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Várjuk a csodát

Baricz Lajos

Várjuk a gyermeket, várjuk a csodát,
az Atyaistennek édes mosolyát,
amellyel azt jelzi, oly nagyon szeret,
mint a jó szülő egyetlen gyermeket.

Elküldte már egyszer áldott szent Fiát,
elutasította akkor a világ;
övéi közé jött, de mily döbbenet –
keresztre feszítve csúfos vége lett.

Elküldi most újra, fogadjuk be őt,
drága szeretetét, a kis csecsemőt,
legyen ezért szívünk tiszta és meleg,
aki hittel várja, csak az érti meg:
a hatalmas Isten emberré lett ma,
általa szól hozzánk jóságos szava.

2017. november 23.

A decemberi eseményekre emlékeztek Marosvásárhelyen

Az ellopott forradalom

Huszonnyolc évvel ezelőtt dördültek el az első fegyverek a megyeszékhelyen. A véres események
évfordulójára emlékeztek tegnap
délben Marosvásárhelyen, a Győzelem téren. Az 1989. december 21-i
események halálos áldozatai között
volt Hegyi Lajos, Pajka Károly, Bodoni Sándor, Tamás Ernő, Adrian
Hidoş és Muntean Ilie.

Szer Pálosy Piroska

A megemlékezésen részt vettek és koszorút helyeztek el a megyei és városi elöljárók, a katonai egységek, forradalmáregyesületek képviselői. A háttérben az
elhunytak hozzátartozói hallgathatták az
ortodox szertartást, majd magyar nyelven

is imádkozhattak szerettük lelki üdvéért.
Azon az emlékezetes decemberi estén
hat marosvásárhelyi fiatalembert ért halálos lövés városunkban, emléküket és a forradalom emlékét őrzi a Győzelem téren
egykor ideiglenesen felállított emlékmű.
Marosvásárhelyen hat ember meghalt, de
a jelek szerint a 28 év sem volt elég idő
ahhoz, hogy megnevezzék és felelősségre
vonják azokat, akik akkor sortüzet parancsoltak.
1989. december 21-én a déli órákban az
Imatex munkásai a Metalotehnica irányába
indultak el, majd visszatérve együtt meneteltek a város központja felé, az erkélyeken
és ablakokban bámészkodókat pedig arra
biztatták, hogy csatlakozzanak a menethez
– mesélte Vuţă Aurel egykori Imatex-alkal-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

mazott, akinek állítása szerint a marosvásárhelyi megmozdulás az ő ipari egységüknél kezdődött. A munkások tömege a
városháza előtt állt meg, és követelte, hogy
a párttitkár álljon szóba velük. Délutánra a
tömeg szétszéledt a pártszékház elől, a szekusok, milicisták furgonokba gyömöszöltek embereket, s a szekuritáté épületébe
szállították, ahol vallatták, bántalmazták
őket. A városházát katonákkal, milicistákkal, szekusokkal vették körül, és felfegyverkezve várták a lázadókat. A feszültség
egyre fokozódott, s este kilenc óra körül
eldördültek az első lövések is.
Amint a forradalmárok jogaiért hangjukat hallatók nevében Hamar Alpár Benjámin elmondta, érdemtelenül kerültek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
16 óra 37 perckor.
Az év 356. napja,
hátravan 9 nap.

Ma ZÉNÓ,
holnap VIKTÓRIA napja.
VIKTÓRIA: a latin győzelem
szó megszemélyesítése.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. december 21.

Változó égbolt

Hőmérséklet:

1 EUR

4,6363

100 HUF

1,4834

1 USD

max. 10C
min. -10C

3,9051

1 g ARANY

158,911

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

36, 29, 35, 9, 30+14

NOROC PLUS: 919337

19, 46, 30, 33, 36, 17

NOROC: 8148480

21, 6, 35, 31, 24, 9

SUPER NOROC: 140191

Megyei hírek

Nem okozott gondot a Dinamo

Nem okozott gondot a Dinamo
legyőzése a marosvásárhelyi
Maros KK férfikosárlabda-csapatának a klub jelenlegi állapotában sem. Igaz, visszatértek a
csapatba a nagyszebeni hiányzók, Person, Pita és Steff is, ám
így is szorosabb meccsre számítottunk. A marosvásárhelyi csapat csak azért nem nyert 40
ponttal többre, mert nagyon sok
lehetőséget kaptak a tizenéves
fiatalok is.

Bálint Zsombor

Már az első negyedben kiderült,
hogy a két csapat nincs egy súlycsoportban. Steff triplája nyitotta meg a
meccset, majd Sánta és Borşa pontjai.
Amikor a légiósok részéről Dino Pita
is bekapcsolódott a pontgyártásba, már
18-2 volt az eredmény, és a házigazdák meg sem álltak 30-ig. Bár némileg
csökkent a lendület a folytatásban,
amíg a kezdő ötös több játékosa a pályán volt, a Maros KK végig növelte

az előnyét, egy adott pillanatban 43
pontra is, miközben a Dinamo három
negyed alatt alig jutott el 32 pontig. A
vendégek akkor csökkentették némileg a különbséget, amikor a házigazdáknál az „óvoda” lépett a pályára.
A győzelemnek köszönhetően a
Maros KK utolérte a rangsorban az
Craiovai Universitateát, és a közvetlen
meccsen elért sikerrel meg is előzte,
legalábbis Goran Martinić jelenlegi
csapatának következő találkozójáig,
ami igazolja, nem mindig a drága játékosok garantálják az eredményességet.
A mérkőzés után Szászgáspár Barnabás vezetőedző elmondta: sok nem

mondható el a Dinamo halvány teljesítménye következtében, de annak
örül, hogy mindenkinek, a tizenéves
fiataloknak is, lehetőséget tudott biztosítani. Arról is beszélt, hogy ez volt
az utolsó mérkőzés az idén, hisz a december 28-i jászvásári találkozót a
házigazdák kérésére elhalasztották.
Így a csapat tagjai most nyolcnapos
vakációra utazhatnak, 28-án kezdik
meg ismét a felkészülést a következő
évi meccsekre. Mint mondta, reméli,
valamennyi játékos visszatér, tehát a
két svéd is, hiszen úgy tűnik, sikerül
többé-kevésbé kifizetni őket az eddig
nyújtott teljesítményért.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda országos liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi Maros KK–Bukaresti Dinamo 87-48 (30-7, 23-16, 21-9, 13-16)
Ligeti sportcsarnok, 1500 néző. Vezették: Bogdan Podar (Kolozsvár), Amalia Marchiş
(Kolozsvár), Ionuţ Moraru (Kolozsvár). Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).
Maros KK: Pita 19 (2), Stăncuţ 14 (2), Sánta 13, Person 12 (3), Borşa 8, Kilyén 6 (1),
Steff 6 (1), Gârbea 5, Engi-Rosenfeld 2, Bichiş 2, Porime, Ilicov.
Dinamo: Neagoe 10, Iliescu 10 (1), Cioacătă 7 (2), Stănescu 5, Şt. Mâinea 5 (1),
Bîrloveanu 4, Zaharie 4, C. Mâinea 3, Manolescu, Rădulescu.

A máltaiak karácsonyi műsora

December 26-án, kedden Marosvásárhelyen, a Szent Imre
római katolikus templomban (Milcovului utca) a délelőtt 11
órai szentmise után karácsonyi műsorral mutatkozik be a
Máltai Szeretetszolgálat műkedvelő színjátszó csoportja fiatal és felnőtt máltai tagok részvételével. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Betlehemi békeláng

Az adventi várakozás lelkiségében Egy lángot adok, ápold,
add tovább jelmondattal vállalnak szolgálatot a marosvásárhelyi 30-as gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat cserkészei: minden érdeklődőnek átadják a betlehemi
békelángot. A láng több ezer kilométert utazott, óvó kezek
hozták, a cserkészek küldetéstudatának köszönhetően
pedig a marosvásárhelyieknek is átadódik. Ma 17 órától a
Bolyai téri unitárius templomban, 23-án, szombaton 18 órától a felsővárosi református templomban lehet átvenni. A
jelenlevők vigyenek magukkal egy lefedhető gyertyatartót,
ami védi a lángot a széltől és csapadéktól.

A korcsolyapálya és a mozi programja

December 24-én és 31-én 15.30-ig lehet a marosvásárhelyi műjégpályán korcsolyázni, az utolsó turnus 14 órakor
indul. December 25-én és január elsején zárva lesz a
pálya, a két ünnep közötti többi napon, illetve január 2-ától
a megszokott program szerint lehet korcsolyázni. A marosvásárhelyi Művész moziban december 24-én és 31-én
16.30-kor kezdődik az utolsó vetítés, december 25-én és
január elsején zárva lesz a mozi. December 26-án és január 2-án 16 órától 23 óráig zajlanak a vetítések, december 27-től 30-ig és január 3-ától a megszokott program
érvényes – tájékoztatott a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal.

Két vasárnap zárva lesz
az ócskapiac

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy december 24-én és 31-én zárva lesz az ócskapiac.

Tizenöt éves lány tűnt el

December 16-án önként távozott otthonából, és azóta nem
tért vissza a marosszentgyörgyi 15 éves Rostaş Katalin.
Ismertetőjegyei: 1,60 m-es magasság, ovális arc, zöld
szem, gesztenyebarna, hosszú haj, sportos testalkat, kb.
51 kg. Eltűnésekor jellegzetes roma viseletben volt. Aki
látta vagy tud valamit hollétéről, hívja a 0265-202-467-es
telefonszámon a megyei rendőr-felügyelőséget vagy értesítse a 112-es egységes hívószámon a legközelebbi rendőrőrsöt.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Illegális fenyőkereskedés

Fenyőfák illegális árusítása miatt büntetett meg a
Maros megyei rendőr-felügyelőség két férfit és egy nőt
egy marosvásárhelyi piacon. Az ellenőrzést a rendőrség a
brassói erdőőrséggel közösen végezte. A törvénysértők tíz
fát kínáltak eladásra, és összesen 260 fára vonatkozó kísérőlevelet mutattak be a hatóságnak, az iratokból azonban nem derült ki az áru eredete. A rendőrség elkobozta a
fenyőket, az ellenőrzés előtt értékesített 250 fa 10 ezer lej
fölötti értékét pedig pénzben hajtotta be az illegálisan kereskedőktől.

Közlemény

Fotó: Nagy Tibor

Olvasóink figyelmébe!

Hirdetési irodánk nyitvatartási programja:
– péntek, december 22.: 8 – 13 óra között
– szombat, december 23.: ZÁRVA
– vasárnap, december 24.: ZÁRVA
– hétfő, december 25.: ZÁRVA
– kedd, december 26.: 9 – 13 óra között
Következő lapszámaink szombaton, december 23-án,
majd szerdán, december 27-én jelennek meg.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon.

Az újraszerveződés alatt álló marosvásárhelyi SALUBRISERV RT.
ezúton értesíti a lakosságot, hogy az ünnepek miatt változik a munkaprogram, az alábbiak szerint:
– december 25-e és január 1-je helyett, mivel ünnepnapok, azt megelőzően, december 23-án és 30-án szállítják el a szemetet.

A Salubriserv Rt. áldott karácsonyt
és boldog új évet kíván!

Karácsonyi sorsolás a szerkesztőségben
december 27-én, szerdán 15 órakor!

A Népújság szerdán 15 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa György utca 9. szám) a
Hűséges előfizető – DECEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej
a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Az ellopott forradalom

(Folytatás az 1. oldalról)
besúgók, szekusok a forradalmárszervezetekbe, és kovácsoltak előnyt a
megvásárolt igazolványokkal, miközben a hősök családjait, árváit mellőzték. A koncon marakodó, magukat
forradalmárszervezeteknek nevező
civil kezdeményezések vezetői közül
azonban senki sem tud arra válaszolni, hogy kértek-e elégtételt az elhunytak
nevében,
egyáltalán
indítottak-e pereket az egykori felelősök megnevezésére, akik ma is köztünk élnek, és részt vesznek a hasonló
megemlékezéseken is. A megölt fiatalemberek családjának fájdalmát
immár az sem enyhítené, ha számukra
méltóbb emlékművet állítanának a főtéren, amelyre állítólag nagy összegeket utalt ki a kormány. A hősök sosem
halnak meg – állt egy transzparensen,
de ez is sovány vigasz a jelen lévő
családtagoknak. Az elhunytak szülei,
gyermekei, hozzátartozói úgy érzik,
mindenki kihátrált mögülük, a hősök
emléke jó ideje másodlagossá vált
mind a döntéshozók, mind a társadalom számára – legyintenek csalódottan.

Jönnek az elektronikus
adónyilatkozatok

A 2018 januárjára vonatkozó adóügyi nyilatkozatokat
kötelező módon interneten keresztül, elektronikus
formában lehet benyújtani, derül ki az Országos
Adóhatóság (ANAF) csütörtöki közleményéből. Az
idézett forrás rámutat, a nyilatkozatok elektronikus
úton történő benyújtása kevésbé időigényes, ugyanakkor ezáltal utazási és nyomtatási költségeket takarítanak meg az emberek. A következő
nyilatkozatokat kötelező interneten keresztül benyújtani: 100-as, 101-es, 120-as, 205-ös, 207-es, 208as, 300-as, 301-es, 307-es, 311-es, 390-es, 394-es
és 710-es. Az ANAF vezetősége felhívja az érintettek figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az intézmény
honlapján található, ingyenes útmutató programok
felhasználásával tölthetik ki. (Agerpres)

Villamos járművek vásárlását
szorgalmazzák

Magyarok és románok
a barikád egyazon oldalán

„Az 1989-es forradalom, a szabadságért folytatott harc nemcsak a románok, hanem a magyarok küzdelme is volt, mint
ahogy a forradalom áldozatai között is egyaránt voltak magyarok és románok. 1989 a mi közös forradalmunk volt” – jelentette ki csütörtökön, a parlamentben elhangzott beszédében
Novák Csaba Zoltán szenátor.
A politikus úgy vélte, az 1989-es forradalom is azt bizonyítja, hogy minden véleménykülönbség dacára, a történelem
igazán fontos pillanataiban a románok és a magyarok a barikádok egyazon oldalán álltak. Ma, amikor sokan megpróbálják
tagadni ezt a tényt, kijelenthetjük, hogy ma sokkal több közös
célunk van, mint bármikor a történelemben.
Novák Csaba Zoltán arra is emlékeztetett, hogy a Romániában
élő nemzeti kisebbségek kettős elnyomásban éltek: szenvedtek
a súlyos szociális és gazdasági helyzet miatt, létüket azonban egy
durva homogenizációs politika is veszélyeztette. Jelentős eredménynek nevezte, hogy több évtizedes hallgatás után ma valóban
van szándék a ’89-es események tényleges feltárására, a felelősök felderítésére. Kitért arra is, hogy az RMDSZ az elsők között
szorgalmazta az ország európai és euroatlanti integrációját.
A közelgő centenáriumra utalva arra hívta fel a figyelmet,

Ország – világ
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hogy a jövőben sem a különbözőségekre, hanem a közös célokra, tervekre kell összpontosítani. – Ma nem a kommunizmus ellen, hanem a szabadság, a jólét, a jogállamiság
megerősítéséért, az európai nemzetek minél szorosabb együttlétéért küzdünk mindannyian – mondta.
– Ha most, 28 évvel a forradalom után feltesszük magunknak a kérdést, hogy honnan indultunk és hova jutottunk, látnunk kell, hogy veszélyek ma is vannak. A legnagyobb veszély
ma a nacionalizmus, a populizmus, a demagógia, a demokrácia
európai értékeivel szembeni szkepticizmus. Ezek a jelenségek
ma számos formában jelentkeznek, és a jogállamiságot veszélyeztetik a térségben – figyelmeztetett.
„Ma közös felelősségünk, hogy eldöntsük, mihez kezdünk
az 1989-ben megszerzett szabadsággal. Azt javasolom, hogy
keressük az együttműködés lehetőségeit, különösen akkor, amikor ez a legnehezebb, amikor sokak lemondanának erről. Mert
lehet, hogy egyesek nem értik az együttműködés fontosságát,
de meggyőződésem, hogy évek, akár évtizedek múlva azt
mondjuk, ez volt a helyes út, ez volt a helyes döntés. Akárcsak
1956-ban vagy 1989-ben” – hangsúlyozta Novák Csaba Zoltán.
(közlemény)

Megszavazta a képviselőház a katolikus iskola
újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet

Megszavazta a képviselőház csütörtökön a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi római katolikus
líceum
újraalapításáról
rendelkező
törvénytervezetet, amelyet az RMDSZ terjesztett a
parlament elé.

A törvénytervezet szerint az iskola önálló jogi intézményként fog működni azokkal a már korábban elindult osztályokkal, amelyeket – a 2015-ös iskolaalapítás törvényességét
megkérdőjelező ügyészségi eljárás nyomán – a tanfelügyelőség a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz sorolt. A képviselőház ahhoz is hozzájárult, hogy az újraalakuló tanintézmény
felvegye az 1948-ban államosított jogelődje által használt „II.
Rákóczi Ferenc” iskola nevet.
A tervezet szövegébe a bizottsági vita során Lavinia Cosma,
a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének
javaslatára bekerült egy olyan pontosítás is, miszerint a katolikus iskola az – egyháznak visszaszolgáltatott – épületegyüttes B szárnyában működik. Ezt a „félreértések elkerülésével”
indokolták, a főépületben ugyanis a román tannyelvű Unirea
Főgimnázium működik. A képviselőházban a felekezeti iskola
helyzetét rendező tervezetet 172 törvényhozó támogatta, 69
ellenezte, nyolcan tartózkodtak.
Az ellenzők közül a leghangosabbnak Marius Paşcan volt
Maros megyei prefektus, a Traian Băsescu volt államfő által
alapított, ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának (PMP) képviselője bizonyult, aki a román nemzeti érdekek elárulásának minősítette a szociálliberális kormánytöbbség és az RMDSZ
közti megállapodást, amely ismét „etnikai lőtérré, az etnikai
szegregáció” városává változtatja Marosvásárhelyt.
A Klaus Johannis államfőhöz közel álló ellenzéki Nemzeti
Liberális Párt (PNL) képviselője azzal indokolta a jobbközép
alakulat ellenszavazatát, hogy a törvény szerinte „konfliktust
szít”, amely hatályba lépése esetén „kinyitná Pandóra szelencéjét”, tekintettel arra, hogy eddig még egyetlen középiskolát
sem alapítottak törvénnyel Romániában, de a marosvásárhelyi
eset precedenst teremthet.
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A kormánykoalíción és az RMDSZ-en kívül támogatta az
iskolaalapítást az ellenzéki USR is, amely Lavinia Cosma képviselő magyarázata szerint szakítani akart azzal a 27 éves marosvásárhelyi gyakorlattal, hogy mindenről etnikai alapon
szavaznak, amiért szerinte a magyar és a román politikusok
egyaránt felelősek.
Mint mondta, az USR-nek semmi köze az RMDSZ és a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) megállapodásához, de
úgy értékelte: véget kell vetni annak, hogy a (marosvásárhelyi
felekezeti iskolában tanuló) gyermekek oktatáshoz való jogát
politikai csatározásokra használják. „Kiegyensúlyozottan, felelősen szavaztunk, és fontos lenne végre megérteni, hogy
2017-ben már ideje felhagyni ezzel a románokat és magyarokat szembefordító manipulálással” – hangoztatta az USR képviselője.
A tervezetről a parlament szenátusa hozza meg a végső döntést.
A szenátus december elején az oktatási kerettörvény módosításával jogalapot teremtett arra, hogy a parlament törvény
útján alapíthassa újra a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi katolikus iskolát.
A marosvásárhelyi katolikus líceum helyzetének rendezéséhez Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően, szeptemberben ígért politikai
támogatást Liviu Dragnea, a kormány vezető erejét képező
Szociáldemokrata Párt elnöke.
A Maros megyei tanfelügyelőség szeptember elején függesztette fel a magyar tannyelvű katolikus iskola működését
egy tavaly kezdődött, az iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárásra hivatkozva. Az intézkedés
következtében a magyar kormány bejelentette, hogy csak
akkor fogja támogatni Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD), ha Bukarest
megnyugtatóan rendezi a tanintézet jogi státuszát. (MTI)

217 támogató, egy ellenszavazattal és 45 tartózkodással elfogadta csütörtökön a képviselőház azt a
törvénytervezetet, amely kötelezi az önkormányzatokat, hogy a jövőben elektromos meghajtású tömegközlekedési járműveket is vásároljanak. A
törvényjavaslat értelmében a jövőben megvásárolandó tömegközlekedési járművek 30 százaléka
elektromos meghajtású kell hogy legyen, hogy csökkentsék a szennyezést, az elhasznált benzin és gázolaj mennyiségét, és népszerűsítsék az új szállítási
technológiákat. A személyszállítással foglalkozó magánvállalatokra, beleértve a taxiscégeket is, 2020tól kezdődően érvényes a szabályozás. A törvény az
elfogadását követő évtől lép érvénybe. Az ügyben a
képviselőház volt a döntő fórum. (Agerpres)

Az új osztrák kormány
közeledhet Magyarországhoz

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alkotta új osztrák kormány várhatóan
nem fog konfrontálódni a menekültpolitika kérdésében Magyarországgal, és a két ország vezetése közeledhet egymáshoz – mondta Molnár Tamás
Levente Ausztria-szakértő az M1 aktuális csatorna
csütörtöki műsorában. Közlése szerint Sebastian
Kurz (ÖVP) új osztrák kancellár már külügyminiszterként is szorgalmazta – a magyar kormány álláspontjával egybehangzóan – az uniós külső határok
védelmének megerősítését. Ugyanakkor az ÖVP a
menekültpolitika tekintetében számos ponton magáévá tette a tőle jobbra álló szabadságpárt elképzeléseit, ami sikeresnek bizonyult a választásokon –
tette hozzá a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. Arról is szólt, hogy eközben az új osztrák
kormány deklarálta az Európai Unió melletti elkötelezettségét is. A koalíciós megállapodásban is szerepel, hogy Ausztria az Európai Unió integrált része,
és ezt jelzi az is, hogy kancellárként Kurz első útja
Brüsszelbe vezetett – mondta a szakértő. (MTI)

Ukrajnai amerikai fegyverszállítás aggasztja Moszkvát

Az élet kioltására alkalmas amerikai fegyverek Ukrajnába szállítása tovább fűtheti a nacionalistákat,
akik vérontást akarnak a Donyec-medencében – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtökön Moszkvában. A Kreml szóvivője szerint
Moszkva álláspontja változatlan a lehetséges amerikai fegyverszállítással kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy Washingtonban egyelőre
hivatalosan cáfolták azokat a sajtóértesüléseket,
amelyek szerint ilyen szállítások előkészítése folyik.
Korábban a The Washington Post című amerikai napilap arról számolt be, hogy az amerikai külügyminisztérium „átlépte a Rubicont” és jóváhagyta a
Barrett M107A1 típusú, nagy kaliberű mesterlövészpuskák ukrajnai szállítását. Az amerikai tárca a
TASZSZ orosz hírügynökséget arról tájékoztatta,
hogy Washington sohasem korlátozta az ilyen jellegű kereskedelmi eladásokat. (MTI)

Terroristagyanús férfit fogtak el
Németországban

Elfogtak egy terroristagyanús férfit Németországban,
aki valószínűleg gázolásos merényletet akart elkövetni az Iszlám Állam terrorszervezet (IÁ) nevében
– jelentették csütörtökön német hírportálok. A szövetségi legfőbb ügyészség közleménye szerint a 29
éves német állampolgárt szerdán vették őrizetbe különleges rendőri egységek bevetésével. Külföldi terrorszervezetben viselt tagsággal és állam elleni
súlyos bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják.
Sajtóértesülések szerint az iraki származású gyanúsított régóta a hatóságok látókörében van, és hoszszabb ideje folyamatos megfigyelés alatt tartották.
Elfogásában 70 rendőr vett részt. Lakásában lefoglaltak több mobiltelefont és számítógépet. A készülékekből kinyert adatok elemzésével és a gyanúsított
ismeretségi körének ellenőrzésével vizsgálják, hogy
voltak-e társai. (MTI)
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A parlament befejezte az igazságszolgáltatás átszervezését

Megszavazta a parlament
szenátusa csütörtökön az
igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló törvénycsomag
utolsó tervezetét is.

A képviselőházban múlt héten
már elfogadott törvényeket várhatóan nem tudja egyhamar hatályba
léptetni a szociálliberális kormánytöbbség, Klaus Johannis államfő
ugyanis, aki ellenzi a módosításokat, egy alkalommal megtagadhatja
kihirdetésüket. Még arra is számítani lehet, hogy az ellenzék alkotmányossági óvással próbálkozik.
A reformcsomag szerint egyebek
mellett külön ügyészség vizsgálná
a bírák és ügyészek által elkövetett
törvénysértéseket,
a
legfőbb
ügyészség újonnan alakítandó részlegének élére azonban nem az államfő, hanem a Legfelsőbb Bírói
Tanács (CSM) választana főügyészt.
Az RMDSZ támogatását is élvező balközép kormány nemcsak
lehetővé, hanem egyenesen kötelezővé tenné, hogy az állam behajtsa
az ügyészeken vagy bírákon azokat
a kártérítéseket, amelyek kifizetésére – rosszindulatból vagy súlyos
hanyagságból – helytelenül hozott
döntéseik következtében kötelezték
az államot.
Országszerte csaknem két hónapja rendszeresen tüntetnek az
igazságügy átszervezése ellen az ellenzéki szervezetek, amelyek szerint a szociálliberális kormánytöbbség saját korrupt politikusai védelmében akarja megfélemlíteni és
„politikai pórázra” kötni az igaz-

ságszolgáltatást. A módosításokat a
bírák és ügyészek szakmai szervezetei sem támogatják, egyes bíróságok alkalmazottai pedig maguk is
demonstrálni kezdtek.
A reform szükségességét a kormánytöbbség az „ügyészállami túlkapások”
megfékezésének
szükségességével, a korrupcióellenes ügyészek (DNA) állítólagos titkosszolgálati
befolyásolásával
indokolta.
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerint 27 év
után végre megvalósul a vád és a
védelem erőviszonyának egyensúlya a romániai tárgyalóteremben.
„Az ügyésznek és az ügyvédnek
ugyanolyan eszközökkel, jogokkal
és kötelezettségekkel kell rendelkezniük, és ezt az elvet a tárgyalóterem berendezésének is tükröznie
kell, az ügyésznek nem a bíróval,
hanem az ügyvéddel kell egy szinten helyet biztosítani. Ma ez sajnos
nem így történik nagyon sok bíróságon, a kommunista rendszer
egyik örökségeként az ügyész a
bíró mellett foglal helyet. Ez sehol
a világon nincs így” – idézte a frakcióvezetőt az RMDSZ hírlevele.
A szociálliberális koalíció nemcsak átszervezni akarja az igazságszolgáltatást, hanem elkezdte a
büntető eljárásjog módosítását is,
arra hivatkozva, hogy az állandósult „bilincscsörgetés” és a médiának már a bűnvádi eljárás elején
kiteregetett ügyészségi „leleplezések” közepette ma már nem érvényesül az ártatlanság vélelme.
(MTI)
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Észrevenni, továbbadni a jót

Szénégető István római katolikus plébános

Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek, és az
lesz majd az egész népnek! – mondja az angyal a
pásztoroknak betlehemi pusztában (Lk 2, 10).
Nem akármilyen örömről van szó. Igazi karácsonyi örömről, mely természetes, mégis természetfeletti. Egy születés öröme. Jézus születése öröm.
Öröm az, hogy Isten nem távoli, hanem közeli.
Biztonságot, elfogadottságot sugalló öröm. „Az
evangélium öröme betölti azok szívét és egész
életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik,
hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig
megszületik és újjászületik az öröm…” (Ferenc
pápa: Az Evangélium öröme, 1.)
Jézus minden szava a jóról való beszéd. Az
Atya öröméről, jóságáról, gondviseléséről és irgalmáról szóló örömüzenet. Jézus folyamatosan a
békét és a megbékélést hirdeti. Bízik az emberben.
Nem arról beszél, hogy milyen nehéz idők járnak,
nem panaszkodik, nem ítélkezik, nem támad senkit. Nem kelt pánikot, inkább derűt, nyugalmat
áraszt… Nem ijesztget, nem riogat, nem bizonytalanít el. Nincs erőszak szavaiban, tetteiben,
mégis erő áradt ki belőle (Mk 5, 30). Meg vagyok
váltva! Alapvetően és mélyen. És ez a jóság most
is itt van bent, bennem, a szívemben. Olyan mélyen, hogy semmilyen fájdalmas múlt, semmilyen
sérelem vagy megbántás, a sok rossz cselekedet
nem érte el, nem vette el tőlem. Még az ősbűn, az
áteredő bűn ereje sem… Jézus megváltott. Igen.
Övé vagyok igazán. Bűneim ellenére is szeret,
jónak mond engem, ezért gyógyít, vigasztal.
A jóról való beszéd és a jó továbbadása persze
nem jelenti a rossz dolgok, a fájdalmak, a negatív
tapasztalatok elfedését. Az ép elme és az egészséges lélek felismeri, mikor van nappal és mikor jön
el az éjszaka. Vagyis bőrünkön és lelkünkben is
tapasztaljuk, ami fáj, ami idegesít, ami sértő, ami
igazságtalan… Mi nem segít ilyenkor? A fájdalomban való megmaradás, az önmagamba való
bezárkózás, a bűnbakkeresés, a magyarázkodás, a
panaszkodás, a nyers szavak, idegesség… Mindez
nem emel fel. Mi segít akkor? A gerinces, bátor,
hitből fakadó szembesülés… valamivel, bármivel,
mindennel. A valósággal. Épp az a valóság, ami
itt és most van. Bennem és körülöttem. Mit látok?
Mi van bennem? Mi vesz körül? Látod a jót?
Nézd csak… van jó is! Igen, van fájdalom, szenvedés… Együtt vannak. De látod a jót? Ha látod
a jót: mondd el! Most rögtön. Írd le magadnak,
hogy ne felejtsd el. Készíts listát a mai jó dolgok-

ról. Jó dolog, hogy élsz. Jó dolog, hogy szuszogsz.
Jó dolog, hogy beszélni, járni tudsz. Jó dolog,
hogy most épp újságot olvasol. Jó dolog, hogy a
jóra figyelni tanulunk… És jó dolog, hogy tanulhatunk a jóról beszélni, a jót észrevenni, a jót továbbadni. Ha találkoztál a jóval, segít, ha
megfogalmazod és elmondod egy testvérnek.
Mert ha látod a jót, a másik ember testvér. Személyesen, találkozásokban, e-mailben, sms-ben… a
jót add tovább, oszd meg testvéreiddel! A fájdalom nyelvezete pedig ezután nem az értelmetlen
panaszkodás vagy nyers szavak lesznek, hanem
inkább a tiszteletteljes kérés, közös gondolkodás,
közös útkeresés.
Soroljuk fel esténként, mi minden jó történt ma
velünk. Istenem, köszönöm, hogy élek, hálát adhatok, hogy tapasztalom a jót, ami éltet engem.
Anyut, aput, a testvéremet, gyermekemet, a napot,
a munkát, pihenést, játékot, mindent. Beszéljünk
a jóról, ami a miénk. Ami adott. És beszéljünk
arról is, ami még lehetne, fogalmazzuk meg tiszteletteljes kérés formájában egymásnak, keressük
a közös utakat, lehetőségeket. És közben figyeljünk erre: lélekkel átitatott szavakkal forduljunk
egymáshoz, és „ne a mi ösztönös természetünk,
hanem a jóság hatása irányítson minket”. Jó?
Csaba testvér mesélte: Szovátán ül egy kislány
az asztalnál. Szomorúan néz maga elé, nem eszik.
Miközben megsimogatja őt, megkérdezi tőle: Mi
a baj? „Senki sem biztat, hogy egyek…” – jön a
válasz. Biztassuk és bátorítsuk egymást! Keressük
szemünkkel a másik tekintetét. Álljunk meg egy
szóra egymás mellett. Mise végén nézzünk körül,
ki nem jött ma közénk? Mi lehet vele? Mondjuk
el, hogy mennyire várjuk közénk. A szeretetteljes
figyelem belső erőket
szabadít fel, és képesek vagyunk továbblépni, célokat kitűzni,
közösen előre haladni.
Ez a jónak, az
örömnek a születése.
Ezt hozta el Jézus ebbe
a világba. Karácsonyra
nem kérek tárgyakat,
cuccokat,
csili-vili
ajándékot. Isten önmagából adott ennek a világnak: Szent Fiát adta
nekünk. Te is tudsz
ajándékozni magadból
valami jót. A jó benned van, tudod? Boldog karácsonyt!

„Az angyal pedig ezt mondta nekik:
Ne féljetek…”

Nagy László unitárius lelkész

Gyermekkorunk boldog pillanatait éljük át
újból ilyenkor decemberben. A Mikulás-,
majd az angyalvárás varázsa megérintett
gyermeket és felnőttet egyaránt. Mindenki
boldog pillanatokra vágyott, s a szülői könynyek sok fájdalmat és örömet takartak. Csak
egy cél állt a szülő előtt: boldognak lássam a
gyermekem. Ma sincs ez másként. Sokat változott a világ, de a gyermek születése fölötti
öröm ugyanaz. Örömet szerezni a gyermeknek, gyermekemnek, ez a szülői vágy sem
változott. Ma is odaadja utolsó falatját gyermekének, mert szereti, mert az övé, mert felelős érte. De vajon a Jézus születése
megérinti-e a keresztény világot?
A karácsonyfák megérkeznek már november végén. Elhullatnák karácsonyra tűlevelüket, ha igazi fenyők lennének a Hargitáról, de
a legtöbb műfenyő, ami jövőben is megérkezhet már novemberben! Az „angyalok” kihasználják a bevásárlóközpontok akciós
árajánlatait, s már november végén, december elején megérkezhet az angyal! Már minden elő van készítve: De a gyermek Jézus
születését várjuk-e? Amire megérkezik az
ünnep, mindenki kifáradt, elfásult, pihenésre
vágyik, és nem ünneplésre, templomi áhítatra, lelki gyümölcsökre.
Mindennap látjuk és halljuk, hogy milyen
irányt vett az egykori keresztény Európa. Ha
Istent emlegeted, ha Jézust vallod példaképnek, ha a keresztény erkölcs hirdetője vagy,
akkor megrónak, maradinak bélyegeznek, a
haladás és fejlődés ellenségévé válhatsz. Ma
vallásosnak lenni nem divat, és nem ünnepelhetsz, nem köszönhetsz el Isten nevében nagyon sok európai országban. Milyen jó, hogy
itt, környezetünkben még nincs így. Mi még
„Isten áldja meg!”, „Békesség Istentől!”,
„Erős vár a mi Istenünk”,„Dicsértessék a

Jézus Krisztus!” köszöntésekkel üdvözölhetjük egymást. Ez nem csak külső forma,
hanem szívből jövő jókívánság és meggyőződés.
Kétezer év bizonyságul szolgált arra, hogy
a prófétai üzenet beteljesedett. „Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,/ Benne ragyognak nap, hold, csillagok./ Anyja szemei s a Te
szemeid,/ Istenem, a te szemeid azok./ Gyönyörűséges és szörnyű szemek,/ Oly ismerősek, s oly idegenek…” (Reményik Sándor:
József, az ács az Istennel beszél). Ő kell megszülessen ez év karácsonyán is minden erdélyi keresztény családban, hogy jelenlétével
sugározza az angyal üzenetét: „Ne féljetek,
mert (...) Üdvözítő született ma nektek”.
Nagy szükség van e meggyőződésre, e hitre.
Ady Endre betegnek mondta a világot, s ez
ma sincs másként: „Ember ember ellen csatázik,/ Mi egyesítsen, nincsen eszme,/ Rommá
dőlt a Messiás háza,/ Tanítása, erkölcse
veszve…”(Ady Endre: Karácsony II). Magunkra és környezetünkre ismerhetünk e vallomásban.
Kedves Testvéreim, mindnyájan érezzük,
hogy változásra van szükség e világban. Emberi gyarlóság, hogy a változást mindig mástól várjuk. Ez évben kezdjük magunkkal!
Először is győzzük le félelmeinket! Hogyan?
Hitünk erősítésével a legkönnyebb. Engedjük
be Jézust életünkbe, és engedjük, hogy szeretetével ő irányítsa életünket. Meggyőződésem, hogy így, általa szebb és igazabb lesz,
meggyógyul a világ.
Dutka Ákos Karácsony című versének
egypár sorával zárom karácsonyi üzenetem a
Népújság olvasóinak, és kívánom, hogy az
angyali üzenet verjen gyökeret életünkbe s a
hit fája, ami a Gondviselés, érezzük a jézusi
békességet: „A régi háznak karácsonyfa
lángja,/ negyven év ködén át híva felragyog:/
szívemben Jézus, künn angyal harangoz/ és
én újra tiszta, jó gyermek vagyok”.

Ki fekszik a jászolban?

Kovács Tibor református lelkész

Kedves olvasó, ilyenkor, karácsonyhoz közeledve a reklámoknak, különféle tévéműsoroknak, iskolai és
templomi szerepeknek köszönhetően
előtérbe kerülnek az ünneppel kapcsolatos, szinte közhelyként ható igazságok: „legyünk jobbak”, „szeressük
egymást, mert karácsony a szeretet ünnepe”, „legyen mindenkinek a szívében
öröm és békesség” stb. Ez mind igaz és
jó is, de van benne egy nagy adag háromnapos önámítás, ha nem jutunk el
odáig, hogy megismerjük ennek a szeretetnek, békességnek és örömnek a forrását. A karácsony egy fontos kérdést
vet fel: kicsoda Jézus? Ki az a gyermek
a jászolban? Megnyugtató válasz hiányában bizonytalanságban élünk, s csak
keressük, keressük az ünnep lényegét.
Egykor a zsidókat szinte őrületbe kergette ez a bizonytalanság: „Meddig tartasz
még
bizonytalanságban
bennünket? Ha te vagy a Krisztus,
mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus válasza nem késett: „Megmondtam nektek, de nem hisztek”. (Jn. 10, 24-25)
Nehéz volt elhinni, hogy az ember
Krisztus valóságos Istenként jött közénk, s ugyanolyan nehéz volt visszatartani magukat attól, hogy hódoljanak
előtte, mert minden tette arról árulkodott, hogy Ő a várva várt Messiás. Ma
is nagyon sok ember ugrál a karácsony
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küszöbén, s nem tudja eldönteni, hogy
hol és hogyan ünnepeljen. A lélek mélyén, a templom csendjében vagy a fényes, csillogó, ideig-óráig mindenért
kárpótló világban? A kérdést a válasz
dönti el. Kicsoda neked Jézus?
Ha számodra Jézus egy mesebeli figura marad, akkor érthető, hogy nem
érted, miért kellene erre az ünnepre lelkileg előre készülnöd. Érthető, miért van
az, hogy olyan könnyen belebonyolódsz
az ajándékvásárlás pénzkérdésébe, s
mások karácsonyát nézve megkeseredsz. Érthető, hogy miért a padláson
lévő kolbász a legfontosabb, s az is,
hogy miért keresed az ünnepben a kényelmet, csak az evés-ivást, s azt, hogy
többet veszekedjetek a családban, ha
már többet is vagytok együtt. Ez is egy
válasz arra, hogy neked kicsoda Jézus.
Van más válasz is? Van más, ennél
jobb karácsony? Lennie kell! Onnan
tudom, mert láttam embereket szegényen, öregen, szerényen, magányosan,
kereszteket cipelve, s mégis boldogan
ünnepelni. Ők mit ünnepeltek? Krisztus
tettét: amikor az ember szerelmes, nem
gondolkodik, csak szeret. Jézus az értünk érzett nagy szerelmében nem gondolkodott, hanem az eget szétszaggatva
érted és értem földre szállt. Mert Ő
téged szeret, neki te kellesz, s ezért mindent vállalt. Ez az égtől a földig érő
nagy szerelem a betlehemi jászolban
kezdődött, a kereszten folytatódott, s
ezen a karácsonyon is
lenyúl a mennyből,
hogy megfogja a kezed.
Karácsony ennek a nagy
szeretetnek az ünnepe,
amely arról szól, hogy
Krisztus az enyém, én
pedig örökre az Övé.
Ezt az egymásra találást
csak áhítattal, csendben
elmélkedve, tűnődve,
együtt beszélgetve lehet
méltóságteljesen ünnepelni. Az ünnep helyszíne a belső szoba, a
család és a templom.
Ott bent, legbelül, legyen mindenkinek áldott karácsonya!

„Neki növekednie kell, nekem pedig
egyre kisebbé kell lennem”

Tamási Károly hetednapi adventista lelkész

A karácsony hangulata érdekes hatásokat
vált ki az emberekben: a munkáltatók
mintha kedvesebbek lennének alkalmazottjaikhoz, esetleg prémiumfizetéssel lepik
meg őket, a nagyvárosok főterei fényárban
tündökölnek, a bevásárlóközpontok akciós
ajánlataikkal vonzzák a vásárlók ezreit (Romániában az állampolgárok jövedelmük
egyharmadát karácsonyi ajándékokra költik), a médiában központi helyet kap Jézus
Krisztus személye. Mindezek után feltör
bennünk a sóvár: bárcsak így lenne mindennap! Bárcsak többet és jobban oda tudnánk
figyelni a mennyei dolgokra és ezzel egy
időben egymásra! Ha betekintünk a jelenlegi
ünneplésünkbe, az többnyire énközpontúvá
alakult! Jézus születésének ténye csupán
ürügy a szórakozásra, a pazar étkezésekre.
Mit tanít a Betlehemben megszületett
Jézus Európának?
Jézus a gyermekek és ifjak példaképe.
Jézus élete telve volt szorgalommal. Gyakorlatot végzett a különböző feladatok végzésével, összhangban testi erejének
fejlődésével… Krisztus földi élete példa volt
minden család számára. Otthonában engedelmes és segítőkész volt. Megtanulta az
ácsmesterséget, a názáreti kis műhelyben
saját kezűleg dolgozott… A Biblia azt
mondja Jézusról: „A kis gyermek pedig növekedék és erősödék lélekben, teljesedve
bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala
Ő rajta” (Lk 2:40).
Jézus a szülők iránti tiszteletre, engedelmességre tanít, ugyanakkor segítőkészségre
odahaza. Hasonlóképpen nem szabad szégyellni a munkát!
Jézus imádkozni tanít: „Kora reggel
pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne,
és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozék.”(Márk 1:35)

A mindennapok forgatagában Jézus arra
tanít: szenteljünk időt az Istennel való társalgásra ima által. „Szüntelen imádkozzatok.” (1Thes 5:17)
Jézus önzetlen szolgálatra tanít. Az evangéliumokban olvassuk: „Mert az embernek
Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak,
hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét
váltságul sokakért.” (Márk 10:45) „Nincsen
senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján 15:13)
Jézus szeretetre tanít. Annyi gyűlölet húzodik meg az emberekben. Európa jövőjét
nagyban befolyásolja, milyen mértékben fog
odafigyelni a Betlehemben megszületett
Jézus alábbi tanácsára: „Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak,
hanem aki arcul üt téged jobbfelől, fordítsd
felé a másik orcádat is… És aki téged egy
mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.”(Mt 5:39-41)
Jézus alázatra tanít. Az arrogáns, büszkeségtől duzzadó embereknek üzeni Jézus: „és
tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a
ti lelkeiteknek.”(Máté 11:28-29). „És mikor
olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még
pedig a keresztfának haláláig.”(Fil 2:8)
„Alázzátok meg tehát magatokat Istennek
hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” (1Pét 5:6)
Ne engedjük Jézust csak csecsemőszinten
létezni életünkben! Krisztus a mi példaképünk, a tökéletes és szent példakép, akit követnünk kell. Soha nem lehetünk azonosak
a példaképpel, de képességünk szerint követhetjük Őt, és hasonlóvá válhatunk hozzá.
A fenséges példakép szemlélése által egy
szent és tiszta környezetbe, Isten közelébe
emelkedünk fel. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a kedves olvasók számára!
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A természet kalendáriuma (CCLXXXVI.)

Kiss Székely Zoltán
Ti már nem hozhattok jóhírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam
az erdőkben, hol sok-sok este háltam
– s keresztelő Jánosként hirdetem.

Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kínt terem;
a hófúvásban gyakran hirtelen
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!

Goromba ágak az arcomba vernek,
de én megyek tovább, egy kis haranggal
viszem a drága hírt az embereknek:

Bennem van, íme, csengő és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek –
a fényes jászol s valamennyi angyal.

Így szól Dsida Jenő szinte panteizmusba
hajló vallomása a Kalendárium szonettekben
December darabjában, A Gyermek dicséretében. Egész életünk, születéstől a kereszt megváltó bizonyosságáig.
Bak hava december 22-ről 23-ára virradólag kezdődik. Nevét a Bak csillagképről
nyerte.
A magyar elnevezés nem pontos, a görög,
illetve latin megjelölés (Aigokerosz, Capricornus) „kecskeszarvat viselőt” jelent, a csillagképet ugyanis egy elöl kecske, hátul hal
keveréklény testesítette meg. (…) keletkezésének megint csak csillagászati-naptári oka
lehetett – írja Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriumában. – A Bak jó 10.000 éve
Egyenlítő alatti, tehát „alvilági vizekbe” érő
csillagkép, az eget tanulmányozó ember is
már ilyennek ismerhette meg. A mezopotámiai Éának, a föld, a vizek és a déli égbolt
urának a jelképe volt. „Nedves közeg” egész
környezete: szomszédja a Vízöntő, felette a
Delfin, alatta a Déli Hal és a Flamingó (újkori nevén Daru). Csillagmitológiája szerint
viszont a Bak a halálból, halálállapotból
visszatérő isten jelképe, aki azért jelenik meg
kecskegida képében, mert a mitologikus tudatra jellemző módon a hérosznak, istennek
gyakran át kell esnie egy sajátos törzsfejlődésen, adott esetben úgy, hogy valamely hidegvérű állat képében tölti halotti, magzati
létét, négylábúként születik e világra, ember
alakban végzi el itteni feladatait, és madár
alakban távozik a túlvilágra.
A december 23-i ősi falusi ünnepek közé
tartozott a Paganalia (a latin paganus falusit,
pogányt jelent) is. Varro szerint az ünnep
onnét kapta a nevét, hogy azt minden faluközösség külön, a saját földjén ülte meg. Jó
ágya volt ez minden idők napforduló ünnepének.
Karácsony böjtje, december 24., ÁdámÉva napja, két ünnepi mozzanatot foglal magában. Egyrészt a bibliai Ádámnak és Évának

nevenapja, emlékezete. Másfelől az Ószövetség megváltatlan világából, Ádám és Éva
örökségéből az új Ádám fogadására, a halott
természet életre igézésére s az ember megújulására szolgáló vigíliát, ébrenlétet, előkészületet.
Milyen bájosan írják le az 1525 és 1531
közt keletkezett Teleki-kódexben a marosvásárhelyi klarissza apácák Ádám és Éva történetét!
Isten kedig, a felségös jó, akarván az embert az ő országába részessé lennie, Ádámot
a földből teremté, és a földi paradicsomba
veté, melybe ha nem vétközött volna, a menynyei életre vitetött volna. Kire Úr szunnyadást
bocsátta, az ő oldalából egy tetemet kivőn, és
az asszonyi állatot, tudnia mint Évát, szerzé
belőle, és őtet Ádám urasága alá veté. Mely
szövetséggel parancsolá őnekik, hogy ne ennének a jó és gonosz tudománynak fája gyümölcséből, mondván őnekik: Valamely órába
ejendötök e fának gyümölcséből, halállal haltok meg! Ördög kedig megfogyatkozván menden erejétűl és jóvoltátúl, irégységgel teljes,
bánván az embert az ő elvesztött jószágába
részessé lennie, kégyónak képébe változtaták,
inté Évát, hogy a megtiltott fának gyümölcsébe ennejék, és ennek utána Ádámnak adnája, mondván: Mire parancsolta tünektök
Isten, hogy ne ennétök paradicsomnak menden gyümölcséből?

A Biblia nem árulja el, hogy a jó és rossz
tudásának fája milyen gyümölcsöt termett
(…) Az ókori zsidó szentírásmagyarázók
óriás búzaszárnak, szőlőtőkének, cédrátcitromfának (Citrus medica), datolyapálmának
hitték. A köztudatban mégis úgy él, hogy
annak a fának a gyümölcse, amelybe harapva
az első emberpár a bűnt is megízlelte, csakis
alma lehetett – veszem elő megint Jankovics
Marcell Jelkép-kalendáriumát. – Ez az értelmezés jellegzetesen európai, csak hellenisztikus hatás alatt álló keresztény agyában
születhetett. Az alma a Biblia földjén nem őshonos növény. A birsalma viszont igen (az
idősebb Plinius, a legnagyobb ókori természettudós a birsalmát nevezi „aranyalmának”).
Az alma mégis mindmáig karácsonyi jelkép: a teljesség maga.
Bölcsen cselekszel, ha minden reggel, ébredés után és étkezés előtt, éhomra megeszel
egy-két reszelt almát – hívom segítségül
Márai Sándort. Füveskönyvében A reszelt
almáról írta volt. – Az alma titokzatos gyümölcs. Nem véletlen, hogy az emberiség öntudatában a legrégibb jelképek egyike. Az
almafa volt a „tudás fája”, az alma volt a
bibliai tiltott gyümölcs. Nos, ennek a tiltott
gyümölcsnek személyes köze van az emberhez. Talán szerepet játszott, mikor az embert
elűzték a Paradicsomból; ezt nem tudjuk biz-

Ójiási! Tsodállatos! – Karácsonyfa a Szent István-bazilika előtt, Budapesten

Hajnali fénykereszt - vörös-arany mélységibe nézz be, tán gyermekkorod költözött ide

tosan. De úgy észleltem, hogy a nyers reszelt
alma a mindennapos élethigiénia egyik biztos
kelléke. Üdít, megnyugtatja a gyomrot, s szabályozóan hat a belekre. (…) A hosszú életet
nem biztosítja ez a szelíd tápszer, de gyomrod
és beleid hálásan fogadják ezt a tiszta,
gyógyerejű mindennapos ajándékot. S az
ember nemcsak szívével és elméjével ember,
hanem gyomrával és beleivel is.
Aranyalma, csengő dió, mogyoró, angyalhaj, szaloncukor – a karácsonyfa elengedhetetlen kellékei. Főtérre állított karácsonyfán
álmélkodik kisunokám:
– Ójiási! Tsodállatos! – mondja, s próbálom írásban rögzíteni a kiejtett hangokat is.
A legnagyobbik unokám a kisebbet okítja,
hogy bizony a karácsonyfát magunk kell
megvennünk. Mire a középső, aki addig úgy
tudta, hogy azt az angyal hozza, arra a megengedő következtetésre jut, hogy akinek nem
hoz az angyal karácsonyfát, annak bizony önmagának kell azt megvásárolnia.
A mi házunkban nem angyalt vártak legkisebb koromban sem – illik ide Szabó Magda
emlékcsillaga az Ókútból. – Nagyapám (…)
apámat úgy nevelte,
hogy kisfiúként is
tudja: a karácsony a
szeretet
ünnepe
ugyan, ám a fenyőfával, ajándékokkal
érkező Bambino-Jézuska fogalma öszszebékíthetetlen
Jézus
magasztos
alakjával, és a karácsony semmit nem
veszít a ragyogásából, ha hús-vér emberek gyújtják meg
a fényeit, nem menynyei kezek. Apám
így szokta meg, így
plántálta át a maga
otthonába, s talán
sose realizálta, mekkora örömet szerzett
nekem ezzel. Micsoda büszke és boldogító érzés volt,
mikor ott kopogtam
a jeges utcán, mentem vele karácsonyfát venni, szagolgattam, öleltem, simogattam, s előre
láttam, még ott, a
piacon, amint majd
feláll fektéből, meg-

rázza magát, sziporkázni kezd a szobában.
Külön boldogság volt, hogy láthattam kialakulni végleges formáját, hogy díszíthettem,
dolgozhattam rajta. Kevés ért fel későbbi élményeim között azoknak a délutánoknak az
elragadtatásával, mikor az asztal körül ültünk valamennyien, diót aranyoztunk aranyfüsttel, papírláncot ragasztottunk apám ügyes
keze útmutatása mellett, vattapelyheket fűztünk cérnára, s hintettünk meg ragacsos
ezüstporral. Engem karácsony estéjén nem
csukott ajtószárnyak mögül kihangzó csengőszó hívott be a szikrázó fához, ott állhattam,
mikor anyám meggyújtotta a gyertyákat, a
csillagszórót, s érezhettem, hogy a semmiből,
a papír-ezüstszál-üveggömb élettelenségből,
egy feldíszített fa fényei között hogy lesz csakugyan ünnep, a családé, az otthonunké, a biztonságé.
Kedves Olvasóm, engedtessék meg, hogy
ma Jékely Zoltán Karácsonyfa-díszítés versével búcsúzzam hétnyi időre:
Akiknek egykor hárman díszítették,
mi, gyermekek, díszítjük már a fát:
cukrot kötöz s dúdol anyánk,
miközben látogatják régi esték.

Mintha pengne, remeg a tüskeág,
mikor egy cukrot felakasztunk;
azt hiheti, hogy rá madárka szállt,
a macskánk, ki mind itt lebzsel alattunk.
Aki vigyázta gyermekálmaid,
az okos angyalkát a csúcsra tedd.
Emlékszel, egy éjjel hogy nevetett,
s nyakad köré kulcsolta karjait.

De már meghalt. Kíváncsiság, megölted,
a lelke elszállt, csak papír maradt.
Ravaszságod most fájhat, könyöröghet:
míg a világ, mindig papír marad.
A nagy üveggömböt illeszd középre,
ez volt mindig karácsonyfánk szíve;
vörös-arany mélységibe nézz be:
tán gyermekkorod költözött ide.

S a többi cifraságot sorra mind,
a kéményseprőt s az aranydiókat,
rakosgasd fel régi törvény szerint,
melynek betűit a véredbe róttad (…)

Áldott, békés karácsonyt kívánva, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, két nap híján 2017 évvel
Krisztus születése után
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Ünnepre készen

Kopogtat a karácsony, szépen csendben újra megérkezett. Próbáljuk meghitten, melegségben, szeretetben megélni Jézus születésének ünnepét. S próbáljunk örülni a családnak, a szülőknek, a gyermekeknek, az együttlétnek,
hogy újra körülülhetjük a karácsonyfát és az ünnepi asztalt. A háziasszonyok
csak annyit vállaljanak, amennyi nem túl megterhelő, hogy maradjon erő az
ünneplésre. Jó időben lássunk hozzá, osszuk be az időt, olyan finomságokat
készítsünk, aminek örül a család. Főzzünk kocsonyát, töltött káposztát, kolbászt, süssünk kalácsot, mézest, hagyományos fogásokat, de próbáljunk meg
újítani is. S akkor fogjunk neki!

Mezey Sarolta

Sajtos csillagok
Hozzávalók: 50
dkg liszt, 25 dkg
margarin, 1 tojás, 1
dkg szalalkáli, 1
csapott evőkanál
só, 15 dkg reszelt
sajt, tejföl, amenynyit felvesz (2-3
kanál).
A kenéshez: 1
felvert tojás, 15
dkg reszelt sajt.
A hozzávalókat
összedolgozzuk,
egy órát pihentetjük, csillagformával kiszaggatjuk, megkenjük felvert tojással, belemártjuk a reszelt sajtba,
és sütőpapírral bélelt tepsiben szép aranysárgára sütjük.
Második változat, ami egyszerűbb, és gyorsabban megy, hogy a csillagokat réteslapból
(foietaj) vágjuk ki . Ezeket kenjük meg tojássárgájával, és mártjuk bele a reszelt sajtba.
Gombás karaj
Hozzávalók: 6 szelet nyakaskaraj, 25 dkg csiperkegomba (ha lehet, barna), két fej hagyma,
4-5 cikk fokhagyma, egy murok, egy kápiapaprika, só, bors, olaj, majoránna, csemegepaprika, 1,5 dl fehérbor, olaj.
Elkészítése: a karajszeleteket kipotyoljuk. Sózzuk, borsozzuk, fokhagymázzuk, megszórjuk majoránnával, megdörzsöljük olajjal, és állni hagyjuk ebben a pácban. Aztán kevés olajon
pirosra sütjük mindkét oldalát.
A hagymát, murkot,
paprikát karikára vágjuk, tűzálló edény aljába
tesszük, erre
helyezzük rá a karajszeleteket, körbe a negyedbe
vágott
gombát, megszórjuk
egy kevés paprikával,
feltöltjük borral, lefedjük, és a sütőben szép
lassan megpároljuk.
Krumplipürével tálaljuk.
Pestós pulykamell
Hozzávalók: 8 szelet filézett pulykamell (vagy csirkemell), 10 dkg pesto szósz (bazsalikomból, olívaolajból, fokhagymából, parmezánból és fenyőmagból készül), két paradicsom,
15-20 dkg reszelt sajt, 2 dl tejszín, só, bors, 15 dkg gomba, 1,5 dl olívaolaj, egy kanál liszt
vagy keményítő.
A pulykamellet hosszanti irányba vékony szeletekre vágjuk, kipotyoljuk, sózzuk, borsozzuk, megkenjük pestóval, rátesszük a paradicsomszeleteket, megszórjuk reszelt sajttal, felgöngyöljük, és fogpiszkálóval megtűzzük, hogy ne bomoljanak ki. Olívaolajon pirosra sütjük,

majd tűzálló edénybe
helyezzük, közéjük
gombát teszünk, és ráöntjük a tejszínt. Az
egészet ismét megszórjuk reszelt sajttal.
Sütőben összerotyogtatjuk. Majd a levét letöltjük, besűrítjük, s
egy nagy kanál pestóval gazdagítjuk.
Rizzsel, krumplival,
friss salátával tálaljuk.
Azért
praktikus,
mert előre el lehet készíteni, karácsonyeste
csak felmelegítjük és
tálaljuk.
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Mézes pogácsa
Bevált recept, ezért ajánlom mindenkinek.
A köszöntő is ebből az alapanyagból készült.
Így hát bármilyen formát, feliratot, karácsonyfadíszt meg lehet sütni belőle.
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 dkg cukor, 10
dkg méz, 1 evőkanálnyi langyos margarin, 1
kávéskanál fahéj, 1 mokkáskanál szegfűszeg,
1 kávéskanál szódabikarbóna.
Az egészet összedolgozzuk, kissé nehezen
áll össze, de ha egy fél percre mikróba tesszük,
sokkal könnyebben dolgozhatunk vele. A tésztát 3 órára hűtőbe tesszük.
Aztán ismét pár pillanatra a mikróba helyezzük, hogy könnyebben nyújtható legyen. Kiserítjük, formákat vágunk ki belőle, és
megsütjük. Vigyázzunk, ne szárítsuk ki túlságosan. A forró pogácsákat felvert tojásfehérjével kenjük meg, hogy fényesek legyenek.
Amikor kihűltek, cukormázzal megírjuk
őket.
A cukormáz 1 tojásfehérjéből és 10 dkg
porcukorból, 1 evőkanál rizslisztből készül.
Vigyázzunk, hogy a rizsliszt ne legyen darabos, mert eltömíti az írókát. Az írókához egy
keményebb nejlonzacskót használunk, aminek
az egyik sarkára pici lyukat vágunk. A megírt
pogácsákat, a karácsony leghangulatosabb süteményét megszárítjuk, dobozoljuk, hogy az
ünnepen illatot árasszanak a lakásban.

Gesztenyés szelet
Igazi ünnepi sütemény. Érdemes kipróbálni.
A laphoz szükséges: 5
tojás, 25 dkg cukor, 20
dkg liszt, 1 kanál szalalkáli, 1 evőkanál kakaó, 8
evőkanál tej.
Elkészítése: Az 5 tojássárgáját 10 dkg cukorral habosra kavarjuk,
hozzáadjuk a kakaót, a
szalalkálit, a tejet és a
lisztet. A tojásfehérjét 15
dkg kristálycukorral kemény habbá verjük, és
finom kevergetéssel a
lisztes masszához adjuk. Kikent, kilisztezett tepsiben megsütjük, és hagyjuk kihűlni.
A tetejére a következő gesztenyés krém kerül.
Hozzávalók: 40 dkg gesztenyepüré (2x20 dkg-os tábla) és 4 dl tejszín.
A gesztenyepürét mixerrel simára dolgozzuk, majd hozzáadunk 2 dl tejszínből külön felvert habot. Ezt egyenletesen elkenjük a lapon. A másik adag tejszínt is felverjük, s ezt is a
gesztenyére kenjük. Csokireszelékkel szórjuk meg. Hűtőben tároljuk, az ünnepi asztalra kitűnő.
Diós habcsók
Hozzávalók: 5 tojásfehérje, 20 dkg cukor, 25 dkg darált dió, pici só, fél citrom leve, a ragasztáshoz csokikrém.
Elkészítése: A tojásfehérjét kemény habbá verjük, először csak a tojást és a sót, majd hozzáadjuk a cukrot és a citromlevet. Amikor a hab jó
kemény, nyomózsákba
töltjük, és egyforma kis
kupacokat nyomunk a sütőpapírral bélelt tepsibe.
Lassú tűzön kiszárítjuk.
Ha erős a tűz, a habcsókok megbarnulnak, ha
nem, akkor szép világosak
maradnak.
Miután kihűltek, csokikrémmel összeragasztjuk.
Jó sütés-főzést, meghitt
készülődést!
Fotó: Mezey Sarolta
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A rejtvény fősoraiban
egy aktuális szerkesztői
üzenet alakul ki:
„Minden
kedves olvasónknak...”
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December 21-i rejtvényünk megfejtése: ... s az idő kérlelhetetlenül kiszűri, ami élettelen vagy romboló. Kodály Zoltán.
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Karácsonyi hangulat csecsebecsékkel

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

Az adventi időszak végén több helyen
karácsonyköszöntő műsorokat szerveznek a gyerekek, fiatalok. Természetesen vásárral egybekötve.

JÓKÍVÁNSÁG

Gligor Róbert László

A téli vakáció beállta előtt tartotta meg ismét
karácsonyi előadását tegnap a csíkfalvi általános iskola. Az intézmény tornacsarnoka ezúttal
kicsinynek bizonyult, ugyanis ezen a napon a
községhez tartozó öt település óvodai és kisiskolás csoportjai is képviseltették magukat, továbbá vendégosztályok is érkeztek a
nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolából is, és itt volt a csíkfalviak „testvériskolája”,
a jobbágytelki Petres Kálmán Általános Iskola
küldöttsége is. Köszöntőjében Balogh Tünde
házigazda igazgató köszönetet mondott az iskola reál módszertani körének az idei szervezésért, de a szülőknek és a gyerekeknek is. Ezután
a helyi kisiskolások nyitották meg az ünnepi
műsort, majd a jobbágytelki és szeredai vendégek adták elő köszöntőjüket, végül a csíkfalvi
felső tagozat irodalmi csoportja, kórusa és iskolazenekara lépett fel. Az iskolások az idén környezetvédelmi programokban vettek részt,
amiért most labdákkal és pólókkal jutalmazták
őket, akárcsak egy természetfotós pályázat legjobbjait: Székely-Benczédi Kingát, Dászkel Valentint és Pál Johannát.
Ezután megnyílt a csíkfalvi, szentmártoni,
vadadi, búzaházi és csíkfalvi tanulók és óvodacsoportok munkáit bemutató karácsonyi kiállítás és vásár. A zsúfolásig megrakott asztalokról
nem hiányoztak a gyertyatartók, üdvözlőlapok,
karácsonyfadíszek, angyalkák, de a sütemények
és mézespogácsák sem, a sokféle termékből
származó bevételt a csoportok saját szükségleteikre használják fel. A szervezők meleg teával
és kaláccsal kínálták meg a résztvevőket, és az
iskola suliújságot is kiadott erre az alkalomra.
öröm volt itt lenni
Marton Irénke nyárádszeredai tanítónő Csíkfalván kezdte pályafutását, ezért most is idevalósinak érzi magát, és amikor teheti, szeretettel
jön vissza. A két iskola között jó az együttműködés, gyakran tartanak szakmai és szabadidős

FÁBIÁN
ÉVÁNAK,
a
szeretett
édesanyának,
anyósnak és nagymamának
névnapja
alkalmából
kívánunk sok boldogságot
és jó egészséget!
Sok puszi: a Fábiánok
Kanadából. (v.-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Mikházán és mangalica
disznók. Tel. 0753-404-621. (5782-I)

Bő volt a vásári kínálat, fogytak is a termékek az asztalokról

találkozókat a csíkfalviakkal, és most alkalma
adódott, hogy az osztályát is elhozhassa a vásárba. Köszönettel tartozik a csíkfalvi igazgatónak a csodálatos, felemelő pillanatokért, hogy
karácsonyra hangolódhattak és gyönyörködhettek a pedagóguskollégák és diákjaik munkájában. Gyönyörűnek találta a kínált termékeket
Mihály-Kedei Orsolya jobbágytelki tanárnő is,
aki tavaly is itt volt a diákokkal, s mivel partneriskola, idén sem hiányozhattak innen: nagyon jó a hangulat, és nemcsak a gyerekek,
hanem a felnőttek is ráhangolódhattak az ünnepre – mondta.
A diákok munkái szépen fogytak az asztalokról, sok szülő és gyerek vásárolt belőlük. Jó ötletnek és jó foglalatosságnak tartja Kománcsik
Sándor szülő, hogy a diákok ilyen termékeket
állítsanak elő. Az értékesítés révén a gyerekek is
láthatják munkájuk eredményét, és a szülők is
megbecsülhetik azokat. A kínálat bő volt, minden korosztály más-mással érkezett – mondta
elégedetten az asztali díszekkel távozó felnőtt.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
OTTHONI BETEGKEZELÉS, -GONDOZÁS előnyös áron. Tel.
0744-594-148. (19580-I)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése
és javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro (60337I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19598-I)

SOFŐRT alkalmazunk B, C, E kategóriával, tanúsítvánnyal (attesztát).
Tel. 0744-692-871. (19664)

SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLŐBEN egy felejthetetlen, vidám éjszakán! Kifogástalan élő zene, menü kedvező áron.
Igyekezzen, a helyek apadnak! Iratkozás a helyszínen. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19665-I)

NÉMETORSZÁGBA GYÁRI MUNKÁRA keresünk férfi, női munkaerőt. Fizetés: 1200-1400 euró/hó, kezdés január elején. Tel. 0755497-510, 0753-837-335. (19674)

A nyárádtői PSIHOSAN Egészségügyi Központ személyzetet alkalmaz munkakönyvvel: ASSZISZTENS, SZAKÁCS és ÁPOLÓI állás
betöltésére. Az állásinterjú 2017. december 27-én 16 órakor lesz a Sârguinţei u. 8/3. szám alatti Psihosan rendelőben. (-I)

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

Fotó: Gligor Róbert László

Egyesek jól gazdálkodnak belőle
Erdőszentgyörgyön idén hatodszorra szervezték meg a középiskola karácsonyi vásárát a
tornateremben. A rendezvény ötlete a Zöld Fény
egyesülettől, az esemény szervezőjétől származik. Ilyenkor, év végén azok az osztályok, amelyeknek volt kedvük és alkalmuk kellően
felkészülni, beneveznek a vásárra, ahová csak
általuk készített kézműves termékeket vihetnek
a diákok. Az elmúlt években a legjobb kínálattal
jelentkező osztályt díjazták, illetve az ilyen alkalmakkor sütő-főző élelmezési-turisztikai
szakosztályt is pénzbeli hozzájárulással támogatják. Ez idén elmaradt, de a kínálat nem: több
mint tucatnyi osztály, az iskola mintegy harmada állít ki és árusít, a bevételt minden csoport
a maga belátása szerint kezeli – tudtuk meg a
szervező Szatmári Borbála tanárnőtől. Elárulta:
az ő hatodikos diákjai jól gazdálkodnak a különböző vásárokon szerzett kis pénzösszegekkel, és nyolcadik osztály végére sok költségre
elegendőt tud majd megspórolni a csoport.

Az egyetemisták figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
értesíti az egyetemistákat, hogy a június 30-ig érvényes, a StudentCard alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket – SZEMÉLYESEN – december 21-étől lehet kiváltani az alábbi iratok
alapján:
• StudentCard
• a 2017–2018-as tanévre láttamozott/lepecsételt egyetemistakönyvecske (carnet de student)
• a régi bérlet
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb
kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan
üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

ELADÓ garzon a Kövesdombon, a CEC
fölött. Tel. 0744-454-508. (5752)
ELADÓ 2 szobás, I. osztályú panellakás (tégla) a Kárpátok sétány 33.
szám alatt, III. emeleten, vagy elcserélem két különálló garzonlakással.
Tel. 0365/415-222, 0770-527-799,
17-22 óra között. (5739-I)
ÉLETJÁRADÉKKAL eladó Marosvásárhely központjában, közös udvaron
2 szoba-összkomfort, 60 m2. Tel.
0746-102-072. (5734-I)
ELADÓ: ház, bennvaló, földek, erdő
Küsmödön, a 175. sz. alatt. Tel. 0729788-977. (5300-I)
KIADÓ a Kövesdombon szépen bebútorozott, kétszobás, nagy előszobás lakás január 1-jétől. Tel.
0365/446-207. (5747-I)
ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy,
szőnyegek,
matrac,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel. Tel.
0265/242-342. (5506)

ELADÓ női székely ruha, egy pár
kemény szárú bőr férficsizma (használt),
43-as számú. Tel. 0265/219-300. (5105)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124. (5391)

ELADÓ garázs a Galenus mellett. Tel.
0745-616-157. (5436)

A diákok is
átvehetik
a buszbérletet

A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a diákokat, hogy

a következő hat hónapra, 2018.
január 1. és június 30. között érvényes ingyenes, minden vonalra szóló autóbuszbérleteket
december 21-étől lehet kiváltani,
személyesen vagy a gyám által, a
következő iratok alapján:
• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
Személyes átvétel (aláírás),
illetve telefonszám szükséges a
jobb kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina
Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi,
tudori
(Favorit),
valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség
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ELADÓ szürke 1310-es Dacia, gyártási
év 1998, 85.000 km-ben, hátul dupla
rugók, csomagtartó, téli és nyári gumik,
műszaki ellenőrzés 2018. decemberig.
Ára 600 euró, alkudható. Tel. 0740-296114. (5582)

ELADÓ gyümölcspálinka Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

VESZEK hibás tévét. Tel. 0742-863-116.
(5810)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465. (1600)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977768. (5642)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (5827)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (5827)
ELADÓK karácsonyfatartók, Record
porszívó, gumiszőnyeg, madárkalitka,
hősugárzók, Philips színes tévé, hidegvédő ablakpárnák, nagyobb méretű szánkó. Tel. 0729-442-031.
(5837-I)

TÁRSKERESÉS

KOMOLY FÉRFI társát keresi komoly nő
személyében, házasság céljából, 50 éves
korig. Egy gyermek nem akadály. Tel.
0748-592-618. (5689)
50 ÉVES, független, szimpatikus, komoly
hölgy társát keresi 48-60 éves korú férfi
személyében. Levelet a szerkesztőség
72-es szobájába várok „Angyalka”
jeligére. (5720)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(5484)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (5614)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (0002-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (5510-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19591-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (5382)
NE DOBJA KI RÉGI NEGATÍVJAIT,
fényképeit! Adományozza az Azopan
Fotóarchívumnak.
E-mail-cím:
azopan.photoarchive@gmail.com Tel.
0745-985-529. (5737-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5744)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó

szívvel

emlékezünk

december 25-én id. NOVÁK
SÁNDORRA,

aki

egy

éve,

Az idő múlik, szállnak az évek,
a mi szívünkben megmarad
emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 25-én id. TANÁSZI
KÁROLYRA halálának 10.
évfordulóján. Az emlékező
család. (5705-I)

szent karácsony első napján

Szomorú szívvel emlékezünk
a nyárádszentbenedeki TRIFF
EMMÁRA, aki december 25-én
tizenegy éve hirtelen itt hagyta
szeretteit.
Emlékét
őrzi
bánatos
férje,
két
fia
családjukkal együtt. Nyugodj
békében! (5753)

Csillag

Szomorú és fájó szívvel
emlékezem december 22-ére,
amikor egy éve búcsú nélkül a
Jóisten magához szólította
FÜLPÖSI JENŐT. Emlékedet
örökre megőrzöm. Nyugodjál
békében! Marika. (5767)

Fájó szívvel emlékezünk drá-

ga leányomra, SZENTKOVICS
ERIKÁRA

halálának

28.

évfordulóján. Emlékét mindig
őrizni

fogjuk

lelkünkben.

Meleg szeretetét soha el nem

feledjük. Édesapád, testvéred,
Ottilia és Gizella. (5778-I)

Fájó szívvel emlékezünk de-

cember 22-én az immár 20 éve

elhunyt DÓCZI GYÖRGYRE.
Szép emlékét őrzi két testvére

és

családjuk.

Nyugodjál

békében! (mp.-I)

lobban el az élet,
egy

gyors

folyó,

rohannak az évek.

Remény és küzdelem volt
életetek,

örökre

megpihent

Maradt

a

kezetek.

bánat

csendes sírhalom,

dolgos
és

egy

szívünkben gyász és örök
fájdalom.

Szomorú szívvel emlékezünk
december

23-án

VERES

ANNÁRA halálának 11. és 25én

VERES

halálának

Szerető

9.

és

apatársuk, anyatársuk. (5781)

A jó szülőket feledni nem

lehet, míg élünk, ide hív a
Fájó

szívvel

emlékezünk

december 22-én a kisgörgényi

születésű SZABÓ SÁNDORRA
halálának

13.

eltávozott

szerettei köréből. Az angyalok

őrködjenek fölötte! Felesége,
Erzsébet, testvérei: Piroska,
Lenke, Matild, Károly és azok
családja. (sz.-I)

volt,

mert

szívből

szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Mégis

elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de a szívünkben él, és
örökké

ott

marad.

szentháromsági

HAVADTŐI

Fájó szívvel emlékezünk a
ERZSÉBETRE

halálának

évfordulóján.

Emlékét őrzi lánya és unokája.
Nyugodjék békében! (5800-I)

Könnyes az út, mely a sírodhoz
vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed
felett.
Két kezed munkáját mindenhol
látjuk,
áldott, szép emléked, míg élünk,
szívünkbe zárjuk.
Fájó
szívvel
emlékezünk
december 25-én id. ADORJÁNI
ALBERTRE
halálának
2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5801-I)

Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk
a
drága
jó
édesapára, férjre, a székelycsókai
születésű
DÓCZI
GYÖRGYRE
halálának
20.
évfordulóján. Nyugodj békében!
Emlékét őrzi szeretett családja.
(5799)

második évfordulóján. Emlékét őrzik szerettei. (5831-I)

ELHALÁLOZÁS
Megrendülten tudatjuk, hogy a

szentháromsági születésű

TŐKÉS ANTAL-TÓNI

iszlói lakos 2017. december 20-

án 73 éves korában elhunyt. Te-

metése

december

23-án

13

Szomorú szívvel emlékezünk
december
22-én
SÁNDOR
MIKLÓSRA
halálának
első
évfordulóján.
Az idő múlik, a fájdalom csak nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába visszük a virágot,
Veled együtt temettük el az egész
világot.
Szerettei. (5819)

órakor lesz az iszlói katolikus temetőben

unitárius

szertartás

szerint. Nyugalma legyen csendes!

A gyászoló család. (5814-I)

Mély szomorúsággal és nagy fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagy-

szomszéd, barát és ismerős,
BARA CLAUDIA

Kegyelettel és szívünkben örök
fájdalommal emlékezünk december 22-én a drága és
gondoskodó férjre, édesapára,
nagyapára, a nyomáti születésű
ifj. GYÖRGY KÁROLY volt
marosvásárhelyi lakosra halálának 25. évfordulóján. Az
együtt töltött szép éveket
szívünkben őrizzük. Emléke
legyen áldott, pihenése csendes!
Szerettei. (5730-I)

életének 69. évében, nagyon

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

december 21-én örökre megpi-

(Janó bácsi)

hosszú és nehéz betegség után,
hent. Drága halottunk földi ma-

NÁZNÁN JÁNOS

született 1939-ben Backamadara-

Szomorúan veszünk végső bú-

csút a drága jó sógornőtől és

nagynénitől,

ASZALOS MÁRIÁTÓL.

radványait december 23-án 13

son, elhunyt. Temetése decem-

Emléke legyen áldott, nyugalma

lomra a marosvásárhelyi refor-

lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-

Fájó szívvel búcsúzunk: Magdi,

órakor helyezzük örök nyugamátus

temetőben,

római

katolikus szertartás szerint.

Gyászoló férje, Bara Péter,

lánya, Simó Claudia és imádott

unokája, Simó Tamás. (5817-I)

SÁNDORRA

évfordulóján.

családjuk

szeretet.

nélkül

mama, anyós, testvér, rokon,

Mint egy gyertyaláng, úgy
mint

búcsú

19

Szívünk mély fájdalmával tudat-

juk, hogy a szeretett férj, gondos

édesapa, imádott nagytata, após,

rokon, jó barát és szomszéd,
JÁNOSI JÓZSEF

az IRA volt alkalmazottja

76 éves korában nehéz szenve-

dés után csendesen megpihent.
Drága halottunkat folyó hó 22-én,

pénteken 13 órakor helyezzük

örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőbe.

Gyászoló szerettei. (5821-I)

ber 23-án, szombaton 13 órakor
galma legyen csendes!

Csaba és családja. (5836-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,
anyatárs, sógornő, nagynéni,

unokatestvér, jó barát és jó
szomszéd,

özvegy ASZALOS MÁRIA
született Takács

újfalusi lakos életének 74. évében hirtelen elhunyt.

Drága halottunkat december 22én 13 órakor kísérjük utolsó út-

jára

az

új

kórház

mögötti

temetőben, református szertar-

tás szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Emlékét őrzi szerető leánya,
veje és a gyászoló család.
(5822-I)

csendes!

István, Enikő és családjuk.
(5823-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Sikó Ilona kolléganőnknek
szeretett ÉDESAPJA elhunyta
miatt érzett fájdalmában. Isten
nyugtassa békében! A mezőpaniti Kádár Márton Általános
Iskola
munkaközössége.
(5818-I)
Szomorú szívvel vettük tudomásul volt kolléganőnk, BIRÓ
ILONA tanárnő elhunytát.
Részvétünket fejezzük ki a bánatos hozzátartozóknak. A
Liviu Rebreanu Általános Iskola munkaközössége. (5824)
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Kedves marosszentgyörgyiek!
Kedves Felebarátaim!

Jézus születésének ünnepe ébressze fel ismét bennünk
az örök élet reményét, emlékeztessen mindannyiunkat
Isten határtalan szeretetére, és hozzon életünkbe még több
türelmet és elfogadást egymás iránt!

Áldott karácsonyt!
Szeretettel,

Sófalvi Szabolcs
polgármester,
Birtalan István
alpolgármester

Jót s jól az új esztendőben is

Áldott karácsonyt és egészségben,
sikerekben gazdag boldog új évet kíván

a Magyar Polgári Párt nevében
Biró Zsolt elnök, parlamenti képviselő

Közeledik a legszebb ünnepünk, közeledik az év vége. Ismét évet
értékelünk, ismét hálát adunk. A közös ünneplésekkor hálát adunk valamiért, valakikért. Felidézzük azokat az eseményeket, élményeket,
amelyek kedvesek számunkra, amelyek előrevittek minket valamiben.
Fontosnak tartjuk, hogy az apró dolgoknak is örüljünk, hiszen ezek
visznek előre minket a nehezebb időkben.
Leírhatatlanul sok minden történt velünk ebben az esztendőben is,
tanultunk és tapasztaltunk új dolgokat; átalakultunk, fejlődtünk, bővültünk. Hiszen ezek az események csak közös munkával és kiváló csapattal valósulhattak meg. Minden egyes ember hozzájárul munkájával,
csapatával, kapcsolataival, odaadásával ahhoz, hogy egy cég sikereket
érjen el. Van, aki közvetett módon vett részt egy folyamatban, van, aki
tudatosan dolgozott egy feladaton azért, hogy elérjük a kitűzött célt.
Új üzleteket nyitottunk Kolozsváron, átalakult és modernebb külsőt
kapott több boltunk is, különleges, finom salátáink és szendvicseink
állnak a vásárlóink rendelkezésére Kolozsváron és Marosvásárhely főterén, számos képzésen vagyunk túl, egyre népszerűbb termelői vásárokat szervezünk, több Magyar Termék Nagydíjban részesültünk,
ismertté váltak a „-mentes” termékeink, egyedülállóak és népszerűek
a szárított termékeink…
A teljesség igénye nélkül említettünk meg egypár változást és fejlődést, de nagyon sok olyan dolog van, ami nem feltétlenül kerül mindig
nyilvánosságra, hiszen sok esetben ezek háttérmunkák, de ne feledjük,
hogy ezek nélkül is kevesebbek lennénk.
Amikor számadást végzünk, mindig elemezzük, hogy mit lehetett
volna jobban, másként megoldani, és ezek máris új terveket és ötleteket
hoznak. Így már számos terv van a jövőre, természetesen mindezek
megvalósításában egy nagyszerű csapatra van szükség.
Jót s jól! – ez a mi küldetésünk! Tudjuk, hogy egy igazán jó csapat
kell ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat kivitelezzük, és ilyen nagyszerűen sikerüljenek. Nekünk ilyen jó csapatunk van, a közös munkánk
mindig meghozza gyümölcsét. Hálásak vagyunk, hogy vásárlóink kitartanak mellettünk, hogy partnercégeink hűségesek, és munkatársaink
áldozatos és kitartó munkája által fejlődünk.
Karácsony közeledtével meghitt családi együttlétet, az új esztendőben békességet és együttérzést kívánunk mindenkinek!
A Petry cégcsoport

