GYORSÉTTEREMBE. Tel. 0758-548-501. (4/352-I)

A SAPIENTIA EMTE VERSENYTÁRGYALÁST hirdet HŐKÖZPONT BŐVÍTÉSÉRE és KORSZERŰSÍTÉSÉRE. Részletek a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez egy REPÜLŐTÉRI
BIZTONSÁGI SZAKFELÜGYELŐI állás – COR-kód 215312 – betöltésére, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: december 20-án 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓK: érmes házi bor (fehér és
vörös), 32 lapos tárcsa, 3 borona jó
állapotban, vegyszerező (8 méter széles),
400 kg-os felfüggesztett műtrágyaszóró.
Tel. 0365/455-460, 0728-838-755. (5/191)

ELADÓK harmonikák: Parrot 80 b,
Hohner 96 b. Tel. 0748-396-523. (2/227)
ELADÓK női és férfiszőrmesapkák.
Vállalom szőrmecikkek javítását. Tel.
0365/409-634,
0743-870-554.
(14/240-I)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
lemezek, órák, korsók, csergeterítő,
porszívó, többféle nagy és kicsi edény, 15
db báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek,
Thonet-székek,
mosdókagyló, porcelán, poharak és sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (8/254)

ELADÓ gázkonvektor, fával és gázzal
használható csempézett főzőkályha. Tel.
0365/410-620. (4/265)

ELADÓK:
madárkalitka,
egyés
kételemes
hősugárzó,
4
m-es
alumíniumcső,
ablakpárkány,
rugós
matrac, sütőkemence-ajtó, jó minőségű,
bontásból
származó
tégla,
nárciszhagymák. Tel. 0729-442-031.
(6/267)
ELADÓK disznók, 4 hónapos beagle
kiskutyák. Tel. 0732-586-648, 0365/420368. (6/276)
ELADÓ aragázkályha olcsón. Tel.
0365/439-648. (15/293-I)

VÁSÁROLOK hibás FERM kézi marót
cserealkatrésznek. Tel. 0740-279-786.
(11/289)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (-)

ELADÓ a Gyilkos-tónál, főút mellett 453
m2 beltelek, 21 m széles, telekelve. 25
euró/m2. Tel. 0365/883-142. (1/244)
ELADÓ jó karban levő Skoda Fabia
kombi. Tel. 0799-981-197. (4/309)

ELADÓ hízott disznó. Tel. 0740-463-935.
(17/295)

Szováta Város
Polgármesteri Hivatala
Álláshirdetés

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelye
első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan
időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses
állás betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében:
– egy III. besorolású szakképzett munkás – hegesztő/esztergályos
az utakat és utcákat karbantartó részlegre – általános iskolai végzettséggel
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés Hivatalos Közlönyben (III. rész) való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül,
és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek,
iratok másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata,
amelyből kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből
kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében előírtaknak.
Sajátos követelmény: legalább 15 év szakmai tapasztalat.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2019. január 10-én 10 órakor, a polgármesteri
hivatal székhelyén;
3. állásinterjú január 11-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal
függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265-570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
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ELADÓ 52 fokos meggypálinka, ára
30 lej/l, házi bor, ára 6 lej/l. Tel. 0743034-390, 0265/261-148, 9-13 és
17-21 óra között. (16/324–I)
ELADÓK 140-160 kg-os disznók a
Bodonhegyszőlőben. Tel. 0745-541943. (12-319-I)

ELADÓ 4 darab nagyméretű festmény, egy Kashtan magnetofon, egy
koszorúslányruha, egy inox edényborogató, 2 db 60 literes eperfa hordó.
Tel. 0365/803-554. (4/331-I)

ELADÓ 3-as váltóeke. Tel. 0745-404666. (4/344)

ELADÓ szilvapálinka Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)
ELADÓ házi bor, szilvapálinka (30 lej/liter)
és 10 juh. Tel. 0365/448-142. (1/349)
ELADÓ piros házi bor, 5 lej litere. Tel.
0754-034-906. (3/351-I)

TŰZIFA eladó, 140 lej/m. Tel. 0758-548501. (4/352)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka
eladó, 30 lej litere. Tel. 0740-334-468.
(6/354-I)

ELADÓK 140, 160, 180 kg-os disznók. Tel. 0265/323-361, 0754-895544. (13/362)

TÖRZSKÖNYVEZETT rottweiler kiskutyák tenyésztőtől eladók. A kiskutyák szülei Románia bajnokai. Tel.
0741-922-628. (17/367-I)

ELADÓ szilvapálinka és almapálinka. Tel.
0744-662-657. (23/373)
VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0774511-764. (25/376)

LAKÁS

ELADÓ 6 éve épült manzárdos magánház Csittszentivánon: 4 szoba,
ebédlő, 2 fürdő, konyha és mellékhelyiségek, 29 ár telek. Tel. 0744-491549. (sz.-I)

ELADÓ ház telekkel Mezőpanit 124.
szám alatt. Tel. 0752-164-084. (9/180)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (11358)
VÁSÁROLNÉK I. osztályú, két- vagy
háromszobás tömbházlakást. Tel.
0743-160-585. (11474-I)

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányon. Ára
34.000 euró. Tel. 0755-911-482, 0745330-565. (8/315-I)
ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömbházlakás. Tel. 0748-845-176. (9/255-I)

KIADÓ szoba, konyha, fürdőszoba
magánháznál, külön bejárattal, január
elsejétől, egy vagy két diáklány vagy fiú
részére. Tel. 0365/446-178. (2/329-I)

ELADÓ családi ház Nyárádszeredában, a
központban. Tel. 0365/736-081. (20/370)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Benke Jolán névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (8/356)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)

LEPJE MEG SZERETTEIT KARÁCSONYRA
ajándékkuponokkal:
50%-os áron gyógymasszázs- és reflexterápia-kabinet. Tel. 0744-796-387.
(1/263-I)

ALKALMAZUNK lakatost termopánműhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011.
(4/249-I)

LAKÁSFELÚJÍTÁS á-tól z-ig kedvező
áron. Tel. 0741-573-144. (2/201)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (8/178)

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet

a Jogi és Helyi Közigazgatási Igazgatóság jogi és közigazgatási osztályára a következő végrehajtói köztisztviselői tisztségek betöltésére:
– egy jogtanácsos, I-es besorolás, legfelsőbb szakmai fokozat
– egy jogtanácsos, I-es besorolás, kezdő szakmai fokozat
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. január 15-én 10 órától – írásbeli vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének
III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A Hivatalos Közlönyben közzétett felhívás információit, a meghatározott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265268-330-as telefonszám, 165-ös mellék, resurse@tirgumures.ro,
kapcsolattartó Socaciu Katalin tanácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, csatornák
kitisztítása, padlócsempe- és falicsempe-lerakás, szigetelés polisztirénnel.
Tel.
0751-471-965,
0726-638-909. (15/102)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri
festést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)

KULTURÁLIS PROJEKTHEZ keressük az egykori Új Élet folyóirat 1959–
1989 közötti évfolyamait. Tel.
0745-985-529. (17/325-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11069)
BÚTORSZERELÉS a kliens lakásán.
Babaház eladó két méretben. Tel.
0749-317-236. (18/368-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalomtól megtört szívvel emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték, szerették a marosjárai
születésű TAMÁSI ERZSÉBET
volt marosvásárhelyi lakost,
hogy december 16-án van halálának első évfordulója. Gondoljanak rá kegyelettel. Nyugodjon
békében! Szerettei. (7/212-I)
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December 14-én múlt egy esztendeje,
hogy feleségem, KOCH MÁRIA volt új-

ságíró hosszas szenvedés után elhalá-

lozott. Halála okozta fájdalmam az idő

múlásával sem enyhül. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

Bánatos férje. (8/256)

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna, bocsássatok meg, szeretteim, én nem tehetek róla. Ne sírjatok,
én köztetek vagyok, bár lelkemet Istenhez vitték az angyalok.”
Fájó szívvel emlékezünk a Magyarnemegyéről elszármazott PÁLL JÁNOSRA
halálának 9. évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, fia, Jocó, testvére, közeli és
távoli rokonai. Emléke legyen áldott!
Szerettei. (11/360)

Fájó szívvel emlékezünk arra a

szomorú egy évvel ezelőtti napra,

amikor a szeretett édesanya,

nagymama és dédnagymama, a

szásznádasi BÁLINT JULIANNA

örökre

eltávozott

közülünk.

Drága emlékét örökké a szívünk-

ben őrizzük. A szerető család.

(24/375-I)

Megtört szívvel emlékezünk a tíz

éve elhunyt drága édesanyánkra,

LENGYEL ERZSÉBETRE (Erdélyi).
Nagyon hiányzol. Emléked le-

gyen áldott! Gyermekeid: Rita,

Botond és családjuk. (6/333-I)

Szomorú

december

szívvel

17-én

emlékezünk
id.

GÁL

SÁNDORRA halálának első évfor-

dulóján. Nyugodjon békében!

Emlékét őrzi testvére, Feri és csa-

ládja, sógora, Imre és családja.

(22/372-I)

Minden évben eljön az a nap,

mely

marad.

számunkra

Nyugodj

fájó

csendesen,

békés álmod,

emlék

legyen

találj odafönt örök boldogságot.
Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 18-án KOZMA ANDRÁSRA

(Bandi) halálának 20. évforduló-

„Nem

búcsúztam

tőletek,

nem tudtam, hogy örökre elme-

gyek.

Ne sírjatok, mert itt már jó nekem,
fentről vigyázok és szeretlek tite-

ket.”

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 14-én JAKAB JÁNOSRA halá-

lának első évfordulóján. Emléked
szívünkben őrizzük. Bánatos fe-

lesége, két lánya, két unokája és

dédunokája. (7/346)

ján. Emlékét őrzik hozzátartozói.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! Gyermekei: Attila és

Zsuzsi. (2/350-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett testvér, sógornő, nagynéni,
özv. MÉSZÁROS BISZTRAY
ENIKŐ

„Kicsi nénje”

hosszas betegség után életének
Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 17-én id. GÁL SÁNDORRA

halálának első évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Emlékét őrzi unokája,

Noémi és családja. (12/361-I)

82. évében visszaadta lelkét Te-

remtőjének. Temetése folyó hó

14-én, pénteken 12 órakor lesz a

református temető cinterméből.

A gyászoló család. (3/342-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk,

ISTVÁN IVÁN

Soha el nem múló fájdalommal

életének 76. évében elhunyt. Te-

GÁL SÁNDORRA, a Mobex volt

baton 13 órakor lesz a kutyfalvi

emlékezünk december 17-én id.

dolgozójára halálának első évfordulóján.

Emlékét

szívünkben

megőrizzük egy életen át. Nyu-

godjon békében! Felesége, fia,

menye. (12/361-I)

metése december 15-én, szom-

temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

Búcsúznak tőle lányai: Edit és

Cristina családjukkal. (19/369-I)
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban
dolgozni,
akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe
megbecsülés, bónuszok
és versenyképes juttatás jár.
Küldd önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre,
vagy érdeklődj
a 0727-092-727-es
telefonszámon.

MAROSVÁSÁRHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS

– Műszaki Igazgatóság – tájékoztatja a lakosságot,
hogy benyújtotta kérelmét a környezetvédelmi engedély
kibocsátására a „Városi terek átalakítása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben annak érdekében, hogy
Marosvásárhely ilyen övezeteiben közhasználatú létesítményeket
teremtsen” elnevezésű projektre, amelynek megvalósítására
Maros megyében, Marosvásárhelyen a Domb utca 22. szám alatti
ingatlant javasolják.
A javasolt projektre vonatkozó információkat meg lehet tekinteni naponta a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőn 9 és 15,
keddtől péntekig 9 és 12 óra között, valamint a projekt tulajdonosának székhelyén hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között.
A lakosság észrevételeit, megjegyzéseit naponta fogadják a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt hétfőn 9–15, keddtől
péntekig 9–12 óra között.
Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató

