
Vasúti szabadjegyekkel 
támogatják a diákok 

választási részvételét
Menettérti szabadjegyet kapnak az állami vasúttársaságtól

(CFR) a 18. életévüket betöltött román állampolgárságú,
nem állandó lakóhelyükön tanuló diákok és egyetemi hall-
gatók, hogy hazautazhassanak szavazni a december 11-i par-
lamenti választásokra. Erről keddi ülésén fogadott el
sürgősségi rendeletet a kormány. A – kötelezően menettérti –
másodosztályú szabadjegyeket érvényes diákigazolvánnyal és
román személyazonossági iratokkal a menetjegyirodákban
és vasútállomásokon a december 8-12. időszakra lehet igé-
nyelni oly módon, hogy a visszautazás napja december 11-
ére vagy 12-ére essen. Az utazási kedvezményhez szükséges
pénzösszegeket a közlekedési minisztérium költségvetésé-
ből fedezik. Jelenleg valamivel több mint félmillió hallgató
tanul a romániai állami és magánegyetemeken.

A decemberi voksolással visszatér a megyei pártlistás ará-
nyos választási rendszer. December 11-én mindenki abban
a választókörben adhatja le voksát, ahol az állandó lakhelye
alapján szerepel a választói névjegyzékben, vagy ahova leg-
alább 45 nappal a voksolás előtt ideiglenes lakhelye alapján
átjelentkezett. Ennek megfelelően azok a nem állandó lak-
helyükön tanuló diákok és egyetemi hallgatók, akik nem
kérték október 26-ig felvételüket (bejelentett ideiglenes lak-
címük alapján) annak a településnek a választási névjegy-
zékébe, ahol tanulnak, csak úgy adhatják le voksukat, ha
hazautaznak. A megszorítás minden más román állampol-
gárra érvényes belföldön. (MTI)

Marosvásárhelyen, a Ligetben már nekifogtak a korcsolyapálya kiala-
kításának, néhány napja a munkások a vezetékek lefektetésén, a kerítés
felállításán dolgoznak. A munkálatokkal azért igyekeznek, mert a pol-
gármesteri hivatal december 7-én délután 5 órára tervezi a városi kor-
csolyapálya megnyitását. A mintegy 2000 négyzetméter területű
jégpályát korcsoportok függvényében két részre osztják, a 2-5 évesek
számára, illetve az 5-12 évesek, valamint a felnőttek számára. A koripá-
lya 9.30-13 és 14-21.30 óra között várja a gyerekeket és felnőtteket egya-

ránt, a program keretében másfél órás turnusokban lehet korcsolyázni.
A polgármesteri hivatal szóvivője, Cosmina Paşcan érdeklődésünkre el-
mondta, a jégpálya ünnepi nyitvatartási programját a későbbiekben köz-
lik. A jégpályára a belépőjegy ára felnőtteknek 10, gyermekeknek 8 lej,
a 3 év alatti gyermekek számára ingyenes a pálya használata. Akárcsak
a korábbi években, továbbra is lehet korcsolyát bérelni, ennek az ára
mind gyermekek, mind felnőttek esetében 12 lej, a 3 év alatti gyermekek
számára ingyenes. (antalfi)

Garancia a túlélésre
Idén december 1-jén, az AIDS világnapján az egészség-

ügyi hatóságok, a civil szervezetek ismételten felhívják a
figyelmet a prevenció és a felismerés fontosságára, arra,
hogy napjainkban még mindig ez az egyetlen biztos módja
a HIV-fertőzés elkerülésének, illetve az AIDS gyógyításá-
nak. A nemzetközi szervezetek e kérdést is több szemszög-
ből közelítik meg. Az ENSZ szakügynöksége, az UNAIDS
szerint a világ közel áll ahhoz, hogy 2030-ra véget érjen
a HIV-járvány. A Romániai AIDS Elleni Egyesület közle-
ménye szerint az új, antiretrovirális terápiáknak köszön-
hetően oda jutottak, hogy a gyógykezelt HIV-fertőzöttek
vérében már nem mutatható ki a vírus. A civil szervezet
szerint a HIV-fertőzöttek társadalmi kirekesztése, diszkri-
minációja napjainkban is erősen jelen van, ami nagy ve-
szélyt rejt, hiszen a betegségük miatt megbélyegzett
emberek maguk is elszigetelődnek, elutasíthatják a gyógy-
kezelést, vagy az előítéletektől való félelmüktől vezérelve
eltitkolhatják betegségüket, növelve a fertőzés átadásának
kockázatát. 

Az a tény, hogy az elmúlt 15 évben 35 százalékkal csök-
kent az újonnan regisztrált HIV-fertőzöttek száma a fel-
nőttek körében, bizakodásra ad okot, ugyanakkor távolról
sem ilyen pozitív a helyzet a HIV-fertőzött gyermekek és
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Tizenhat ország
hatóságai csaptak
le pénzmosókra
A hágai székhelyű szervezet tájékoz-
tatása szerint a hatóságok 23 millió
euró értékben azonosítottak törvényte-
lenül szerzett pénzeket, amelyeknek
mintegy 95 százaléka internetes cse-
lekményekből származott.
____________3.
Újabb három volt
miniszter a DNA
célkeresztjében
Hozzájárult Klaus Johannis államfő
kedden, hogy a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást in-
dítson az egykori Năstase-kormány
három volt minisztere ellen, akiket az
úgynevezett Microsoft-aktában hivatali
visszaéléssel gyanúsít a vádhatóság.
____________4.
Bolyai Farkas 
polihisztor, 
ezermesterre 
emlékezünk
Rövid idő alatt megtanult latinul, görö-
gül, héberül, románul, később néme-
tül, angolul, franciául és olaszul. A
zenében is tehetséges volt, jól hege-
dült, brácsázott, elméletileg is jól kép-
zett volt, fiát is ő tanította hegedülni,
akiből aztán olyan jó hegedűs lett,
hogy előszeretettel játszotta a legne-
hezebb Paganini-darabokat is. 
____________15.

Készítik a jégpályát

December 7-étől lehet korcsolyázni



Immár harmadjára tartanak művészettörténeti konferen-
ciát A város színeváltozása címmel a Marosvásárhely mű-
emléki topográfiája program munkatársai. A december
10-én, szombaton 9 órától a Maros Megyei Múzeum vár-
beli épületének nagytermében sorra kerülő rendezvény a
projekt keretében zajló kutatások 2016-os eredményeit
szemlézi, de Entz Géza művészettörténész a frissen meg-
jelent Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben című tanul-
mánykötetet is bemutatja. Az előadások főként a 19-20.
század fordulójának építészetét tárgyalják: olyan kevésbé
ismert épületeket ismerhet meg a közönség, mint az egy-
kori IV. Béla király út nyugati sorának lakóházai, dr. Szi-

lágyi Sándor Kossuth utcai háza vagy a Transzilvánia
szálló. Szó lesz még Kós Károly közreműködéséről a Ber-
nády-féle középítkezésekben, a Kossuth Lajos és Iskola
utcák környékének köztéri szobrairól, a Rózsák tere 52.
szám alatti épület történetéről és a Baross Gábor utca 1911.
évi építkezéseiről. A Székelyföldi Iparmúzeum elhelyezé-
sének és szobrászati programjának tanulságairól is hallhat-
nak az érdeklődők, de bemutatásra kerül a Marosvásárhely
műemléki topográfiája program online adatbázisa is. A
programot 2016-ban a Maros Megyei Múzeum fenntartója,
a Maros Megyei Tanács, a Rómer Flóris Terv, valamint a
Pro Professione Alapítvány támogatja.

Egyházmegyei nap 
A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye december
3-án, szombaton az alsóvárosi református templomban
egyházmegyei napot szervez. A délelőtt 10 órakor kez-
dődő istentiszteleten Domahidi Béla mezőbergenyei refor-
mátus lelkész hirdet igét, majd bemutatják Veress László
marosszentkirályi lelkipásztor Egyetlen vigasztalásom
című kötetét. 11 órától adventi vásárt tartanak, majd a
mezőbodoni gyülekezeti kórus és a Gordonka együttes

lemezbemutatójára kerül sor. 13 órától nőszövetségi ima-
nap és közgyűlés lesz. 

Laczkó Nagy Aranka 
egyéni kiállítása
A Maros Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti rész-
legén – Marosvásárhely, Rózsák tere 11. szám – decem-
ber 6-án 14 órakor megnyílik Laczkó Nagy Aranka egyéni
kiállítása. A kiállításra kerülő, páratlanul színes munkák a
téli ünnepkör, a paraszti élet legfontosabb eseményeit áb-
rázolják, melyek letűnt korok hangulatát idézik. 

Marosszentgyörgyön hétfőn 
kapcsolják fel a díszkivilágítást 

December 5-én, hétfőn délután 5 órakor ünnepélyes han-
gulatban kapcsolják fel a községben a  díszkivilágítást. A
rövid rendezvényre Marosszentgyörgy központjában, a fe-
nyőfa előtt kerül sor, a helyi iskola kórusa is kántálni fog. A
díszkivilágítást a község polgármestere, Sófalvi Szabolcs
kapcsolja fel a gyerekek segítségével, ezt követően hintón
érkezik meg a Mikulás, és csomagokat osztogat a jelen
levő gyerekeknek. 

Legyen Ön is Mikulás!
December 4-én a Rózsák terén 13 órától a Mai Generáció
Ifjúsági Egyesület által kezdeményezett jótékonysági Mi-
kulás-futásra kerül sor, melynek bevételét Böjte Csaba
atya árva gyerekeinek adományozzák. A Mikulás-futás
nem futóverseny, aki segíteni szeretne, szaladva, ko-
cogva, sétálva, csoszogva is megkerülheti a Rózsák terét.
Nem hirdetnek győztest, a résztvevők adományuk révén
szolidaritást vállalnak szegényebb embertársaikkal. A Mi-
kulás-futáson a részvétel regisztrációhoz kötött, amit 
12 órától kell megtenni. A résztvevők a Színház téren fel-
állított standnál jelentkezhetnek, itt vehetik át a Mikulás-
sapkát is. 

Jótékonysági vásár Szászrégenben
A szászrégeni Csillag Egyesület szervezésében december
4-én, vasárnap délután 4 órától az Eugen Nicoară műve-
lődési ház kiállítótermében Kövesd a csillagot! címmel ad-
venti jótékonysági vásárra kerül sor. A meglepetés és a
tombola mellett a jó hangulatot a Pici Sófár Együttes és
Rafael Laura fellépése biztosítja. A termékek eladásából
befolyt összeget a rászorulók megsegítésére fordítják.

Kézművesvásár 
Az Erdélyi Református Nőszövetség marosi, maros-mező-
ségi és küküllői egyházmegyei tagjai valamint az Ama
Deus keresztyén kávéház karácsonyi kézművesvásárt tart
december 8-án és 9-én 8-20 óra között és december 10-
én 8-14 óra között az Ama Deus keresztyén kávéházban
(Forradalom utca 8. szám). A vásáron mézeskalácsot, ka-
rácsonyfadíszeket, ékszereket, nemezelt tárgyakat, kézi-
munkákat, kerámiát, natúr kozmetikumokat, horgolt
játékokat, sálakat, sapkákat, fából faragott dísztárgyakat
lehet vásárolni. A befolyt összeg 10%-át jótékonysági célra
fordítják.

Karácsonyi vásár Szovátán 
December 10-én, jövő szombaton 10 órai kezdettel Szo-
vátán, a Fő út 187. szám előtti téren karácsonyi vásárt tar-
tanak. Jelentkezni a 0730-654-199-es telefonszámon vagy
személyesen lehet a szovátai városházán. Az eseményre
minél több vásárost és vásárlót várnak.

Súlyos közúti baleset
Súlyos baleset történt szerdán, az esti órákban a maros-
vásárhelyi megyei kórház közelében. Két személygépko-
csi ütközött, a városi közösségi közlekedési oldalon
megjelent fotók és szemtanúk beszámolói szerint – felte-
hetően gyorshajtás miatt – a gépkocsivezetők elveszíthet-
ték uralmukat a járművek fölött. A balesetben a síkos úttest
is közrejátszott. Az anyagi kár jelentős. A forgalmat a hely-
színelés idejére lezárták, az autósoknak a kis szerpentint
ajánlották alternatívaként – közölte a Mediatica.ro.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma MELINDA, VIVIEN, 
holnap FERENC, OLIVIA
napja. 
MELINDA: eredete és jelen-
tése bizonytalan. Katona József
nevezte el így az általa olvasott
irodalmi művek nyomán Bánk
bán feleségét, aki valószínűleg
spanyol lehetett. 

2., péntek
A Nap kel 

7 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 337. napja, 
hátravan 29 nap.
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RENDEZVÉNYEK

Vargyasi Levente és Kinda István: Szenesek
(december 4., vasárnap 12 óra)

Vargyasi Levente és Kinda István Szenesek című nép-
rajzi dokumentumfilmje egy sajátos néprajzi-antropológiai
munka harmadik darabja, amelynek célja eltűnőben lévő
erdélyi mesterségek dokumentálása és az utókornak való
megőrzése.

A film főszereplői a farkaslaki Tófalvi család tagjai, akik
farsangtól karácsonyig dolgoznak Erdőfüle fölött.

A szénégetés technológiája a rézkorszakbeli ércolvasztás
és kovácsolás felfedezése óta nem sokat változott. Egy ké-
miai folyamat eredményeként a fát „lepárolják”. A szén és

hidrogén kivételével minden más alkotóanyag távozik. A
végtermék tartósabb lesz és nagyobb hőt is fog leadni, mint
a fa.

A kétfős stáb, a néprajzkutató Kinda István és az opera-
tőr-vágó Vargyasi Levente a teljes forgatás ideje alatt kint
élt a szénégetők között, így nagyon hitelesen adják vissza
azt az életformát és a mesterség fortélyait, valamint a film
látványvilága is lenyűgözi a nézőt.

A néprajzkutató elmondása szerint akármilyen vastag
kormot is rakjon a szénégetés a mester arcára, a hagyomá-
nyos tudás birtoklása és az önérzettel végzett munka sokat
jelent a szakma és a mester becsülete számára.

Erdély TV-filmajánló 

A város színeváltozása III. 
Utcák, épületek, 

köztéri emlékek Marosvásárhelyen

50-65 év közötti tünetmentes férfiaknak biztosí-
tanak ingyenes urológiai vizsgálatot a marosvá-
sárhelyi urológiai klinikán. A szűrésre december
6-án 11 és 13 óra között személyesen kell idő-
pontot kérni a Maros Megyei Klinikai Kórház uro-
lógiai osztályán. A szűrővizsgálatokra december
7-én és 8-án kerül sor. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház Urológiai Klinikáján
rendszeresen, évente több alkalommal biztosítanak ingye-
nes szűrővizsgálatokat különféle bántalmak időbeni felfe-
dezése végett. A klinika ez alkalommal a Prof. Dr. Dorin
Nicolescu Urológiai Egyesülettel közösen szervezi meg a
programot, amelynek keretében sor kerül az ingyenes szű-
rővizsgálatokra – derül ki a Maros Megyei Klinikai Kórház

által lapunkhoz eljuttatott közleményből. Az urológiai kli-
nika vezetője, dr. Mártha Orsolya a rendszeres vizsgálat
fontosságát hangsúlyozta, ugyanis életet menthet, ha valaki
évente egyszer jelentkezik szűrésre, még akkor is, ha tü-
netmentes. Az ingyenes szűrőprogram célja, hogy időben
felfedezzék a prosztatarákot, illetve az egyes urológiai bán-
talmakat. A közlemény szerint a következő tünetek esetén
ajánlott minél előbb szakorvoshoz fordulni: túl gyakori vi-
zelés, amely nappal és éjjel is jelentkezik, nehézkes, ese-
tenként többször megszakadó vizelés, aminek
következtében a húgyhólyag nem ürül ki teljesen. A szűrés
keretében vizeletvizsgálatot végeznek, a vese és a húgyu-
tak ultrahangos vizsgálatára is sor kerül. Az érdekelteknek
december 6-án 11-13 óra között személyesen kell jelent-
kezniük a klinika Gheorghe Marinescu utca 1. szám alatti
székhelyén, a földszinten, a járóbeteg-rendelő részlegen,
hogy előjegyezzék őket a vizsgálatra. 

Ingyenes urológiai szűrővizsgálatra 
lehet jelentkezni

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

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnokság 19. fordulójá-

ban, vasárnap 18 órától: Marosvásárhelyi ASA – Zsilvá-
sárhelyi Pandurii. Helyszín: Trans-Sil stadion.

A 3. liga V. csoportjának 15. fordulójában: ma 14 órá-
tól: Marosvásárhelyi ASA II – Zilah (Sziget utca); szom-
baton 14 órától: Radnót SK – Szászrégeni Avântul.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 11. fordulójá-
ban a Maros KK Piteşti-en vendégszerepel, a BCM U el-
lenfeleként. A vasárnap 20 órakor kezdődő mérkőzést a
DigiSport TV élőben közvetíti.

A női Nemzeti Liga 10. fordulójában: Marosvásárhelyi
Sirius KK – Kolozsvári U. Helyszín: ligeti sportcsarnok.
Kezdés: szombat 19 óra.

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 11. fordu-
lójában, szombaton 18 órától, a MOGYE Pongrácz Antal
csarnokában: Marosvásárhelyi CSU Medicina – SCM U
Craiova.

A labdarúgó 1. liga 19. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

December 2., péntek:
* 20.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Concordia

Chiajna
December 3., szombat:
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul FC – USK Craiova
December 4., vasárnap:
* 14.00 óra: Voluntari FC – Astra Giurgiu
* 18.00 óra: Marosvásárhelyi ASA – Botoşani FC
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Zsilvásárhelyi Pandurii
December 5., hétfő:
* 18.00 óra: Kolozsvári CFR – Temesvári Poli ACS
* 20.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a

DolceSport és a Look TV/Plus.

Menyhárt Borbála



Sem Moszkvának, sem Damaszkusznak nincs köze
az észak-szíriai Báb város közelében múlt csütörtö-
kön végrehajtott légicsapáshoz, amely a felkelők of-
fenzíváját támogató török hadsereg ellen irányult –
jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
csütörtökön a dél-törökországi Antalyában, török
hivatali kollégájával, Mevlüt Cavusogluval közösen
tartott sajtótájékoztatóján.

Az említett incidensben négy török katona meghalt, további
kilenc pedig megsebesült.

Török külügyi források – az orosz-török tolmács hibájára
hivatkozva – pontosították a csütörtöki sajtótájékoztatóról
szóló első jelentéseket, és egyértelművé tették Lavrov szavait
arról, hogy nem Oroszország és nem a vele szövetséges szíriai
kormányerők követték el a támadást.

Az orosz miniszter kijelentette, bízik abban, hogy Törökor-
szág és Oroszország együttműködése felgyorsítja a szíriai bé-
kefolyamatot. Lavrov kiemelte: ennek érdekében egyeztetni
kell a régió vallási elöljáróival, kormányaival és népeivel.

A török külügyi tárca vezetője megismételte, hogy a szíriai

konfliktus megoldása politikai úton a leghelyesebb, és ehhez
mihamarabb fegyverszünetre és a segélyszállítmányok célba
juttatására van szükség.

Cavusoglu hangsúlyozta: Ankara és Moszkva közösen tesz-
nek erőfeszítéseket Szíria területi szuverenitásának megőrzé-
séért.

Szergej Lavrov a török-orosz közös stratégiai tervezőcso-
port ötödik ülésére érkezett az orosz turisták közkedvelt föld-
közi-tengeri üdülővárosába, Antalyába.

Egy jelen lévő újságíró a Financial Times egyik cikkére
hívta fel az orosz külügyi tárca vezetőjének a figyelmét,
amelyben a brit gazdasági napilap arról írt, hogy Törökország
közvetítő szerepet játszik Moszkva és a szíriai mérsékelt el-
lenzék csoportjai között. A felvetésre Lavrov úgy reagált, hogy
Oroszország korábbi állásfoglalásával összhangban továbbra
is kész minden szíriai féllel megbeszélést folytatni. Hozzátette:
mivel jelenleg a politikai ellenzék Szíriában többnyire beván-
dorlókból áll, velük nem tudnak tárgyalni. Vannak viszont
olyan „igaz hazafiak”, akik nem mennek sehova, Moszkva
velük is egyeztetni fog – fejtette ki. (MTI)
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Havazás és erős szél várható
Huszonhat megyére adott ki erős havazásra vonat-
kozó sárga jelzésű figyelmeztetést az Országos Me-
teorológiai Intézet (ANM). A figyelmeztetés csütörtöktől,
december 1-jén 17 órától péntek reggelig érvényes.
Péntek reggeltől szombat délig pedig erős szélre,
havazásra és jégképződésre vonatkozó figyelmez-
tetés lesz érvényben a Körösök vidékén, a Bánság-
ban, Munténiában és Olténiában. A meteorológusok
szerint csütörtöktől havazni kezd a hegyvidéken, va-
lamint az ország északi és középső régióiban. A Ke-
leti-Kárpátokban és az Erdélyi-szigethegységben a
csapadék meghaladhatja a 20-25 litert négyzetmé-
terenként, a hó valószínűleg megmarad. (Agerpres)

Kifütyülték Johannist és Cioloşt
a december elsejei ünnepségen

Klaus Johannis államfő és Dacian Cioloş miniszter-
elnök részt vett csütörtökön a december elsejei ün-
nepségen a bukaresti diadalívnél. Odaérkezésükkor
mindkettőjüket kifütyülték. Johannist érkezéskor a
díszőrség köszöntötte. Amikor azonban kiszállt az
autóból, hurrogás hallatszott. A díszszemlén az ál-
lamfő és a kormányfő mellett ott volt a dísztribünben
Traian Băsescu és Emil Constantinescu volt elnök,
a kormány több tagja, az Alkotmánybíróság elnöke,
a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) elnöke, az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) veze-
tője, több diplomata, honatya. A Szociáldemokrata
Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövet-
ségének (ALDE) az elnökei, mint ahogy Gabriela
Firea főpolgármester is a közönség soraiban volt.
(Mediafax)

Szijjártó: a magyar embereknek
nincs mit ünnepelniük december
elsején

A magyar embereknek nincs mit ünnepelniük de-
cember 1-jén – jelentette ki Szijjártó Péter magyar
külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a köz-
médiának nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy
megtiltotta a magyar diplomatáknak a részvételt a
december 1-jei román megemlékezéseken. Hangoz-
tatta, hogy furcsa lenne, ha a Magyarországot kép-
viselő diplomaták, külügyminisztériumi alkalmazot-
tak román nemzeti fogadásokra járkálnának ezen a
napon. „Ezért megtiltottam minden külképviseleten
dolgozó magyar diplomatának és mindenkinek, aki
a külügyminisztériumban dolgozik Budapesten, hogy
részt vegyen akár Magyarországon, akár külföldön
rendezendő román nemzeti ünnepi alkalmakon” –
húzta alá Szijjártó Péter. (MTI)

Ukrán hadgyakorlat kezdődött 
Moszkvai tiltakozások és fenyegetések ellenére az
ukrán fegyveres erők megkezdték a kétnapos had-
gyakorlatot csütörtökön a Krím félsziget közelében.
A gyakorlatban egyebek mellett Sz-300-as légvé-
delmi rakétarendszerek, katonai szállító-repülőgé-
pek és drónok, azaz pilóta nélküli gépek vesznek
részt. A szóvivő leszögezte, hogy a hadgyakorlat
nem fenyegeti az Oroszország által önkényesen el-
foglalt Krímet. Kifejtette, hogy a kilőtt rakéták legfel-
jebb 30 kilométerre közelítik meg a félsziget partját.
Oroszország területi vizeinek szélessége 12 tengeri
mérföld, azaz 22,2 kilométer. Moszkva előzetesen
hevesen tiltakozott a Krímhez közeli hadgyakorlat
megtartása ellen, válaszcsapással fenyegetett, és
fokozott készültségbe helyezte Krímben a légvé-
delmi erőket. Kijevi sajtóértesülések szerint az orosz
védelmi minisztérium levélben figyelmeztette a
moszkvai ukrán katonai attasét, hogy Oroszország
meg fogja semmisíteni az ukrán rakétákat és kilövő-
állásaikat, ha Kijev rakétákat lő ki a Krím légterébe.
(MTI)

fiatalok esetében. Az UNICEF jelentéséből kitűnik, hogy
2015-ben a 10 és 19 év közötti korosztálynál csaknem
400 ezer volt a HIV-fertőzöttek száma a világon, és 41
ezer gyermek halt meg AIDS-ben, a legtöbben Afriká-
ban. A szervezet szerint minden második percben újabb
fiatal – főleg lány – fertőződik meg HIV-vel, ami oda
vezethet, hogy 2030-ra 740 ezerre emelkedhet, azaz
majdnem megduplázódhat a HIV-fertőzött fiatalok
száma. A felmérések szerint az USA-ban 1,2 millió HIV-
fertőzött él, és nyolcból legalább egy nem is tud a fer-
tőzöttségéről. 

Az elmúlt 35 év alatt mintegy 35 millióra tehető az
AIDS áldozatainak száma, csak tavaly 1,1 millióan hal-
tak meg a betegségben, közel feleannyian, mint 10 évvel
korábban. Jelenleg 37 millióra teszik a HIV-fertőzöttek
számát, az érintettek fele azonban nem tud fertőzöttsé-
géről. Ahhoz, hogy 2030-ra elmondható legyen, hogy
megállították a HIV-járványt, az egyes országoknak a
megelőzésre kell fektetniük a hangsúlyt, a korszerű
gyógykezelés jelentheti a betegség korai felismerése
esetén a garanciát a túlélésre, főként a fiatalok eseté-
ben. A szűrési programok igen fontos szerepet játszhat-
nak a diagnosztizálásban, hisz számos fiatal dönt úgy,
hogy részt vesz az ingyenes és anonim szűréseken. Az
egészségtudatos nevelés lehet a harmadik pillér, ami az
óhajtott eredményt elősegítheti.

Garancia a túlélésre
(Folytatás az 1. oldalról)

Sorsdöntőnek nevezte a közelgő romániai 
választásokat a magyar kormányfő

Sorsdöntőnek nevezte a közelgő választásokat Orbán Viktor
magyar miniszterelnök csütörtökön a Magyar Állandó Érte-
kezlet (Máért) XV. plenáris ülésén Budapesten, a Várkert Ba-
zárban. A miniszterelnök szerint Romániában a
korrupcióellenes harc eszközét számos helyen a magyar kö-
zösség vezetői ellen fordították. Régen fordult elő – mondta 
–, hogy olyan komoly veszélybe került volna az erdélyi ma-
gyarok bukaresti parlamenti képviselete, mint most. Ezért arra
kérte az erdélyi magyarságot, hogy szavazzon, a vezetői mű-
ködjenek együtt, és a bukaresti képviselet szempontját helyez-
zék az első helyre.

Orbán Viktor ugyanakkor értékelte kormánya munkáját.
Úgy fogalmazott, ma már szerte a világban egyre könnyebb
kiállni Magyarország mellett, pedig az elmúlt években ez
egyáltalán nem volt így.

Köszönetet mondott a határon túli magyarok vezetőinek,
hogy az elmúlt években „az ellenszél ellenére” is „bátran és
tiszta szívvel” kiálltak az anyaország kormányának politikája
mellett.

Beszélt arról is, hogy Magyarország külpolitikai elszigetelt-
sége – bár „sokan dolgoztak rajta” – nem következett be, mert
a magyar külügyminisztérium stílust váltott – és ma már meg-
védi a magyar érdekeket –, a magyarság a határon túl sem
hagyta magát, és mert más országokban is hasonló változások
indultak meg, mint itt.

A kormányfő előadásában az elmúlt hat év legnagyobb si-
kerének nevezte a nemzetegyesítést, amit a külhoni magyar-
sággal közösen valósítottak meg.

Úgy fogalmazott: 100 évvel a trianoni diktátum után a ma-

gyar nemzet egyes részei egymásra találtak, és a magyar–ma-
gyar együttműködés napi gyakorlattá vált. A résztvevők előtt
beszámolt arról, hogy 860 ezren adtak be honosítási kérelmet,
és eddig több mint 810 ezren tettek állampolgársági esküt, a
diaszpórában pedig 100 ezer állampolgársági megállapítás tör-
tént. A kishitűségre semmi ok – értékelt.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kisebbségi jogok biz-
tosítása terén a térség országainak uniós csatlakozása csak sze-
rény mértékben váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Szerinte jó példa erre a Székely Mikó-kollégium ügye, a
zászló- és névhasználat körüli perek, valamint a korrupcióel-
lenes harc „álcájában” zajló hadjáratok az erdélyi magyarság
vezetői ellen. Az unió nemzetiségek jogaival összefüggő sza-
bályai éppúgy halott betűk, mint a trianoni diktátum erre vo-
natkozó részei voltak – fogalmazott.

A kormányfő szerint szellemi zűrzavar uralkodik a nyugati
világban, amit jól mutat a Fidel Castro volt kubai vezető halála
utáni „abszurd helyzet”, Castro „mentegetése”, „a valóság el-
hazudása”. Ez a balliberális világrend összeomlásának jele, a
„68-as álmodozók közül kikerült” európai elit tagjai ugyanis
még mindig nem értik, milyen volt „a szocialista és a kommu-
nista rögvalóság” Európában vagy Kubában – fogalmazott.

Még nagyobb baj szerinte, hogy ennek az elitnek egy része
hisz is abban az „álomvilágban”, amit a szocializmushoz és a
kommunizmushoz kötött. Ez az oka annak – folytatta –, hogy
Brüsszelben sokan a mai napig nem értették meg a Brexitet és
Donald Trump győzelmét az amerikai elnökválasztáson. Pedig
ezek azt mutatják, hogy a valóság győzött az ideológiák felett
– értékelt a miniszterelnök. (MTI)

Ország – világ

Közel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt
egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte
és az Egyesült Államokban – jelentette be az uniós
igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust)
kedden.

A hágai székhelyű szervezet tájékoztatása szerint a hatósá-
gok 23 millió euró értékben azonosítottak törvénytelenül szer-
zett pénzeket, amelyeknek mintegy 95 százaléka internetes
cselekményekből származott.

A múlt heti akcióban tizenhat ország – Bulgária, az Egyesült
Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátor-
szág, Lettország, Magyarország, Moldova, Németország,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Ukrajna,
valamint az Egyesült Államok – hatóságai vettek részt.

Az akció az úgynevezett money muling pénzmosási trükköt
alkalmazó bűnözőket célozta. A módszer lényege, hogy a csa-

lók közvetítők bankszámláin keresztül menekítik ki a külön-
böző bűncselekményekből származó bevételeiket. A művelet
során 580 ilyen közvetítőt azonosítottak és 380 gyanúsítottat
kihallgattak.

Az ilyen tranzakciókban részt vevők között vannak, akik
tisztában vannak vele, valójában mit is csinálnak, sokan azon-
ban mit sem sejtenek. A csalók az internetes álláskeresőket va-
lósnak tűnő, otthonról végezhető munkaajánlatokkal
kecsegtetik. Még valódinak tűnő munkaszerződést is külde-
nek, és csak annyit kérnek, hogy az áldozat számlájára érkező
összegeket az átutalási jutalék levonásával továbbítsák kül-
földre.

„A money muling a felszínen kisebb bűncselekménynek
tűnik, de szervezett bűnözői csoportok állnak mögötte” –
hangsúlyozta Michele Consinsx, az Eurojust vezetője.
(MTI)

Tizenhat ország hatóságai csaptak le pénzmosókra

Az EP jóváhagyta a jövő évi uniós költségvetést

Moszkvának nincs köze a török hadsereg ellen 
végrehajtott szíriai légicsapáshoz

Jóváhagyta az Európai Parlament (EP) csütörtökön
a jövő évi uniós költségvetést, amelyet korábban
már a tagállamok kormányait tömörítő tanács el-
fogadott, a megállapodást így törvénybe iktathat-
ják.

Az elfogadott költségvetés értelmében az Európai Unió
2017-ben 157,86 milliárd euró erejéig vállalhat pénzügyi kö-
telezettségeket, és 134,49 milliárd euró lehet a tárgyévi tény-
leges kifizetések összege.

A tanács hétfőn hagyta jóvá a jövő évi büdzséről szóló
kompromisszumos egyezséget, amelyről a két intézmény kép-
viselői november közepén jutottak megállapodásra. A minisz-
terek úgy fogalmaztak: „a költségvetés tükrözi az EU főbb
prioritásait, egyebek mellett a migrációs válság kezelését, va-
lamint a beruházások ösztönzését, amely a várakozások szerint
a gazdasági növekedés serkentését és új munkahelyek terem-
tését is maga után vonja”.

A migrációs válság kezelésére és a biztonság megerősíté-
sére 5,91 milliárd eurót különítenek el a költségvetésben, ez

11,3 százalékkal több, mint idén volt. Az EU ezzel az összeg-
gel fogja segíteni a tagállamokat a menedékkérők áthelyezé-
sében, az érkezők befogadására szolgáló központok
felállításában, az integrációs programok finanszírozásában és
a jogosulatlan kérelmezők visszatoloncolásában. Ugyancsak
ebből a keretből finanszírozzák majd a terrorellenes intézke-
déseket és a határvédelem megerősítését is.

Az Európai Parlament sajtószolgálata kiemelte, a tárgyalá-
sok során az EP 500 millió euróval bővítette a fiatalok mun-
kához jutásának támogatását célzó programok költségvetését,
illetve elérte, hogy további 200 millió eurót fordítsanak inf-
rastruktúra-fejlesztésre, kutatásra és a kis- és középvállalko-
zások támogatására.

Az egyezkedés során mind a bőkezűbb kiadási keretet in-
dítványozó EP, mind pedig a hangsúlyt a takarékosságra he-
lyező tanács engedett valamennyit, de a parlament többet, így
a végül elfogadott összeg a kötelezettségvállalások szintjén
magasabb, a tényleges kifizetések terén pedig alacsonyabb az
eredeti bizottsági indítványnál. (MTI) 



A legfontosabb, tudj választani:
ha a tied vagy a másoké. Amennyi-
ben magadénak vallod és vállalod,
ha a tied, illik tudni, milyen napon
van, hánykor, hol és mi okból, fönt
vagy lent, bent vagy kint, által vagy
közvetlenül. Kinek kell gratulálni,
gazsulálni, hogyan, milyen módon,
mekkora meglepetést illik előkészí-
teni, hogy nagyot szóljon. Ismerni
kell az ünnepelt lelkiállapotát, szív-
és érrendszeri viszonyait, múltját,
megsaccolni jövőjét, hogyan bírja a
stresszt, a gyűrődést és megpróbál-
tatást. Mitől sértődik meg, mennyi
ideig tart a megbántottsága. Az sem
közömbös, mennyire mély a seb,
amit alkalmatlankodásunkkal ütni
tudunk, vigasztalni képesek va-
gyunk-é?

Ha a sajátod, úgy értem, te vagy
az ünnepelt – az áldozat/a megko-
szorúzott –, ne fűzz hozzá túlságo-
san vérmes reményeket. Középút
nincs, vagy kitalálják óhajodat, az
ünneplés módját, fokát, hosszát il-
letően, vagy nagyon elbaltázzák.
Mások szemében – akiknek te nem

vagy ünneplendő – a közömbösség
a legritkább attitűd. Inkább idegen-
kedő, lenéző, fitymáló, távolság-
tartó tekintetekkel fogsz találkozni,
ha alkalmad nyílik a szemükbe
nézni. Megbocsátásra ne számíts.
Ingyen senki sem nagylelkű.

Amennyiben túlságosan negatív
lenne az általam felfestett kép(zet),
ábra, tehetsz ellene. Felhívod az ün-
nepeltet, saját magadat is, gratu-
lálsz neki, eldadogsz néhány
keresetlennek tűnő mondatot, amit
előbb leírsz egy kitépett füzetlapra,
hogy természetesnek hasson,
mintha abban a pillanatban ötlött
volna a meghatottságtól az eszedbe.
Virágot is küldhetsz, esetleg bom-
bont (ne azt, amit a tévé agyonrek-
lámoz, de olcsó népcsokit sem),
mindenesetre ne vidd túlzásba, ne
lihegd túl, maradj elegáns, vissza-
fogott, liberálisan konzervatív. Mér-

téktartóan ünnepélyes. Vidámkodva
komoly. Hangod ne kússzon fel a
gólyafészekig, de ne is süllyedjen
alább, mint a hőmérő higanyszála
Verhojanszkban, ahol a legalacso-
nyabb hőmérsékletet szokták mérni
Szibériában.

Ünnepelni csak pontosan, szé-
pen… ez persze nem egészen így
van, de érted a dolgot. 

Vannak önünnepek, magánünne-
pek, közületi ünnepek, testületi al-
kalmak, vallási és profán, katonai
és civil, szárazföldi és tengeri, földi
és égi, öröm- és gyászünnepek, csi-
náltak és természetesek, népi és úri,
miként vannak VIP-osztályos és fa-
pados, osztályon felüli és övön aluli
innepek stb. 

Vannak nemzeti és nemzetközi
ünnepek. Ezek megünnepléséről a po-
litikum és a mások iránti tisztelet dönt
vagy tehet. Van ahol elegánsan csinál-
ják. Van ahol észrevétlen. Demokra-
tikusan eldönthető: az enyém, tied,
övé. Nincsenek következményei. Van
ahol az ellenkezője is igaz lehet.

Földrajzi helye válogatja.

November eleje óta igazgató nél-
kül működik a marosvásárhelyi
Római Katolikus Líceum, ezért ta-
nárai nem kaphattak fizetést a mun-
kájukért, és az intézmény nem tudja
kifizetni a beszállítóit.

Az iskola törvénysértőnek vélt
létrehozása miatt ügyészségi vizs-
gálatnak alávetett iskola tanárai
kedden tartottak sajtótájékoztatót az
intézményben kialakult áldatlan
helyzetről. A DNA november elején
hatvan napra felfüggesztette tisztsé-
géből és kitiltotta az iskolából Ta-
mási Zsolt igazgatót, az ügyészség
kérésére pedig a bíróság házi őri-
zetbe helyezte Ştefan Someşan me-
gyei főtanfelügyelőt. Someşan
helyébe a minisztérium november
22-én Nadia Raţát nevezte ki főtan-
felügyelőnek. A főtanfelügyelő
azonban egyelőre nem nevezett ki
ideiglenes vezetőt a Római Katoli-
kus Líceum élére.

„Ha valamit kérünk, a tanfel-
ügyelőségen arra hivatkoznak, hogy
nincs igazgató, aki aláírjon. Ha meg
szóvá tesszük, hogy nevezzenek ki
ideiglenesen valakit Tamási helyett,

azt a választ kapjuk, hogy ő még
mindig igazgató” – idézte a Szé-
kelyhon portál Antal Gyöngyvért,
az iskola tanárát. Székely Szilárd
tanár arra panaszkodott, hogy pénz-
ügyileg próbálják ellehetetleníteni
az iskola működését. Nemcsak a ta-
nárok nem kaptak fizetést, hanem
az intézménnyel szerződéses vi-
szonyban levő cégeket, intézmé-
nyeket sem tudták kifizetni. Sőt, a
diákoknak sem tudnak igazolást ki-
állítani, például ahhoz, hogy
igénybe vehessék az utazási ked-
vezményeket.

A sajtótájékoztatót összehívó pe-
dagógusok ugyanakkor arról igye-
keztek meggyőzni a közvéleményt
és a diákok szüleit, hogy az iskola-
alapítás törvényes keretek közt tör-
tént, és semmi nem fenyegetheti a
tanintézet létét. Ennek alátámasztá-
sára a marosvásárhelyi iskolaháló-
zatot rögzítő önkormányzati
határozatot, az oktatási tárca által létre-
hozott állások meghirdetését, valamint
azt hozták fel, hogy a minisztérium ki-
bocsátotta az iskola végzettjei számára
az érettségi okleveleket. (MTI)
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Hozzájárult Klaus Johannis
államfő kedden, hogy a 
korrupcióellenes ügyészség
(DNA) bűnvádi eljárást indít-
son az egykori Năstase-kor-
mány három volt minisztere
ellen, akiket az úgynevezett
Microsoft-aktában hivatali
visszaéléssel gyanúsít a vád-
hatóság.

Októberben már megszületett az
első jogerős ítélet a legnagyobb ro-
mániai korrupciós ügyként emlege-
tett, több egymást követő kormány
kilenc miniszterét érintő Microsoft-
akta első négy, bíróság elé állított
vádlottja ügyében, akikre két és hat
év közötti letöltendő börtönbünte-
tést és vagyonelkobzást szabott ki a
bíróság több mint 17 millió euró
erejéig.

A mostani, Microsoft 2-nek ne-
vezett dossziéban Dan Nica és Ad-
riana Ticău volt informatikai
miniszter, illetve Alexandru Atana-
siu volt oktatási miniszter ellen
indul eljárás, az első Microsoft-ak-
tához hasonló vádpontok alapján.

A DNA szerint az oktatási 
és informatikai tárca, valamint 
a pénzügyminisztérium több ko-
rábbi vezetője néhány tízezer és
több millió euró közötti csúszó-
pénzt fogadott el, hogy a piaci árnál
30-40 százalékkal drágább szoft-
verlicencek, illetve akár 50 száza-

lékkal drágább számítógépek meg-
vásárlásáról szóló állami szerződé-
seket hagyjanak jóvá.

Az igazságszolgáltatásnak ked-
den kiadott három gyanúsított
mindegyike a vádhatóság szerint 20
és 65 millió dollár közötti kárt oko-
zott az államnak azáltal, hogy olyan
kormányhatározat kidolgozását és
elfogadását érték el, amely révén
Románia a Fujitsu Siemens Com-
puters vállalattól versenytárgyalás
nélkül a piaci árnál jóval drágábban
vásárolt szoftvereket az iskolák szá-
mára. Az érintettek valótlanul a
Microsoft-licencek kizárólagos for-
galmazójaként állították be ezt a
céget a kormányhatározat elfogad-
tatásakor.

A DNA Eugen Bejinariu parla-
menti képviselő, a 2000-től 2004-ig
hatalmon lévő Năstase-kabinet volt
kormányfőtitkárának kiadatását is
kérte a parlamenttől, mivel azonban
a honatyák többsége a december
11-i parlamenti választások kampá-
nyával van elfoglalva, a hétfői sza-
vazáson nem volt határozatképes a
törvényhozás.

A törvényhozói mandátummal
rendelkező volt miniszterek ellen
csak a ház jóváhagyásával indítható
bűnvádi eljárás, a többi volt kor-
mánytag esetében az államfő hoz-
zájárulását kell megszereznie az
igazságszolgáltatásnak. (MTI)

Újabb három volt miniszter 
a DNA célkeresztjében

Készít költségvetés-tervezetet a pénzügyminisztérium

Pénzügyileg ellehetetlenült 
a Római Katolikus Líceum

Mit kell tudni az ünnepekről?
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A Fidesz-KDNP pártszövet-
ségnek is az az álláspontja: az
erdélyi magyar érdekképvise-
let erősödhet azáltal, hogy az
MPP és az RMDSZ kompro-
misszumot kötött a december
11-i parlamenti választásokra
– jelentette ki a magyar Or-
szággyűlés elnöke kedden
Nagyváradon, háromnapos
erdélyi körútját lezáró sajtó-
tájékoztatóján.

Kövér László meggyőződése
szerint ez az együttműködés lehe-
tővé teszi, hogy a választásokon
azok a magyarok is részt vegyenek,
akik esetleg éppen az elmúlt évek
rivalizálásai miatt fordultak el a po-
litikai véleménynyilvánítástól.

A Fidesz választmányi elnöke –
aki egyúttal az MPP tiszteletbeli el-
nöke – a sajtótájékoztatót megelőző
választási fórumon is üdvözölte a
két magyar párt együttműködését,

amely szerinte egyrészt akkor lesz
sikeres, ha a jelenleginél több ma-
gyar képviselőt juttatnak be a buka-
resti parlamentbe, de már akkor is,
ha csökkenteni tudják a választástól
a korábbi években távol maradó
magyarok arányát.

A fórumon, ahol politikai és egy-
házi vezetők, polgármesterek, ön-
kormányzati képviselők – köztük
Bíró Rozália, az RMDSZ szenátora,
Pásztor Sándor, a Bihar megyei ta-
nács elnöke, Csűry István király-
hágó-melléki református püspök,
illetve az RMDSZ és az MPP me-
gyei elnökei – vettek részt, Kövér
László utalt az előző napi székely-
udvarhelyi „intenzív és forró han-
gulatú” vitára, ami a két párt
választási összefogása miatt alakult
ki az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és az MPP koalíciója ve-
zette városban.

Ott ugyanis szóvá tették, hogy

Kövér László, illetve a Fidesz-
KDNP támogatja az RMDSZ és az
MPP közös listaállításában megva-
lósult magyar összefogást. Az Or-
szággyűlés elnöke indoklásában
kiemelte: az elmúlt tíz évben sokat
változott a helyzet, és nem feltétle-
nül előnyére. Sok területen hátrá-
nyára változott a helyzet mind
Romániában, mind Erdélyben,
mind a magyar-román kapcsolatok-
ban – tette hozzá.

Kövér László szerint sok a bi-
zonytalanság. „Látjuk, hogyan vál-
tozott meg a román politika a
magyar közösség irányában”, ezért
is sürgető a politikai összefogás,
mondta.

„Fel kell rázni mindenkit”, hogy
menjen el voksolni, s másokat is vi-
gyenek magukkal – utalt a politikus
a Fidesz egykori kampányára. Fel-
idézte, hogy az 1990-es évek elején
a kisebbségi sorban élő közösség

választási aktivitása nagyobb volt,
mint a román többségé, mára pedig
az ellenkezőjére fordult. „Ezt a 
fényűzést nem engedhetjük meg
magunknak!” – figyelmeztetett
Kövér László, aki a mostani válasz-
tási összefogást a változás jeleként
értékelte, s reményét fejezte ki,
hogy ennek eredményeként a ma-
gyar közösség akár 6, vagy még na-
gyobb százalékban is képvisel-
tetheti magát a következő román
parlamentben.

Az együttműködés folytatására
Erdélyi Magyar Kerekasztal meg-
alakítását javasolta pártok, civil
szervezetek részvételével.

Kövér László az erdélyi magya-
rok számára intő jelnek nevezte a
Felvidéket, ahol – szavai szerint –
„egyszerű nemzetárulás történt”.

Emlékezett rá, hogy amikor
Bugár Bélát nem választották meg
az MKP elnökévé, és szlovák-ma-

gyar pártot hozott létre, a magyarok
képviseletét ellátó MKP kiesett a
parlamentből. Bugár pártja, „a Híd-
Most nem magyar párt, Bugár Béla
pedig olyan szlovák politikus, aki
jól beszél magyarul” – ecsetelte a
házelnök, majd ellenpéldaként a
Vajdaságot említette, ahol jelentő-
sen megerősödött a magyar képvi-
selet, és javult a szerb kormánnyal
a kapcsolat.

Kövér László végezetül összefo-
gásra szólított fel. „Most nincs
helye megosztottságnak, nincs
helye széthúzásnak, (…) egy
irányba kell tolni a szekeret” –
mondta.

A Fidesz választmányi elnöke
szerint olyan erős magyar érdek-
képviseletet kell Bukarestbe kül-
deni, amely képes lehet megállítani
a negatív tendenciákat, hogy „biza-
kodást adjon a helyben maradásra”.
(MTI)

Kövér: a Fidesz-KDNP támogatja az RMDSZ és az MPP együttműködését

Sebestyén Mihály
Pénteki kimenő

A pénzügyminisztérium elkészíti a 2017-es költség-
vetés tervezetét, de ezt nem terjeszti a jelenlegi parla-
ment elé – jelentette ki hétfőn délután Botoşani-ban
Anca Dragu pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a
tervezetet majd a következő kormánynak kell megtár-
gyalnia és az új parlament elé terjesztenie. „A költség-
vetés jóváhagyására nincs törvényes felhatalmazásunk.

A jogszabály szerint, ha három hónappal az év vége
előtt választásokra kerül sor, akkor az új kormány kö-
telessége, hogy jóváhagyja és a parlament elé terjessze
a költségvetést” – magyarázta Anca Dragu. A pénz-
ügyminiszter megerősítette: a költségvetésben benne
foglaltatik az állami alkalmazottak bérének emelése,
de további részleteket nem közölt. (Agerpres)



(Folytatás november 25-i lapszámunkból)
1956. november 2-án este, a Simó Géza

bútorgyárban tartott nagygyűlés után, Faze-
kas János a Kultúrpalotában gyűlést tartott a
helyi értelmiség krémjének számító és a
pártpolitika szócsövének a szerepét kapó
írókkal és szerkesztőkkel. Csupor Lajos tar-
tományi első titkáron és Fazekason kívül
jelen volt tizenhárom író, Balázs Lajos1,
Kocziány László2 és Szász Béla3, az Állami
Irodalmi és Műszaki Kiadó marosvásárhelyi
fiókjának szerkesztői, Sátán Márta és Metz
Erzsébet, az Igaz Szó munkatársai, valamint
Tompa Miklós4 színházigazgató. A gyűlést
Csupor nyitotta meg, a párt szemszögéből
vázolva a magyarországi eseményeket. Ez-
után felolvasták a Simó Géza bútorgyár
munkásságának a „magyarországi ellenfor-
radalmi akciót” megbélyegző nyilatkozatát,
az azzal való azonosulás végett. Majd követ-
keztek a hozzászólások és állásfoglalások,
hiszen ezen a gyűlésen Fazekas minden
résztvevőt nyílt vallomástételre kötelezett.
Elsőként Gagyi László5 beszélt, akinek a val-
lomása sajnos nem maradt fenn, mivel a
gyorsíró még nem volt a teremben. A többiek
rá való hivatkozása bizonyíték arra, hogy ő
a rábízott és tőle „elvárt” szöveget mondta.
Egyébként Gagyit a hatvanas években sze-
rény, félénk embernek ismertem meg, akiről
feltételezhető, hogy megbízásra betanult
szöveggel indította útjára a vitát.

Gagyi után az első hozzászóló az írók kö-
zött vendégnek számító Tompa Miklós szín-
házigazgató volt. Tompa a kultúra
helyzetéről beszélt. „A fasiszták Magyaror-
szágában – kezdte beszédét – a kultúra else-
kélyesedett. A szocialista Magyarországon
és itt is nálunk egy csomó kultúrintézmény
lett létesítve a népi hatalom alatt. Budapes-
ten, ha megnézzük a színházak helyzetét, két
színház helyett, ami volt a felszabadulás
előtt, húsz színház van, filharmónia, könyv-
tárak. Ismerjük a könyvkiadás eredményeit.
Most mindezek a kultúrintézmények abban
a veszélyben vannak, hogy nem lesz igaz
gazdájuk.”6 Ezután kifejtette a romániai ma-
gyar kultúra virágzását a szocializmust építő
Romániában, amely számosabb művelődési
intézménnyel rendelkezik, mint amennyi
volt a fasiszta Magyarországon. Hozzászó-
lását a következő mondatokkal zárta. „Meg
vagyok győződve arról, hogy a tudomány,
művészet, kultúra fejlődésének csak egy biz-
tos támasza van: a proletárdiktatúra, a szoci-
alizmus építése. Nekünk, romániai magyar
értelmiségieknek legszebb hivatásunk a
román–magyar testvériség elmélyítése és
megvédése. Javasolom, hogy a Simó Géza
dolgozóinak ezt a tiltakozását a Székely
Színház művészei körében széles körben is-
mertessük.”7 Majd a gyűlés végén felkéri az

írókat, hogy segítsenek a művészek nyilat-
kozatának a megfogalmazásában.

A következő felszólalók az Állami Iro-
dalmi és Művészeti Kiadó marosvásárhelyi
szerkesztői voltak. Ők elég rövidre fogott
felszólalásaikban hol durva, hol körültekintő
hangnemben elítélték az „ellenforradalmat”,
és lojalitásukról biztosították a pártot. A leg-
durvább hangnemű Balázs Lajos beszéde
volt. „Nehéz megfelelő szavakat találni az
aljasságok méltó elítéléséhez – kezdte hoz-
zászólását –, amelyet a fasiszta keretlegé-
nyek Budapest utcáin véghezvisznek.
Ismerjük az eseményeket, szorongva hallgat-
tuk a híreket és felháborodással vettük tudo-
másul, hogyan bontakozott ki a fasiszta
ellenforradalmi mozgalom Magyarországon,
amelynek tanúi vagyunk. Mélységes gyűlö-
lettel és megvetéssel ítélem el ezeket a ban-
ditákat, akik a marxizmus legjobb értékeit
máglyára rakják Budapest utcáin, és a párt
legjobb embereit gyilkolják le, akik 10-12
éven keresztül harcoltak a magyar nép jövő-
jéért. Meg vagyok győződve arról, hogy a
magyar munkásosztály, amelynek dicső ha-
gyományai vannak, méltó választ fog adni a
fasiszta banditáknak.”8 Hozzászólása befe-
jező része is erőltetetten harcias, azt a benyo-
mást kelti, hogy nagyon igyekszik
meggyőző lenni. „[…] vonjuk le a tanulsá-
got, hogy a reakciós erők szétzúzására leg-
főbb feladatunk, hogy a pártunk köré
legszorosabban tömörüljünk, és harcoljunk
dolgozó népünk és a Szovjetunió közötti ba-
rátság elmélyítéséért.”9

Szász Béla visszafogottabban, de ő is az
elvárt hangnemben fejtette ki álláspontját.
„Ténylegesen az a helyzet – mondta –, hogy
az, ami Magyarországon történik, minden
részletében, minden tényében fedi a legsöté-
tebb, legbrutálisabb ellenforradalom ismér-
veit. Ennek a megállapításnak a
következményeit vonjuk le. Az első parancs,
amely előttünk áll és elsősorban a romániai
magyar értelmiségiek előtt, hogy teljes hatá-
rozottsággal sorakozzunk fel pártunk mellé,
bízzunk a pártban, bízzunk pártunk helyes
ítéletében és igyekezzünk ezt a helyes és
megalapozott ítéletét a tömegekben is teljes
mértékben terjeszteni, és meggyőzni az in-
gadozókat és kételkedőket, hogy helyes pár-
tunk értékelése.”10

Kocziány László beszéde sokkal visz-
szafogottabb és őszintébb volt. Felemlí-
tette korábbi, hazafiságát próbára tevő
megpróbáltatásait, elmondta azt is, hogy
nem párttag, majd befejezésként ezeket
mondta: „A magyarországi események
megmutatják: nincs polgári út. Egyetlen
út van, a párt útja, bár párton kívüli va-
gyok, érzem azt, hogy ezen túl minden
munkámban fel kell sorakozni a párt
mögé.”11

Az írói hozzászólásokat Sütő András
kezdi. Beszéde elején kijelenti, hogy ele-
mezni fog, és „hidegséggel” akarja megítélni
a helyzetet. Hosszan tartó beszédében fel-
idézte az elmúlt gyűlésen kifejtett álláspont-
ját és reményét, hogy Magyarországon
sikerül megfékezni az ellenforradalmi ele-
meket. Jól dokumentáltságára hivatkozva
most már elítéli a magyarországi írókat, név
szerint Illyés Gyulát, Tamási Áront és Szabó
Lőrincet, amiért nem végeztek hírnevükhöz
méltó meggyőző és felvilágosító munkát.
Hosszabban időz a magyarországi politikai
helyzet katasztrófába vezető alakulásánál,
kiemelve az újonnan létrejött politikai alaku-
latok kilátástalanságát, majd kiemeli a romá-
niai magyar írókra háruló feladatokat. Sütő
beszédének elején az alábbiakat mondta: „A
múlt gyűlésen, amikor vitattunk bizonyos
kérdéseket a magyarországi eseményekkel
kapcsolatosan, mondtam, hogy bízzuk a ki-
értékelést a Magyar Dolgozók Pártjára.
Akkor reménykedtem, hogy ez a párt és
annak tagsága, a magyar kommunistáknak
lesz ereje megfékezni az ellenforradalmi ele-
meket, amelyek a magyar népi demokrácia
ellen fordultak. Ez a reményem nem volt in-
dokolt. A reményem szertefoszlott, amikor
tudomásunkra jutott, hogy ezek az erők
megdöntötték a proletárdiktatúrát, a Ma-
gyar Dolgozók Pártja és bizonyos hű ma-
radványai próbálják összekovácsolni
magukat, hogy szembeszálljanak a kor-
mánnyal. Az, amit az újjászülető polgári
pártok akarnak, az klasszikus restauráció, tö-
kéletes polgári restauráció minden tekintet-
ben”.12

A romániai magyar írók feladatával kap-
csolatosan, többek között, a következőket
hangoztatta: „A mi feladatunk, íróké, nem
csupán az, hogy ezeknek az eseményeknek
a jelenlegi állapotát tekintsük, és tiltakoz-
zunk minden olyan embertelenség ellen,
minden polgári restauráció ellen, amely a
proletárdiktatúrát fel akarja váltani a polgári
demokráciával, és a Szovjetuniót szembe
akarja állítani a demokratikus országokkal.
De más feladatunk is van, hogy levonjuk
marxista módon azokat a tanulságokat, ame-
lyek szükségesek, hogy a tömeget olyan po-
litikai állapotba hozzuk, meggyőző érvek és
eszközök segítségével”.13

Hajdu Zoltán magát békés, nem harcias és
nem vérszomjas emberként jellemezte, de
azért kijelentette, hogy az igazi magyaror-
szági „kommunistákkal a golyószóró mellé”
állna. A magyar ügyet a nemzetközi munkás-
mozgalom ügyének tekintette. Bevallotta
túlzó baloldaliságát, amely szerint az elmúlt
12 év alatt igyekezett élni. Majd rátért a ma-
gyarországi írók ostorozására. „Beszéltek a
felelősségről – mondta –, mivel egyes kom-
munista vezetők hibáztak, nem mentem

őket, de ezerszer nagyobb felelősséggel tar-
tozik a magyar irodalom, amely elárulta a
magyar ügyet. Elítélem azt az uszítást, amely
hónapok óta tart a magyar sajtóban és iro-
dalmi életben. Ha még ezt sem látják meg,
ki kell mondanom, hogy igenis, egyes ma-
gyar írók kalandor politikája segítette a ka-
landorokat. Ki vette kezébe az első
pillanatban az ellenforradalom zászlóját Ma-
gyarországon? Az a magyar irodalom,
amelynek soraiban Petőfi Sándor, József At-
tila, Móricz Zsigmond vannak. Hol vannak
ezek a magyar írók, akik vehemensen támad-
ták a pártot, akik a hibákon javítani akartak?
Hol vannak? Miért nem tiltakoznak? Hol
van Veres Péter, Illyés Gyula? […]”14 Végül
kiemelten dicsérte a romániai kommunista
párt helyes politikáját, és az írókkal szem-
beni építő jellegű viszonyulását.

1 Balázs Lajos dr. (1918-1997) könyvtá-
ros, szerkesztő. 1951–1955 között a Teleki
Tékában dolgozik, majd az Állami Irodalmi
és Művészeti Kiadó marosvásárhelyi szer-
kesztőségének vezetője. 1960–1984 között a
Teleki-Bolyai könyvtár osztály-, illetve rész-
legvezetője.

2 Kocziány László dr. (1920-1977) iroda-
lomtörténész. Tanár, majd 1955-től az Ál-
lami Irodalmi és Művészeti Kiadó
marosvásárhelyi részlegénél, 1957-től a
Román Akadémia marosvásárhelyi fiókjá-
nak tudományos kutatója. 1975-től magyar-
latin szakos tanár a marosvásárhelyi
Pedagógiai Főiskolán.

3 Szász Béla (1926-2000) szerkesztő, mű-
fordító. 1951–1952-ben a bukaresti Ifjúsági
Könyvkiadónál fordító, majd szerkesztő,
1952-1958 között a magyar szerkesztőség
vezetője, 1962–1969 között az Irodalmi
Könyvkiadó magyar szerkesztőségében
szerkesztő, majd 1969–1977 között főszer-
kesztő. 1977–1989 között vezető munkatárs
a Szocialista és Nevelési Tanács nemzeti ki-
sebbségi osztályánál.

4 Tompa Miklós (1910–1996) rendező,
színház pedagógus, színházigazgató. 1946-
ban megszervezte a Székely Színházat, ame-
lyet 1966-ig vezetett. 1948-tól a
marosvásárhelyi Színművészeti Akadémián
tanít, és 1976-tól annak rektora.

5 Gagyi László (1910–1991) író. 1949-től
kiadói lektor, majd 1953–1959 között az
Igaz Szó szerkesztője.

6 PÁL-ANTAL 2006, 224-225.
7 Uo.
8 Uo. 225-226.
9 Uo. 
10 Uo. 226.
11 Uo. 233.
12 Uo. 226-227.
13 Uo. 228.
14 Uo. 231-232.
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A marosvásárhelyi írók állásfoglaltatása
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A Tél már befödé sikos
Havával, telehinte téreit. A hegyek,

Hol Bakkus növevényei
S jó nedvvel dagadott sárga gerézdei

Oly víg szűretet adtanak,
Száraz fagyja alatt nyúgszanak, a tavak

Eggyé állt vizein lebeg
A jég, és kisimúlt útjai fénylenek.

A bércek bokros ormai,
Az erdők, ligetek, már beborúltanak.

Klóris gyenge virágait
A dér földre veré pusztai rétemen.

Köd felleg szakadoz felénk (…)

E sorokat épp egy év híján két századévvel
ezelőtt írta volt tizennyolc évnyi élete tapasz-
talásaiként az Ódák ötödik darabjában, A
pusztai vadászban a 216 éve, 1800. decem-
ber elsején született Vörösmarty Mihály.
December elsején emlékeztünk meg arról is,
hogy 70 éve, 1946-ban megjelent – mindösz-
sze 5000 példányban – a mindmáig legnép-
szerűbb tudománynépszerűsítő folyóirat, az
Élet és Tudomány első száma Szent-Györ-
gyi Albert beköszöntőjével. Néhány cím az
első számból: 1 gramm plutónium = 15
tonna benzin; Eötvös Loránd, a tudós és az
ember; Milyen öreg a Föld?
Földünk síkban való ábrázolása ma is jósze-
rint a Mercator-féle szögtartó hengervetület-
tel történik. E vetületnél a pólusok irányában
nő a térkép torzulása, viszont a délkörök s a
szélességi körök merőlegesek egymásra.
Megalkotója, Gerardus Rupelmonde Mer-
cator geo- és kozmográfus, térképész, 422
éve, 1594. december 2-án született Flandri-
ában.

14 éve hallgatott el az Élet és Tudomány
híres ismeretterjesztő fizikusa, Marx
György asztrofizikus, a leptontöltés felfede-
zője. Gyorsuló idő című könyve a fizikai-
csillagászati alapműveltség életben tartója
volt a Kárpát-medencében. A Nemzetközi
Csillagászati Unió bioasztronómiai bizottsá-
gának elnökeként tevékenysége kiterjedt a
SETI-kutatásokra is.
A SETI (azaz a földön kívüli intelligencia
keresése) interdiszciplináris tudományág,
melynek célja a földön kívüli, intelligens élet
felfedezése. A földön kívüli intelligencia lé-
tének gondolata a kopernikuszi világképpel
jelent meg. Akkor még nyilvánvalónak gon-
dolták, hogy a Naprendszer minden bolygója
a Földhöz hasonlóan lakott. A Fermi-para-
doxon szerint a világegyetemben máshol is
meg kell jelenjen az élet és a fejlett techno-
lógiájú civilizáció. Azonban mi, emberek
ebből semmit sem látunk, tehát ilyenek nem
is léteznek. Számunkra. Az exobolygók fel-
fedezésének tömegessé válásával sokkal ala-
posabb ismeretanyag áll ma már
rendelkezésünkre a földön kívüli élet lehető-
ségeiről.
Antik vagy ócskának tűnő tudás? A tudás-
szomj új vagy hamis tüze?

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne
rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét föl-
szaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne
rakni,
Hogy fölengednének az em-
berek!

1922. november 12-én írta Jó-
zsef Attila Tél című versét. Ti-
zenöt évre rá, 1937. december
3-án Balatonszárszón elindult a
vasúti sínek mentén…
Filozófia és hit, tudás és tudat,
ész és szív örök paradoxonja.
Egy év híján fél évszázada,
1967. december 3-án először
hajtott végre emberen sikeres
szívátültetést a dél-afrikai Fok-
városban Christian Barnard. A
páciens 18 napig maradt életben.
December 4. Borbála napja. A
Borbála-nap hiedelmei és szoká-
sai hasonlóak a Luca-napéhoz.
Nem volt szabad fonni, mert
Borbála bedobná az ablakon az
orsót, a fonál kóccá válna, s a
marhák lábára tekeredne, azok
pedig megsántulnának. Nem
volt szabad varrni, mert bevarr-
nák a tyúkok fenekét. Söpörni
sem volt szabad, mert elsöpör-
nék a szerencsét. Nem hoz szerencsét a házra
a női látogató, ha mégis odatévedt, seprűvel
verték volt ki. A boszorkányok rontása miatt
tilos ezen a napon ruhadarabot kint hagyni.
Az ajándékozás, kölcsönzés is elvinné a sze-
rencsét a háztól. Vannak erre a napra javallt
tevékenységek. Búzát csíráztattak: kará-
csonyra kizöldülve a következő év termésére
jósol. Gyümölcságat szoktak vízbe tenni,
hogy karácsonyra kizöldülve a leány férjhez-
menetelére jósoljon.
December 4. 123 éve, a világon elsőként
Magyarországon megalakult a (Magyar)
Madártani Intézet. Kezdeményezője és első
vezetője Herman Ottó volt. Története 1891
májusáig nyúlik vissza. A Budapesten meg-
tartott II. Nemzetközi Madártani Kongresz-
szuson vetette fel Herman Ottó az
„Ornithológiai Központ” megalapításának
gondolatát. Feladata elsősorban a madárvo-
nulás kutatása és a madárfajok gazdasági je-
lentőségének megállapítása volt.

A mindenség titkát hiába űztem,
még fix pontot sem találtam az űrben,
csak egy gyöngyöt a tudás tengerében,
az is eltört, mikor cérnára fűztem.

Omar Khayyam perzsa matematikus vallo-
mása e négy sor a megszerzett tudás parado-
xonjáról. 83 éves korában, 1131. december
4-én hagyott fel végleg a mindenség titká-

nak felfedezésével. Foglalkozott a Korán kü-
lönböző olvasataival és magyarázataival, az
arab nyelvvel és irodalommal, teológiával, a
jogtudománnyal, logikával, orvostudomány-
nyal, de legkedvesebb területe a matematika
volt: harmadfokú egyenleteket oldott meg, s
bevezette a racionális számok fogalmát. Tu-
dását a csillagászatban is kamatoztatta: meg-
reformálta a naptárat, csillagászati
táblázatokat állított össze. És verseket írt.
1746 éve, 270. december 5-én a kis-ázsiai
Myra városában Miklós püspök névnapja
előestéjén édességgel ajándékozta meg a
gyerekeket. Adakozásaiért a nép Noël Babá-
nak, Ajándékozó Apának nevezte el. 6-a
Szent Miklós napja, Mikulás-nap.
A Miklós-napi népszokások a középkorba
nyúlnak vissza.
A fonalvizsga Kalotaszegen úgy történt,
hogy „Miklós napján a leányos házakat az
ifjú legények rendre járják, megvizsgálják a
darab fonalakat, s azon leányt, ki nov. 1-ső
napjától kezdve minden héten egy darab fo-
nalat nem mutathat, hamúval tömött zacskó-
val megütőgetik”.
A bukovinai székelyek szerint illő már ilyen-
kor, hogy „Miklós megrázz a szakállát.”

Az első adventi gyertya meggyújtása után,
jómagam is erre várva a második lángra ka-
pása előtt, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2016-ban, négy nappal Mikulás előtt

Fácán (Phasianus colchicus)
Közismert vadmadarunk. Hajdani hazája a Kaukázustól az

Amurig és Burmáig terjedt. Az utóbbi századokban eredeti
hazájától messzire is elterjedt, főként betelepítés révén.
Közép-Európában már a középkorban meghonosodott. Szent
Heléna szigetén már 480 éve kedvelt madár. Japánban is min-
denfelé él. Betelepítették Észak-Amerikába, a Hawaii-szige-
tekre és Új-Zélandra is. A fenti állományok leginkább 30
vadon élő alfaj keverékéből állnak. A hazai állomány több-
ségénél fehér nyakörvet látni, amely elválasztja a fej zöldes
fényű színezetét a hát rézvörös és aranybarna, fekete pikke-

lyes mintájú színeitől. Ez mutatja a kínai örvös fácán erős be-
hatását. 

A kakas 70-90 cm, ennek fele a farok. A szürkésbarna tyúk
jóval kisebb. A tojó 8-14 tojást rak, a kicsiket egyedül gon-
dozza. 

Áprily Lajos ötvennél több csodaszép verset írt a mada-
rakról. Visegrád közelében, Szentgyörgypusztán gyönyörkö-
dött a fácánok tavaszi viselkedésében, nászuk első jeleiben:

Fácános erdőn
Nincs fegyverem. De ha volna is,
így állnék itt tavaszi „vadlesen”. 
Figyelgetném: a kakas már hamis, 
a tyúkok sétálgatnak szemérmesen. 
A betelepített fácán utódai nemcsak Magyarországon,

hanem Maros megyében, Szováta dombjain és Parajd bozó-

tosaiban is vadon élnek. Csikorgó hidegben is találnak magot
rejtő magas füveket, bogyós cserjéket, és ezek termésével át-
vészelik a telet. 
Királyfácán (Syrmaticus reevesi)

Színpompás tollazatával a legszebb fácánok közé tartozik.
Észak-Kínában jól ismerik. Négy rokonának a színe is ha-
sonlóan szép. Ennek a ritkás erdőkben élő fajnak a színe
aranysárga, amelyet sűrű, fekete pikkelyes rajzolat díszít; a
farka szép harántcsíkos, és ezzel együtt eléri a két métert.
Szerte a világban minden állatkertben látható. A pompás réz-
fácán (Syrmaticus soemmeringii) jóval ritkább, Japán erdős
részein él. Rézvörös színezetében világos és sötét árnyalatok
váltakoznak. 

Fácánfélék családja
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Fácán (Phasianus colchicus)                Forrás:  www.tananyag.almasi.hu

Az első adventi gyertya égve várja a második lángra kapását

Pompás rézfácán                                         Forrás: Wikipédia

Királyfácán (Syrmaticus reevesi)                                  Forrás: facanok.hu

Összeállította: Márton Béla

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCXXXII.)

Köd felleg szakadoz felénk



December harmadika 1992 óta a fo-
gyatékos emberek nemzetközi
napja. A világnap célja, hogy felhívja
a figyelmet a veleszületett vagy
szerzett fogyatékkal élők problémá-
ira.

Közismert bibliai történet a Bethesda-tavi
gyógyítás, amikor egy 38 év óta betegségben
szenvedő, mozgáskorlátozott ember ered-

ménytelenül remélte a gyógyulást ezen a ko-
rabeli híres gyógyító helyen, amely számára
semmilyen megoldást nem hozott. A nyomo-
réknak azonban olyan nagy volt a hite, hogy
ezt látva Jézus meggyógyította őt. „Kelj fel,
vedd a fekvő alkalmatosságodat és járj!” –
mondta a fogyatékos embernek, és az elin-
dult. Ezzel hátrányos fizikai megkülönbözte-
tése véget ért.

Az Egészségügyi Világszervezet meghatá-
rozása szerint „az egészség a teljes testi, lelki,
szellemi és szociális jóllét állapota, és nem

csupán a betegség vagy fogyatékosság,
nyomorékság hiánya”. A fenti megha-
tározás nemcsak az egészségeseknek
üzen, hanem fontos jelentéssel bír a be-
tegek és külön a fogyatékosok, nyomo-
rékok számára is. Az egészségi
szempontból hátrányos helyzetűeknek
ugyanis azt üzeni, hogy hátrányaikat
máshol, más területen ellensúlyozhat-
ják, és ezáltal hátrányos megkülönböz-
tetésük következményeit
csökkenthetik. Sőt, bizonyos dimenzi-
ókban a fogyatékos ember az egészsé-
ges személy fölé emelkedhet. 

A dolgok viszonylagosságára jelképe-
sen és olvasmányosan rávilágít H. G.
Wells A vakok országa című műve, ame-
lyet mind egészségesek, mind fogyaté-
kosok számára elolvasásra ajánlok. A
novellából kiderül, hogy a körülmé-
nyekhez való alkalmazkodás képessége
jóval fontosabb, és egyáltalán nem biz-
tos, hogy a vakok közt a félszemű a ki-
rály, sőt... Utalva az elbeszélés alább
idézett soraira:

„– Azt még sohasem hallottad, hogy
»A félszemű is király a Vakok Országá-
ban«? 

– Mi az, hogy vak? – kérdezte a vak

ember csak úgy odavetve, a vállán keresztül.”
Akaratlanul a fentiek iránti bizonyságtéte-

lül, amúgy a látássérültek helyzetének jobb
megismerése céljából eddig kétszer mentem
el Budapesten a Népligetbe a Láthatatlan ki-
állításra, amelynek a megtekintését minden
látó számára kötelezővé tenném. „Ha eljössz,
Te is megértheted majd, milyen érzés az
egyik legtöbb információt adó érzékszerved,
a látásod nélkül élni, és hogyan erősödnek fel
egyéb érzékeid. Ezen a kiállításon vakok
vagy látássérültek kísérnek el egy olyan útra,
ami megváltoztatja az életed” – a szervezők
ezzel a felhívással fordulnak a többségben le-
vőkhöz, az egészséges látókhoz.

Kérdem én, Kedves Olvasó, vajon mikor
láttál legutóbb tolószékes embert, szellemi
fogyatékost, esetleg nemlátót? Éppen a teg-
nap, vagy leginkább több héttel, sok hónap-
pal ezelőtt? Talán jó hírnek könyveled el,
hogy íme, alig vannak!? Pedig szép számmal

élnek ott is, ahol laksz, ahol mindennapi éle-
tedet éled! Csakhogy mindennapjaikat 
többnyire otthoni bezártságban töltik, nem tud-
nak vagy nem mernek kimozdulni, és 
„felvenni a harcot az egészségesekkel”. Nyil-
vánvaló, ennek a helyzetnek a jobbítása –
közös feladat.

Kedves Olvasó! Gondoltál-e arra, hogy
amennyiben nem tartozol a minden huszadik
emberből álló kisebbséghez, a fogyatékosok
közösségéhez, akkor valamiképpen mégis-
csak kiváltságos vagy? Ha pedig a fentiekkel
nem vagy tisztában, és folyamatosan életed
nyomorúságai miatt szomorkodsz, vagy ha
nincs gondod, problémád, és rögvest kreálsz
magadnak, de akkor is, ha valamely fogya-
tékkal élsz kisebb, akár nagyobb mértékben,
akkor gondolj Nick Vujicic optimizmusára!
A napjainkra nemzetközi hírűvé vált szónok
karok és lábak nélkül született emberként vált
híressé. Mára a világ minden tájára eljutó telt
házas előadásainak témái a fogyatékosság, a
remény és a keresztény hit. Szóval ő, az ösz-
szesen két lábujjal rendelkező mozgássérült
saját életpéldája által biztatja a céltalanokat,
a reményt vesztetteket, a „hitetleneket” arra,
hogy hálásaknak kell lenniük az életükért,
amely által Isten feladatot és kihívást adott
nekik. 

Nicknek például azt a feladatot szánta,
hogy meséljen embertársainak Isten szerete-
téről, és megerősítse őket abban, hogy való-
sítsák meg álmaikat. Saját bevallása szerint,
életének egyik fordulópontja az volt, amikor
édesanyja egy súlyosan fogyatékos férfiról
szóló újságcikket mutatott neki. Akkor értette
meg, hogy nincs egyedül, nem csak neki ju-
tott nehéz sors. És hogyan alakult az élete?
Az egykori öngyilkosjelölt mára gyönyörű
felesége oldalán csodálatos két kisfiú édes-
apja, és sok-sok baráttól és tisztelőtől körül-
véve a világ legboldogabb emberei közé
tartozik.

Fogyatékkal élők optimizmusa
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Dr. Ábrám Zoltán

Nyelv – zene – matematika
Bolyai Farkas esetében ez a hármas tehet-

ség egyidejűleg volt jelen, bizonyítva, hogy
ezek valóban összefüggő képpességek. 1781-
től a nagyenyedi kollégiumban tanult, ahol
kitűnt különleges nyelvtehetségével. Rövid

idő alatt megtanult latinul, görögül, héberül,
románul, később németül, angolul, franciául
és olaszul. A zenében is tehetséges volt, jól
hegedült, brácsázott, elméletileg is jól képzett
volt, fiát is ő tanította hegedülni, akiből aztán
olyan jó hegedűs lett, hogy előszeretettel ját-
szotta a legnehezebb Paganini-darabokat is.
Tagja volt a bécsi opera zenekarának, virtuóz
hegedűjátékát egyszer a császár is megdi-

csérte. Bedőházi
András A Bolyaiak
zeneelmélete címmel
írt könyve részlete-
sen elemzi a Bolyai-
aknak a zenéhez való
viszonyát. Élete
utolsó éveiben is fog-
lalkoztatja a hegedü-
lés. Mint zenepeda-
gógus vallja, hogy
egy kis muzsikát ta-
nulni mindenkinek
jó, többet csak annak,
aki reá született.
Vallja, hogy az igazi
muzsika a léleknek
azon eredeti húrjait
ébreszti fel, melyek a
mennyeiekkel egybe-
zengenek.

Matematikában is
rendkívül tehetséges
volt. Csodálatos nu-
merikus számoló-
készségét bizonyítja,
hogy 13-14 jegyű
számokat minden ne-
hézség nélkül osztott
és beszorzott fejben,
sőt négyzet- és köb-
gyököt vont belőlük.
A matematika terén
tanúsított tehetsége
alapján fogadta ba-
rátjává egyetemi év-
folyamtársa, Gauss,
akit később a „mate-

matika fejedelme” ti-
tulussal illettek. A vele
folytatott levelezése
áprilisban jelent meg
először magyarul a
Bolyai-díjas Nagy Fe-
renc szerkesztésében. 

Matematikai 
munkássága

Még göttingeni évei
alatt kezdett el foglal-
kozni Eukleidész ötö-
dik posztulátumával,
amelyet a többi axió-
mából levezethetőnek
tartott. Többek között
bebizonyította, hogy a
„három, nem egy
egyenesen található
pont egy körön talál-
ható” állítás ezzel
egyenértékű. Több
mint 20 évet foglalko-
zott az euklideszi 
párhuzamossági axió-
mával (a paralelákkal),
hozzá kell tenni, hogy
sikertelenül. Kész lett volna mártír lenni, csak
hogy a geometriát megtisztítva ezen mocsok-
tól adhassa az emberi nemnek. Életem s időm
virágját mind ez vette el – írta fiának és kérte,
szerencsére sikertelenül, hogy: Az Istenért
kérlek, hagyj békét a paraleláknak! Ugyan-
akkor azt is kijelentette, hogy aki az 5. posz-
tulátumra bizonyítást találna, akkora
gyémántot érdemelne, mint a Föld. Kinek ez
sikerülni fog, annak, halandók, örök emléket
állítsatok! Fő matematikai műve a Tentamen,
amelynek két kötete 1832-33-ban saját kia-
dásban jelent meg. Ennek egy nemrég előke-
rült példányát 23 millió forintért árverezték
el Budapesten. Különösen figyelemre méltók
az aritmetika, a geometria és a halmazelmélet
alapjaihoz tartozó eszméi, a végtelen sorok
konvergenciájára vonatkozó több kritériuma
és a végszerű területegyenlőség általa adott

definíciója. Egyik legismertebb eredménye a
sokszögdarabolási tétel: A síkban két egyenes
vonalakkal határolt, egyenlő területű sokszög
véges számú, páronként egybevágó dara-
bokra osztható. A matematika történetében az
elsők között volt, akik követelményként írták
elő az egy rendszerbe tartozó axiómák köl-
csönös függetlenségét: „Olyant nem kell az
alapok közé tenni, mely a többiből követke-
zik”. Vallotta, hogy a mathesis – az ég leánya
– az a gyertya, amely nélkül (a természet
könyvében) olvasni nem lehet. 

Saját korában művei csak szűk körben
váltak ismertté, így több kutatási eredmé-
nye más matematikusok nevén került be a
matematika történetébe, őt magát a neme-
uklideszi geometriák előfutáraként tartják
számon.

(Folytatjuk)

Bolyai Farkas polihisztor, ezermesterre emlékezünk

Bolyai Farkas   Forrás: commons.wikimedia.org

Gauss

Forrás: WordPress.com

Forrás: Palm Springs Life

Varga János mérnök, tanár, 
Székesfehérvár
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

34. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Ajándékot hoz a gyermekeknek. 7. Lilás színárnyalat. 10. 476-ban
ért véget. 11. Találka (biz.). 12. December 6-án van a névnapja. 17. Folyamat szakasza.
19. Arrafele! 20. Olajbarna bőrszín. 21. ... Fé, argentínai város. 22. ... kéne (ennyi nem
elég). 23. Orosz rendező (Mihail). 24. Üres tegez! 25. Kiel központja! 26. Brazil tarto-
mány. 27. Cseh igen. 28. Japán porcelánmárka. 30. Eladandó portéka. 31. Te és én. 32. ...
Garbo (filmsztár). 33. Latin szamár. 35. Török aprópénz volt. 37. Repülőtéri szolgáltatás.
39. Harapó. 41. Vörös..., viking hajós. 43. ... Eckberg (színésznő). 45. Hamis. 46. Kohó-
termék. 48. Görög betű. 49. Nem mozog. 50. Innen származik a vízsz. 1. és a függ. 20.
társítása.

FÜGGŐLEGES: 1. Vízzel tisztít. 2. Igevégződés. 3. Piaci árus. 4. A csillagászat mú-
zsája. 5. Dalbetét. 6. Címermadár. 7. A mangán vegyjele. 8. Eljut arra a helyre. 9. Figyel-
meztetés a kevésbé jó gyerekeknek. 13. Maró gúny. 14. Vegyi előtag. 15. Kacat. 16.
Kutrica. 18. Zalaegerszegi sportklub. 20. Idővel kisördöggé változott, vízsz. 1. kísérője.
21. Tüzet élesztő. 22.  ...Kea, hawaii vulkán. 24. A két... (Jókai). 26. Elsőrendű. 28. Az
argon vegyjele. 29. Dzsúdószőnyeg. 30. Vermet készít. 32. Felvidéki folyó. 33. Barát (spa-
nyol). 34. Eurázsiai népcsalád. 36. Jelfogó. 38. Svájci író (Claude). 40. ... potrida (spanyol
étel). 42. Eisenhower beceneve. 44. Világbajnok lett sakkozó (Mihail). 47. Lényegében
pang! 48. Omszk kisebbik folyója. 49. Gally.

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 15-
ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Lőrincz L. László író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Pápai állam – Istápol, gyámolít. 7. …-móg, dohog – Szibériai folyó.
8. Ünnepelt sztár – Olvasztókemence. 9. Központi égitest – Vármaradvány. 11. Orosz ka-
tonai repülőgéptípus – Részesül. 12. Elemi parány – Vádol. 14. Állóvíz – Kettőzve: egyik
nagyszülő. 15. Sportszermárka – Szándék. 18. Történelmi éra – Tanít. 19. Nyájat hajt –
Ország. 22. Néma ruca! – Beavat! 23. Színültig – Édes mártás. 25. Regényét Gárdonyi
írta meg – Végtelenül oszt! 27. Ipari növény – Görög és német autójelzés. 28. Mázol –
Kedvelt énekesmadár. 30. Mesebeli varázsló – Azonos betűk. 31. Csőrös agyagfuvola –
Istentagadó.

FÜGGŐLEGES: 1. Hegedű tartozéka – Mózes első öt könyve. 2. Női név – Manila-
kender. 3. Igevégződés – Ady egyik álneve. 4. Gaboni, olasz és kambodzsai gépkocsijelzés
– Kissé komor! 5. Vallásos elmélyülés – J. Cameron Oscar-díjas filmje. 6. Unszol – Lábbal
tipor. 10. Viselkedésmód – Gyehenna. 13. Függőzár – II. Rákóczi Ferenc íródeákja (Ke-
lemen). 16. Összecseng a verssor – Elvégzendő munka. 17. Versszak – Morse találmánya.
20. Festőeszköz – Csónak. 21. Írótoll – Fehér virágú cserje. 24. Alól – Sodrony. 26. Török
tiszti rang volt – Zseb része! 29. Francia arany – Magatok.

Koncz Erzsébet

A NOVEMBERI ÉVFORDULÓK
(2.) 

című pályázat nyertesei:
HOMPÓT CSILLA, Marosvásárhely, 

Szabadság u. 23. sz.
KECSKÉS LAJOS, Marosvásárhely, 

Jeddi út 13/1. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

TEHEL; JÁNOS; HALÁSZ;  
JACK LONDON; SZUN JAT-SZEN; 

HAKLUYT; TREITZ.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot 
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

Megfejtések 
a november 25-i számból:

Klasszikus (Ikrek):  Zeno tudata
Skandi: Kíváncsi vagyok, hol akarod kama-
toztatni, amit az interneten tanulsz.

Szerkeszti: Kiss Éva 728.
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Marosvásárhely, 2016. december 2.

A munkanélküliek beilleszkedése érdekében indított beavatkozási
program folytatása – a fenntartható jövő biztonsága

A Maros Megyei Tanács partnerként vesz részt abban a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Szektoriális Programban (POSDRU),
melynek pályázati nyertese és kivitelezője a Buzău Megyei Tanács. A partnerek között van továbbá a Four Change Egyesület, a
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. (Európai Tanulmányok és Tájékoztatási Központ), a Global Proiect Consulting
S.R.L., a Dechiro Consulting S.R.L. is. 
A 2014–2015-ben életbe ültetett stratégiai program címe: A munkanélküliek támogatásának integrált programja – a biztonságos
jövő ígérete a POSDRU 125/5.1/S/126033, SMIS-kód: 51369 pályázata, kivitelezője a Buzău Megyei Tanács.
A 2015 – 2018. december 6. közötti kivitelezési szakaszban a partnerek folytatják a pályázatba foglalt tevékenységek életbe ül-
tetését. A célkitűzések megvalósítása érdekében decembertől az érdekeltek a helyek függvényében jelentkezhetnek a kommu-
nikációs angol nyelv és a humánerőforrás-felügyelő képzés ingyenes tanfolyamaira.
Az Európai Szociális Alap által finanszírozott Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2007–2013 keretében a munkanélküliek
számára szervezett térítésmentes tanfolyamokkal segítenék a képzésüket, átképzésüket, munkaerőpiaci beilleszkedésüket.
„A munkanélküliek beilleszkedése érdekében indított beavatkozási program – a fenntartható jövő biztonsága” pályázat összértéke
9.541.224,10 lej, melyből a vissza nem térítendő uniós támogatás 9.201.638,40 lej.
A projekt fő célkitűzése 935 munkanélküli elhelyezkedése, illetve az iskolai tanulmányaikat be nem fejezett személyek foglal-
koztatása Buzău és Maros megye övezetében.
A specifikus célok között van a munkaerőpiaci követelményekhez való alkalmazkodás növelése, 100 személy felkészítése saját
vállalkozás indítására, új munkahelyek teremtése céljából, a munkanélküliek számának csökkenése a két megyében, a programban
részt vevők közül 114 személy alkalmazásával, 97 Buzău megyében és 17 munkanélküli Maros megyében.
Eredmények:
– 944 személy képzése: 777 Buzău megyében és 167 Maros megyében.
– 943 pályázati támogatás kifizetése, melyekből 776 a Buzău megyeieknek, 167 a Maros megyei résztvevőknek
– A független tevékenységet, saját vállalkozást indítók: 12 személy a tervezett 10 személy helyett.
Azok száma, akik a program befejezését követően 6 hónap alatt állást találtak: 294 személy (239 Buzău és 55 Maros megyében)
a tervezett 114 személy helyett.
A munkanélküliek támogatásának integrált programja – a biztonságos jövő ígérete, ID126033
A projektet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2007–2013 keretében. Be-
ruházás az emberekbe.
Bővebb felvilágosítás a Maros Megyei Tanács székhelyén, kapcsolattartók: Fabian Livia, telefon 0265.263.211, belső 1287, Popa
Elena, telefon 0265.263.211, belső 1233, Radu Teodora, telefon 0265.263.211, belső 1233, Ţogorean Narcisa, telefon
0265.263.211, belső 1239, valamint a Buzău Megyei Tanács székhelyén: Liliana Nicolae projektmenedzser, telefon 0238.414.112,
belső 203.
Egyéb részletekért felkereshetik a projekt weboldalát a  „http://www.viitordurabil.ro” |www.viitordurabil.ro címen, vagy a
Maros Megyei Tanács weboldalát a http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/viitordurabil.htm” |http://www.cjmures.ro/Prog-
rame_actiuni/viitordurabil.htm címen.
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Sajtóközlemény

A csatornarendszer
nem szemétkosár! 
Az Aquaserv Rt. felhívja a figyel-

met, hogy a szennyvízhálózat a ház-
tartásban használt víz (fürdés,
mosogatás, mosás stb.) és az esővíz
elvezetésére szolgál. Nem megfelelő
használata esetén a fenntartási költség
megnő, amit közvetve a fogyasztók
fizetnek ki. 

Azért, hogy ne duguljanak el a le-
folyók, ne dobjanak a WC-be vagy a
kagylóba szemétkukába való hulladé-
kot: háztartási szemetet, ételmaradé-
kot, műanyag, fém-, papír-, karton-,
üveghulladékot, textilanyagot, nedves
törlőt, veszélyes hulladékot és építke-
zési törmeléket. Ha nem így járnak el,
akkor részlegesen vagy teljesen eldu-
gaszolhatják a lefolyócsöveket, és
leállhat a szivattyúállomások műkö-
dése is. Ha eldugul a csatorna, ezt el-
sősorban a környéken lakók érzik
meg, mivel a szennyvíz visszafolyik
a vezetékeken, ezért is kérjük: kerül-
jék el ezt a kellemetlen helyzetet!

Ugyanakkor a csatornarendszer
nem megfelelő használata – a hálózati
bekötésektől a szivattyúállomásokon
át a szennyvíztisztító üzemig – csök-
kenti ezek élettartamát, és megnöveli
a karbantartási költségeket, mivel
gyakrabban kell kicserélni a meghi-
básodott szivattyúkat, többször kell
karbantartási munkálatot végezni,
ugyanakkor ez zavart okozhat a
szennyvíz műszaki, kezelési folyama-
tában is. 

A beavatkozások azonnali fenn-
akadást okoznak a szolgáltatásban, és
megnő a csatornadíj, amit minden fo-
gyasztó megérez! 

A helyes hulladékkezeléshez men-
talitásváltásra van szükség: például a
használt étolaj összegyűjtése és át-
adása újrahasznosításra. Ezáltal is el-
érhetjük azt, hogy ne legyenek
bűzösek a lefolyók, illetve elkerül-
hető a szennyvíz visszafolyása az
utcai hálózatba vagy a házi rendsze-
rekbe. 

Az Aquaserv Rt. karbantartási
program alapján ellenőrzi a csatorna-
hálózatot, és elejét veszi a dugulás-
nak, a szennyvíz visszafolyásának.
Ugyanakkor arra kéri a fogyasztókat,
hogy az ivóvíz- és a csatornahálózat-
nál felmerült rendellenességeket
jelezzék a következő telefonszámo-
kon: 

• Marosvásárhely: 0265/208-888
vagy a 08-008-208-888-as zöldszá-
mon (Romtelecom-hálózat) 

• Szászrégen: 0265/512-800
• Segesvár: 0265/772-351
• Marosludas: 0265/411-425 vagy

0265/411-485
• Dicsőszentmárton: 0265/446-197

vagy 0265/441-035
• Radnót: 0265/471-394 vagy

0265/471-549
Köszönjük a megértésüket!

Aquaserv Rt. 



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(56027)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (57166)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (56818)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743-
595-124, 0749-761-147, 0365/432-
506. (57765-I)

ELADÓ 60 mg-os Clexan injekció
kedvező áron. Tel. 0265/217-800, 10-
20 óra között. (57718-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (57724)

ELADÓK disznók és süldők. Tel. 0732-
586-648, 0724-957-478. (57783)

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)

ELADÓ jó minőségű vörös óbor – 5
lej/liter. Tel. 0741-143-404. (57748-I)

ELADÓK: váltóeke, trágyaszóró, 3
méteres vetőgép, tárcsás kasza, ge-
reblye, vegyszerező, kombinátor. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666.
(57792-I)

ELADÓK 130-200 kg közötti húsdisz-
nók. Tel. 0754-895-544, 0265/323-
361. (57789)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(57799)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(57799)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(57800-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(57800-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-921-737.
(57800-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(57798)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(57798)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(57798)

VÁSÁROLOK búzát, tritikálét és ku-
koricát. Ajánlok 0,50 lejt kilójáért. Tel.
0742-125-989. (-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a Negoiului
utcában 8 ár beltelek hétvégi házzal.
Építésre nem alkalmas. Tel. 0743-530-
526. (1186)

ELADÓ fali hősugárzó (tip MS - 800 W)
és egy 6 elemes olajos radiátor, 1500
W-os. Tel. 0744-868-835. (1190-I)

ELADÓ szobabútor, festett konyha-
bútor, főzőkályha. Tel. 0365/410-987.
(57819-I)

ELADÓ egy 110-120 kg-os disznó.
Tel. 0727-809-987. (57819-I)

ELADÓ női székely ruha. Tel.
0265/219-300. (57819-I)

LAKÁS

ELADÓ 4 szobás magánlakás Szent-
gerice központjában sok gazdasági
épülettel, gazdálkodásra alkalmas fel-
tételekkel. Szükség esetén biztosítunk
5 hektár szántóföldet. Irányár: 32.000
euró. Tel. 0740-808-298. (1182-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (56798)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

UNIVERZÁLIS fodrász klienshez megy.
Tel. 0741-611-092. (57521)

EGYEDÜLÁLLÓ idős személy lelkes
gondozását, támogatását vállalom
előnyösen, örökség ellenében. Tel. 0752-
437-054. (57703)

FESTÉST, mázolást, parkettezést,
csemperakást, gipszkartonszerelést
vállalunk. Tel. 0741-762-701. (18289)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18292-I)

HŰTŐK és fagyasztók javítása garanciá-
val, lakásán is. Tel. 0740-967-114.
(57674)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és re-
dőnyök szerelése és javítása. 
Tel. 0744-504-536. www.bizoo.ro/
firma/scprofoservsrl (58859)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde december
2-án. A szállítás ingyenes a város
területén. Szeretettel várunk mindenkit.
Tel. 0753-067-099. (57801)

SZOBA- és lépcsőházfestést vállalok. Tel.
0746-854-850. (57805)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékeztünk novem-
ber 30-án id. TEKERES 
JÓZSEFRE halálának első évfor-
dulóján. Emlékét őrzik szerettei.
(57782-I)

Szomorú szívvel emlékezünk 
december 2-án PORÁCZKI 
SÁRÁRA halálának 5. évforduló-
ján. Csendesen, szerényen men-
tél el, hagytál el bennünket.
Drága lelked nyugodjon béké-
ben! Emlékedet őrzi fiad és uno-
kád. (57764-I)

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon, az azért van, mert
hiányoztok nagyon.
Soha el nem múló szeretettel és
a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk december 2-án
HAJDU ANDRÁS körtvélyfájai la-
kosra halálának 30. évfordulóján
és az elválás friss fájdalmával em-
lékezünk HAJDU ERZSÉBETRE
szül. Gede, aki hat hete távozott el
szerettei köréből. Emléküket
őrzik szeretteik. (57526-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett, jó szüleinkre haláluk évfor-
dulóján. December 1-jén
édesanyánkra, SZÉKELY 
TERÉZRE halálának 7. évforduló-
ján, valamint édesapánkra, 
SZÉKELY VIDORRA halálának 16.
évfordulóján. Emlékük szívünk-
ben mindig él. Nyugodjanak bé-
kében! Szerető lányaik, unokáik
és családjuk. (57670-I)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. De egy
könnycsepp a szemünkben érted
él. Egy gyertya az asztalon érted
ég. S bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Telhet-
nek hónapok, múlhatnak az évek,
szívből szeretünk, s nem fele-
dünk téged!
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 1-jén a 15 éve elhunyt 
ALBERT DÉNES kiskendi la-
kosra. Unokái: Kinga és családja,
Ildikó és családja. (57685-I)

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép és
nem szenved senki már. Elmentél
oda, pedig sok dolgod lett volna
még, megtölteni szépséggel csa-
ládod életét. Megpihent a dolgos,
jó apai szív, áldás és hála övezi a
sírt. Szerető férj voltál, drága
édesapa, bánatos családodnak
most az őrangyala.
Fájdalommal emlékezünk decem-
ber 1-jén a kisgörgényi FARKAS
JÓZSEFRE halálának 10. évfor-
dulóján. Felesége, három fia és
azok családja. (57771-I)

„Pihenj, te drága szív, már meg-
szűntél dobogni, szerető jóságod
nem tudjuk feledni. Örök az
arcod, nevetésed, szavad, min-
den mosolyod a lelkünkben
marad. Neved a szél simogatja
egy táblán, az örök kék ég alatt az
örök magány. De te mégis ben-
nünk élsz tovább, mert az emlé-
ked erősebb, mint a halál.”
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk az erdő-
szentgyörgyi származású 
HUSZÁR ANDRÁS volt marosvá-
sárhelyi lakosra halálának első
évfordulóján. Áldott, szép emlé-
két őrizzük egy életen át. Szeret-
tei. (57794-I)

Szomorú szívvel és kegyelet-
tel emlékezünk BARABÁS 
FERENCZRE halálának 8. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1175-I)
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Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

1.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18286-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintaboltja-
iba. Az önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18273-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.
(58000)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel:
háztetőjavítás, cserépforgatás, belső munkák, csatorna-, hófogóké-
szítés, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-747.
(57405-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összesze-
relése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a
magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kíná-
lunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes ki-
utaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és
ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSO-
FŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as tele-
fonszámon. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terü-
letére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező. Ér-
deklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (sz.-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk SZAKKÉPZETT AUTÓSZERELŐT.
Tel. 0745-138-134. (18276)
AZONNALI kezdéssel alkalmazunk KÜRTŐSKALÁCSSÜ-
TÉSRE két SZEMÉLYT. A munkavégzés helye Bukarest. Bővebb
információért az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 0744-356-
687. (59036-I)
A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2017. január
8-tól egy DÉLUTÁNI PEDAGÓGUSI hely betöltésére (5-13 éves
gyerekek oktatására, nevelésére). Oktatási helyszín: Nagysármás,
Maros megye. Jelentkezni és érdeklődni lehet 2016. december 15-
ig a következő e-mail címen: gyongyi@kallos.org.ro, vagy telefo-
non: 0744-800-533. (sz.-I)
A TOKAJI-EGRI BOROSÜZLET MEGBÍZHATÓ SZEMÉLYT
alkalmaz bort árulni a Ligetbe (korcsolyapálya). Az önéletrajzokat
a hotza.istvan@gmail.com e-mail-címre várjuk vagy a kövesdombi
üzletbe. (57819-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT
és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (18294-I)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvá-
sárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdek-
lődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



Szomorú szívvel emlékezünk
december 1-jén BARABÁS 
FERENCZRE halálának 8. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(57796)

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 30-ára, amikor 50 éve
annak, hogy BIDIGA NICOLAE
MIRCEA örökre eltávozott közü-
lünk. Családja emlékezetében
örökké élni fog. (57804)

Nevüket a szél simítja a táblán, az
örök kék ég alatt az örök magány,
de mégis bennünk élnek tovább,
mert az emlék erősebb, mint a
halál.
Kegyelettel emlékezünk decem-
ber 1-jén VALICS BRIGITTA 
BEÁTÁRA halálának 5. évforduló-
ján és december 28-án LÁZÁR
JÓZSEFRE halálának első évfor-
dulóján. Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (57812)

Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit szere-
tünk, nem feledjük el.
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 2-án a csibai születésű 
SZÉKELY SÁNDORRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét őrzi
leánya, két unokája és családja,
valamint a négy dédunoka. Nyu-
godjál békében, déditata! (1185)

23 éve hunyt el a szeretett férj,
édesapa, BERECZKI KÁROLY.
Emlékét őrizzük mindörökre. Öz-
vegye és gyerekei. (57807)

Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy. Csak az hal meg,
akit elfelejtenek, örökké él az, kit
igazán szerettek.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk december 1-jén sze-
retett édesanyánkra, MOLDOVÁN
GABRIELLA GHIZELLÁRA halá-
lának 10. évfordulóján. Emlékét
őrzik szerető gyermekei, Károly,
István, Melinda és Emőke. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (57819)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 2-án id. SÁRKÁNY
SÁNDORRA halálának 16. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(57819-I)

Kegyelettel és szomorúan emlé-
kezünk december 2-án a bözödúj-
falusi születésű FÜLÖP MÁRIA
volt marosvásárhelyi lakosra ha-
lálának 10. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (1188)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
nagynéni, unokatestvér, anyatárs
és szomszéd, 

KACSÓ LÁSZLÓNÉ 
szül. KACSÓ ERZSÉBET 

életének 68. évében rövid, türe-
lemmel viselt szenvedés után
megpihent. Drága halottunk te-
metése folyó hó 2-án 14 órakor
lesz, katolikus szertartás szerint,
a marosvásárhelyi katolikus te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57822-I)

Találkozás és búcsúzás, az élet
annyi csak, valaki jön, valaki
megy, s az emlék megmarad.
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, anyós, jó szomszéd, 

SZABÓ ROZÁLIA 
az Augusztus 23. bútorgyár volt
dolgozója szerető szíve életének
83. évében megszűnt dobogni.
Emlékét őrzi fia, leánya és csa-
ládjuk. Drága halottunkat decem-
ber 2-án 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi római katolikus temető
felső kápolnájából. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (57821-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szere-
tett, drága jó férj, testvér, sógor,
rokon, szomszéd, 

UNGVÁRI GÉZA 
életének 90. évében megpihent
az Úrban. Temetése december 1-
jén 13 órakor volt a remeteszegi
temetőben, adventista szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (1183-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, gyer-
mek, testvér, sógor, rokon, a ma-
rossárpataki születésű 

KOVÁCS ISTVÁN 
életének 56. évében folyó hó 1-
jén csendesen megpihent. Teme-
tése december 4-én, vasárnap 14
órakor lesz a marossárpataki ra-
vatalozóból. 
Emlékét őrzi felesége és gyerme-
kei. Nyugodjon békében! (57824-I)

Összetört szívvel állok, Istenem,
eléd, és elfogadom örökkévaló,
szent akaratodat. Búcsúzom
drága gyermekemtől, 

ISTVÁNTÓL. 
Nyugodjál békében! 

Édesanyja. (57823-I)

Drága ÉDESAPÁNK, 
bár még szólhatnál, szívünk sza-
kad meg, hogy itt hagytál. Miért
van az, hogy aki elment, nem jön
vissza többé? Egy emlék marad
csupán, de az élni fog örökké.
Gyermekei: 

Barni és Szabolcs. (57822-I)

Mennyei Atyánk akaratát meg-
értve köszönök el drága testvér-
bátyámtól, 

ISTVÁNTÓL. 
Testvére, András és családja.
(57823-I)

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva búcsúzunk
a szeretett férjtől, édesapától,
nagyapától, testvértől, 

GYÖRFFI ALBERTTŐL 
(Berci) 

a Metalotehnica volt dolgozójá-
tól, aki életének 73. évében hosz-
szú szenvedés után megpihent.
Temetése 2016. december 3-án,
szombaton 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 

A gyászoló család. (57827-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, dr. Molnár
Tündének ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából. A Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem
Zene Intézetének tanárai. 
(sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága férjem,
KÁLMÁN ISTVÁN temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(1194-I)

2016. december 2., péntek _____________________________________________HIRDETÉS  _________________________________________________ NÉPÚJSÁG 19

Kegyelettel emlékezünk SZABÓ 
JÓZSEFRE, az IIRUK volt dolgozó-
jára halálának hetedik évfordulója 
alkalmából. 
Öccse, Albert. (1184)

Fájó szívvel és soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk december 1-jén
BALLÓ MÁRIÁRA halálának 7. évfor-
dulóján.
Hét éve már, hogy nélküled kell élnünk,
de te itt élsz szívünkben, ez ad erőt ne-
künk. Gyertyákat gyújtunk és mécse-
seket, ezek fénye világítson neked.
Örök világosságban, békében nyu-
godj, soha nem feledünk el, ezt bizto-
san tudod. A szív sajog, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő. Évre év
jön, az idő elrepül tova, de mi téged
nem feledünk el soha. Nagyon hiány-
zol nekünk! Isten országa legyen a te hazád, nyugodjál béké-
ben, drága ÉDESANYÁM! 
Emlékét őrzi leánya, veje, unokája, unokaveje és két drága
dédunokája, Blanka és Balázs. (57819-I)

Télapó-vásár 
a marosvásárhelyi várban

Hétfőn, december
5-én 13 órától a vár-
ban kerül sor a mű-
vészeti kiállítások
megnyitójára. Ezút-
tal a négy kiállítóte-
remben 16 kiállítóval
i s m e r k e d h e t ü n k
meg, ugyanakkor
megnyílik a Télapó
hét műhelye is. A B
épületszárnyban lévő
műhelyekben a gyerekeknek lehetőségük lesz arra, hogy külön-
féle karácsonyi tárgyakat készítsenek, például fajátékokat, göm-
böket, koszorúkat, és papírból, plüssből díszeket készítsenek,
fonjanak. Ezen a napon az E épületszárnyban nyitva lesz a Tél-
apó konyhája, ahol a gasztronómia rejtelmeibe kalauzolják el a
gyermekeket, mézes pogácsát készítenek, és más, a karácsonyi
asztalra való finomságokat. Nem utolsósorban a Vár sétányon
lévő téren Télapó minivására várja a látogatókat, itt sajátos, a
téli ünnepkörre jellemző termékeket lehet majd vásárolni. 

Mindenkit szeretettel várunk a várba!
A közkapcsolati osztály

Marosvásárhelyen 
a végéhez közeledik 
az őszi nagytakarítás

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a közterület-rendezési
igazgatóság által folytatja az őszi nagytakarítást december 5. és
10. között.

Felkérjük a magángazdaságok tulajdonosait, a tulajdonosi tár-
sulásokat, hogy idejében tisztítsák meg a területeket, a zöldöve-
zeteket, a tulajdonukban levő ingatlanokat. A hulladékot egy
nappal a bejelentett program előtt a járdaszélen kell halomba
gyűjteni, a szállítóeszközök számára hozzáférhető helyen. Emlé-
keztetjük a lakókat, hogy az ágakat a többi hulladéktól elkülö-
nítve helyezzék el, különben nem szállítják el a munkacsoportok.

Az utcák programálása a december 5–10-i közötti időszakra:
December 5.: 1848. út – páros számok, Csukás, Csalhó, Ka-

kukkfű, C. D. Gherea, Széchenyi István, Kövesdomb, Csíki, Vö-
röstorony, Slatina, Dévai, Cseresznye, Malomkő, Keskeny. 

December 6.: 1848. út – páratlan számok: Koós Ferenc, P.
Dobra, Godeanu, I. Buteanu, Suceava, Şurianu, Magura, Páring,
Legelő, Liliom, Agyag, Petrila, Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bá-
bolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész. 

December 7.: Moldova, Vadász, Bazsalikom, Bucsin, Szelistye,
Păltiniş, Năvodari, Cserealja, Brassói, Arató, Zernyest, Hársfa,
Alkony, Nyárád, Dîmboviţa, Sas, Bucegi, B. N. Antal, Predeal, T.
Vladimirescu (a közpénzügyi hivataltól Jedd irányába).

December 8.: Gyümölcsöskertész, Méhész, Erdész, Szorgalom,
Eke, Zsidó Vértanúk, Bodoni Sándor, Bánát, Erdély, Máramaros,
Munténia, Cernavodă, Segesvári út, Pandúrok sétány, Pandúrok
útja, Kovászna sétány, Hátszeg sétány, Vráncsa sétány, Sellem-
berk.

December 9.: 1918. December 1. út, Tisztás, Ferdinánd király,
Erzsébet királynő, Jeddi út, Szent István, Szent János, Ágacska,
Rügy, Negoiu, Erdőalja, Merészség, Áldás, Haladás, Munka,
Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség, Tulipán, Barátság.

December 10.: Aurel Filimon, Bartók Béla, Nyomda, Színház
tér, aluljáró, Horea, Ballada, G. Enescu, Városháza, Ifjúság, Tus-
nád, Győzelem tér, Rózsák tere.

A közkapcsolati osztály
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A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak

• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Sucursala Mures

December 6-ától közlekedik 
a Mikulás-busz, 

a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal kezdeményezésére 

A Mikulás-busz, amit maga a Mikulás fog vezetni, 16 éve köz-
lekedik Marosvásárhelyen, idén december 6-ától, Mikulás napjá-
tól. A busz rögtön a városi karácsonyi díszkivilágítás fényeinek
felgyújtása után fog begördülni a város központjába. A buszt idén
is fénygirlandokkal díszítik fel. A gyerekek és a szülők felszállhat-
nak rá, amely több kört tesz meg a várig és vissza. A Mikulást Mi-
kulás-segédek kísérik, akik édességet osztogatnak a
gyermekeknek. December 7-én, amikor megnyílik a korcsolyapá-
lya, a Mikulás-busz a főtér és a Liget között fog közlekedni. 

December 8-ától 23-án estig a Mikulás-busz különböző vonala-
kon közlekedik naponta 17 és 21 óra között. 

A Mikulás-busz útvonalát a www.transportlocal.ro honlapon
december 8-ától közlik az utazóközönséggel. 

A közkapcsolati osztály 
Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!

Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 
Legjobb árak a városban!

Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,

friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.
Tipp:

Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!
Friss banán 4,95 lej/kg, friss alma 2,49 lej/kg, friss grapefruit 4,95 lej/kg, friss citrom 4,95 lej/kg,

friss kivi 4,49 lej/kg, friss klementin 3,95 lej/kg, friss narancs 4,95 lej/kg, friss karalábé 2,49 lej/kg,
fokhagyma 18,95 lej/kg, friss zeller 3,49 lej/kg, friss hagyma (fehér) 1,29 lej/kg, friss fehér 
krumpli 1,49 lej/kg, friss paradicsom 4,95 lej/kg, friss csipős paprika 10 lej/kg, friss piros 

paprika 7,49 lej/kg, friss zöld paprika 6,49 lej/kg, friss sárgarépa 1,49 lej/kg, friss uborka 4,49 lej/kg.
Szaloncukor (többféle ízű) 9,95 lej/kg. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

A 
Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok
Önsegélyző
Egyesülete 

– Marosvásárhely, Bolyai utca
36. szám –

a téli ünnepkör-
höz kötődően 

2016. december
15-én 14 órától 

ünnepi ebédet 
szervez a Tudor 

negyedi Dacia 
komplexumban levő

Darina 
étteremben.

Az esemény részletei: 
– Az ebéden való részvételre

december 5-étől naponta 7-13
óra között lehet jelentkezni és
feliratkozni a Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyen. A he-
lyek száma korlátozott. A ta-
goknak fel kell mutatniuk a
tagsági könyvecskét is. 

– A részvételi díj 20 lej/fő,
ami az ebéd és a megfelelő
hangulat biztosítását foglalja
magába.

– Bővebb tájékoztatásért a
0365/430-813-as és a 0265/262-
651-es telefonszám hívható. 

A vezetőtanács 


