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A leginkább rászorulókat karolná fel az Alpha Alapítvány

Tisztálkodási lehetőség és meleg étel

Csak
a megyeszékhelyen
vizsgáztatnak

Az amatőr gépkocsivezető-képző iskolák oktatói és magánszemélyek tiltakoztak Dicsőszentmártonban január
11-én, csütörtökön délelőtt. Az elégedetlenségük oka az a belügyminisztériumi rendelkezés, mellyel január
elsejétől a hajtási jogosítványok megszerzésének gyakorlati vizsgáját csak
a megyeszékhelyen lehet megejteni.

____________4.
Olvass fel
Marosvásárhelyért!

Az időközben magyar és román nyelvűvé bővült rendezvényt idén is megszervezi a Studium Prospero
Alapítvány, és amint a minap megtudtuk, a felolvasómaraton – igazi erdélyi
szellemben – további, nemzetiségi estekkel is gazdagodik és kulturális hétté
növekedik.

____________2.
450 éve volt
a tordai
országgyűlés

Négyszázötven éve, 1568. január 6-án
kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely
kimondta négy vallás – a katolikus, az
evangélikus, a református és az unitárius – szabadságát és egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként
hirdette meg a vallási toleranciát.

Mivel nap mint nap kerülnek kapcsolatba olyan személyekkel, akik már-már embertelen körülmények között, mélyszegénységben, egyik napról a másikra élnek, nem szerepelnek
a hatóságok nyilvántartásában, és emiatt semmiféle támogatásra nem jogosultak, igen emberséges gesztusra vállalkozott a marosvásárhelyi Alpha Transilvana Alapítvány:
tisztálkodási lehetőséget, ruhaneműt és élelmet biztosítana
számukra. A részletekről dr. Alexandru Lupşa, az alapítvány elnöke számolt be lapunknak.

Menyhárt Borbála

Fotó: archív

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő alapítvány egyik fő célkitűzése mindig is a nélkülözők megsegítése volt. A helyi önkormányzattal és a helyi, de zömében külföldi támogatóknak köszönhetően az
évek során élelemmel, ruhával, bútorokkal, különféle használati tárgyakkal segítették őket. Az alapítvány korszerű konyhájában heti rendszerességgel több mint nyolcvan rászorulónak adnak meleg ebédet, aminek a
költségét a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és az egyes egyházak,
magánszemélyek fedezik.
– Naponta kapcsolatba kerülünk a rászorulókkal, van egy réteg,
amelynek még személyazonossági igazolványa sincsen, nem szerepelnek
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A Himalája első
meghódítója
10 éve halt meg

Tíz éve, 2008. január 11-én halt meg
Sir Edmund Hillary új-zélandi hegymászó, aki a serpa Tenzing Norgay társaságában elsőként jutott fel a világ
legmagasabb hegycsúcsára, a Mount
Everestre, és aki meghódította a Délisarkot is.

____________15.

Visszaadnak, elvesznek

Antalfi Imola

Tíz éve az állam folyamatosan azon ügyködött, hogy valamilyen
módon kivegye a pénzt azok zsebéből, akik használt gépkocsit vásárolnak. Meg kell hagyni, kreatívan és hatékonyan tette. Több megnevezés alatt (autóregisztrációs illeték, környezetszennyezési illeték stb.)
fizettette be a gépkocsi márkája, jellemzői függvényében megállapított
összegeket. Akkor sem hagyott fel vele, amikor az Európai Unió az áru
szabad mozgásának korlátozása miatt kifogásolta a szóban forgó illetéket. Végül ezt az adónemet törvénytelennek ítélte az Európai Unió
Bírósága, így aztán tavaly februártól törölték. Bírósági végzések ezrei
és egy évtized kellett ahhoz, hogy a „károsultak”, immár adminisztratív úton, visszakapják a befizetett illetéket – mindegy, hogy milyen
megnevezés alatt fizettették be velük. Januártól augusztus 31-ig lehet
benyújtani a pénzügyi hivatalokhoz a visszaigénylési kérelmet, és még
idén, de legkésőbb 2019 első fél évében megkapják a pénzüket. Elvileg
perek és utánajárás nélkül. De óvásra, bírósági eljárásra is lehetőség
nyílik, és bizonyára lesznek, akik élni fognak vele. A dolog egyik érdekessége, hogy az illetékbefizetést igazoló irat elvesztése sem akadálya
annak, hogy valaki visszakapja a pénzét, a kormányrendelet ugyanis
előírja, hogy a pénzügyi hatóság számítógépes adatbázisából kikeresi
a befizetést igazoló adatokat. Ezért joggal kérdezhető, hogy miért nem
lehetett olyan logisztikai rendszer által megtámogatott „adminisztratív” megoldást találni, ami nem kényszeríti emberek százezreit, hogy
a pénzintézet ügyfélablakai elé járuljanak? A hivatalból való
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 57 perckor.
Az év 12. napja,
hátravan 353 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ERNŐ,
holnap VERONIKA napja.
VERONIKA: vagy görög
eredetű és a Bereniké latinos
formája, ekkor jelentése: győzelmet hozó, de lehet latin és
görög alkotóelemekből összetett szó: verus + ikon, vagyis
igaz kép.

Kulturális hétté bővült eseménysorozat

Olvass fel Marosvásárhelyért!

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. január 11.

Változó égbolt

1 EUR

4,6374

max. 70C
min. -10C

100 HUF

1,4999

Hőmérséklet:

1 USD

1 g ARANY

3,8821
164,6666

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

22, 20, 12, 42, 15 + 12

NOROC PLUS: 8 2 6 6 5 7

35, 20 ,10, 31, 3, 32

NOROC: 3 6 9 1 1 9 8

39, 11, 14, 20, 9, 23

Megyei hírek

SUPER NOROC: 3 1 0 2 4 7

Németh Zsolt előadása
Marosvásárhelyen

Január 12-én, ma este 6 órától a Kultúrpalota kistermében
Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke előadást tart a magyar–román kapcsolatok aktuális kérdéseiről.

Helyi termékek vására

Január 19-én, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
ismét megtartják a Local Farmers’ Market vásárt. A vásár
bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgymint: hús- és tejtermékek, sajt, méz, lekvár,
szörp, gyümölcslevek, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea,
fűszerpaprika, olajok, valamint kézművestermékek (házi
készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek).

OrtoProfil-ösztöndíjprogram

Hátrányos helyzetű és kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatókat támogat az OrtoProfil vezetősége, Frunda György és dr. Boga Ferenc.
Pályázhat bármely marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény legalább másodéves egyetemi hallgatója. További
részletek és a kitöltendő adatlap az OrtoProfil marosvásárhelyi székhelyén (vagy az ocsatlos@ortoprofil.ro e-mailcímen) és az MMDSZ irodájában (elektronikusan letölthető
a www.mmdsz.ro honlapról) igényelhető. Pályázási határidő: január 19.

Álarcosbál

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében
a február 13-i klubdélutánon álarcosbálra kerül sor. Jelentkezni naponta 10-13 óra között lehet az egyesület székhelyén – Bolyai tér 36. szám, az emeleten.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor 17
órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

30 nap előzetes bírósági határozat
megszegéséért

Január 10-én egy segesvári férfit előzetes letartóztatásba
helyeztek, mert nem tartotta be a bírósági határozatot. Ez
arra vonatkozott, hogy legalább 300 méter távolságot kell
tartania a feleségétől, és tilos bármilyen kapcsolatot teremtenie vele. A férfi figyelmen kívül hagyta ezeket a rendelkezéseket, és behatolt a felesége lakásába, ahol továbbra
is erőszakkal fenyegette.

Súlyos baleset Szászrégenben

A Mihai Viteazul utcában egy jelzett átkelőhelyen történt
baleset. Egy 36 éves férfi nem adott előnyt egy 76 éves,
szabályosan közlekedő gyalogosnak, és elgázolta. A gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Kaáli Nagy Botond

Újabb szép, immár hagyománnyá vált kulturális eseménysorozat vette kezdetét hat évvel ezelőtt, az első
Olvass fel Marosvásárhelyért! felolvasómaraton szervezésekor. Az időközben magyar és román nyelvűvé bővült
rendezvényt idén is megszervezi a Studium Prospero Alapítvány, és amint a minap megtudtuk, a felolvasómaraton
– igazi erdélyi szellemben – további, nemzetiségi estekkel
is gazdagodik és kulturális hétté növekedik.
A január 15-e és január 22-e között megszervezendő eseménysorozattal kapcsolatosan csütörtök délelőtt tartottak
sajtótájékoztatót a Studium Prospero Alapítvány Rigó utcai
orvosi szakkönyvtárában, ahol sorrendben elsőként az alapítvány képviseletében dr. Vass Levente, a felolvasómaraton szervezője a normalitás és kollegialitás jegyében
üdvözölt mindenkit.
– Az első maraton csupán magyarul zajlott, a második
már két nyelven, ez azóta is így van. Régi álmunk válik
valóra az idén két további nap beiktatásával, amelyek keretében egy előadás erejéig a roma (Moca Rudy részvételével) és az erdélyi magyar–örmény kultúrát is (Puskás
Attila szervezésében örmény kulturális estre és konyakkóstolóra kerül sor) megismerhetjük. Köszönöm a segítséget a társszervezőknek, partnereknek, akik közül sokan az
első kiadástól támogatnak bennünket. Örvendek, hogy Marosvásárhelyen januárban ismét megszervezhetjük ezt a
rendezvénysorozatot, immár a hatodikat – mindezzel megmutathatjuk, hogy Vásárhelyen lehet interkulturálisan, korrektül egymás mellett élni, hogy a több nemzetiség együtt
tud létezni. Az elkövetkező évek során igyekszünk az öszszes, Marosvásárhelyen élő nemzetiséget meghívni, és a
kulturális sokszínűség hetévé emelni a rendezvénysorozatunkat. Ennek a városnak szüksége van az egymás iránti
bizalomra.
Mariana Negoiţă hozzátette: – Mint minden évben, idén
január 15-e, a román kultúra napja, illetve Mihai Eminescu
születésnapja és 22-e, a magyar kultúra napja között szervezzük meg a felolvasómaratont, de mint elhangzott, idéntől szeretnénk lehetőséget adni más kultúráknak is a
bemutatkozásra. A felolvasómaratonra ebben az évben a
Studium Alapítvány Rigó (Gh. Avramescu) utca 11. szám
alatt lévő orvosi szakkönyvtárában kerül sor, az itt megtalálható kötetekből, valamint otthonról hozott könyvekből
is lehet felolvasni, a feltétel, hogy az adott könyv az idei
tematikához kötődjön.
Molnár Orsolya elárulta, január 15-én román nyelven
déli 12 órától éjfélig lehet felolvasni, erre a jelentkezés már
el is kezdődött. Január 17-én 5 órától a roma kulturális est
veszi kezdetét, január 18-án csütörtökön 6 órától az örmény kulturális estre kerül sor.
A több éve partnerként működő Marosvásárhelyi Nemzeti Színház képviseletében Szász Melinda megtiszteltetésnek nevezte, hogy a színház mindkét tagozata
színművészeinek részvételével zajló felolvasómaratonon
keresztül is részt vehet a város társadalmi, kulturális életében, a Rotaract Tékát képviselő Ferenczy Anna pedig elárulta, hogy nonprofit szervezetként a projekben való
részvétellel nyitnak a kultúra felé is: olvasnak is, de embereket is biztosítanak a szervezéshez. – 2014-től veszünk
részt a szervezésben, a felolvasómaraton erős kezdet az év
későbbi projektjeihez.
Dr. Puskás Attila, a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar
Kulturális Egyesület elnöke az örmény estről szólt: – A
program bővítése az erdélyi szellem bizonyítéka. Az eltelt
évszázadok alatt több nemzetiség élt együtt itt, mi az elmagyarosodott örmények megvalósításait igyekszünk
megmutatni a nagyközönségnek. Az évszázadok során jelentős örmény közösség is kialakult Marosvásárhelyen,

erről fogunk beszélni és konyakkóstolót tartani. Egy
három- és hatcsillagos örmény konyakos bemutató lesz,
hallunk arról, hogy miért különlegesebb az örmény borpárlat a többinél. Hagyományos örmény süteményt, marlenkát szolgálunk fel, zenei aláfestésként az örmény
nemzeti hangszer, a duduk hangját hallhatjuk. A rendezvény 70-90 emberre tervezett, ezért előre lefoglalandó 15
lejes jegyet kell váltani rá, amely a konyakot, az örmény
süteményt is magában foglalja. Jelentkezni hétköznaponként 9 és 15 óra között lehet az office@studium.ro e-mailcímen vagy a 0730-627-439-es telefonszámon. Idén tíz éve
alapítottuk a MÖMKE-t és öt évvel ezelőtt hoztuk létre az
erdélyi magyar örmények szövetségét, valamint minden év
októberében megszerveztük Marosvásárhelyen az örmény
kultúra napjait, amelyen az örmény kultúra meghatározó
részeit mutattuk meg.
Ami az idei Olvass fel Marosvásárhelyért!/Citeşte-le târgumureşenilor! című eseménysorozat részleteit illeti, a felolvasásra az említett Rigó utcai könyvtárban, a tematikus
estekre a Forradalom utca 8. szám alatti Studium Prospero
Kulturális Központban kerül sor. A roma est január 17-én,
szerdán délután 5 órakor veszi kezdetét, itt Rudy Moca, a
Romo Sapiens Egyesület képviselője román nyelven mutatja be a roma közösség kulturális identitásának megtartását, szokásaikat, mesterségeiket. Az örmény estre január
18-án, csütörtökön este 6 órakor várják az érdeklődőket.
Az előző évekhez hasonlóan, a román, illetve a magyar
kultúra napi felolvasómaratont is élőben közvetítik. Aki
otthonról vagy okostelefonjáról szeretné követni a felolvasást, a rendezvény napján keresse a részleteket a felolvasómaraton Facebook-oldalán, ahol megtalálja majd a
közvetítés linkjét. Január 15-én, a román kultúra napján,
Mihai Eminescu születésének évfordulóján marosvásárhelyi román szerzők, évfordulós román szerzők, Mihai Eminescu műveiből, valamint a teljes magyar irodalom
szerzőinek románra fordított műveiből válogathatnak a felolvasni vágyók.
Január 22-én, a magyar kultúra napján marosvásárhelyi
magyar szerzők, évfordulós magyar szerzők művei lesznek
a terítéken (például Szilágyi Domokos születésének 80. évfordulója, Lengyel Balázs születésének 100. évfordulója,
Hamvas Béla halálának 50. évfordulója, Rejtő Jenő halálának 75. évfordulója, Dsida Jenő és Karinthy Frigyes halálának 80. évfordulója). A felolvasók a teljes román
irodalom magyarra fordított alkotásaiból is válogathatnak.
Azon résztvevőknek, akik nem saját könyvvel érkeznek az
eseményre, a román, illetve a magyar kultúra napi felolvasómaratonon is lehetőségük lesz a szervezők által biztosított könyvek egyikéből felolvasni.
Jelentkezni ugyan nem kötelező, de aki szeretne, az
megteheti az olvassfel@gmail.com címen vagy a 0730627-439-es telefonszámon, hétköznaponként 9 és 16 óra
között (amennyiben a magyar kultúra napi felolvasómaratonon szeretne felolvasni). A román kultúra napi felolvasómaratonra a citeste.mures@gmail.com címen lehet
regisztrálni. A regisztrációnál, kérik, a jelentkező adja meg
nevét, e-mail-címét, telefonszámát, az időpontot, amikor
olvasni szeretne, a választott könyv címét, szerzőjének,
fordítójának nevét. Helyszíni regisztrációra is lehetőség
lesz, mégis azt tanácsolják, részvételi szándékát időben jelezze. Így elkerülhető a várakozás.
Az idei felolvasómaraton, illetve kulturális hét főszervezője a Studium Prospero Alapítvány, társszervezője a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a Rotaract Club Téka, a román Rotaract
klubok, a Látó és a Vatra szépirodalmi folyóiratok, a LitArt
folyóirat, a Maros Megyei Könyvtár, a Teleki–Bolyai
Könyvtár, a Romániai Írók Szövetségének Maros megyei
szervezete, a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális
Egyesület és a Romo Sapiens Egyesület.
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Április 8-án lesznek
a magyar országgyűlési választások

Április 8-ra írta ki az országgyűlési képviselők választását Áder János köztársasági elnök, a választás
kitűzésével azonban hivatalosan még nem kezdődött meg a kampány, mert az a választást megelőző
50. napon, azaz február 17-én indul.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben
(ebből 106 van) képviselőnek, másrészt a másik íven arról
dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa
dől el.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a nagykövetségeken és konzulátusokon
szavazhatnak.
Azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, regisztráció után levélben adhatják le
voksukat, de csak az országos pártlistára szavazhatnak.
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési
képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot (relatív többség)
kapta. Azok a szavazatok, amelyeket egyéni mandátumszer-

zéshez nem számítanak be, töredékszavazatnak minősülnek,
ezeket az országos pártlistás mandátumok kiosztásánál veszik
figyelembe. Töredékszavazatnak minősül a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot
elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.
Az országos listáról kiadható mandátumoknál figyelembe
veszik az egyéni választókerületi töredékszavazatokat, valamint a pártlistára leadott voksokat.
Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat
legalább öt százalékát nem érte el (ötszázalékos küszöb), valamint az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el,
illetve kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén a
15 százalékot.
A választás egyéni választókerületi eredményét a külképviseleteken, illetve levélben leadott szavazatok hazaszállítását
és megszámlálását követően, várhatóan április 14-ig állapítják
meg, az országos listás eredményt pedig várhatóan április 27ig. (MTI)

Tudose nem tulajdonít nagy jelentőséget
a magyar autonómiatörekvéseknek

Mihai Tudose miniszterelnök szerint nem kell túl
nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy az
RMDSZ, az MPP és az EMNP közös állásfoglalást írt
alá az erdélyi magyar autonómiaelképzelések összehangolásáról.

A miniszterelnök szerdán késő este telefonon nyilatkozott
a témáról a Realitatea hírtelevíziónak, amely egész estés műsort szánt a romániai magyar kérdésnek. A miniszterelnök kijelentette: a magyar pártok felvetését nem szabad figyelmen
kívül hagyni, alábecsülni sem kell, de túlságosan nagy jelentőséget sem kell tulajdonítani neki.
„Az a véleményem, hogy ez csak az idei évre vonatkozik.
Egy zászlókitűzési kísérlet, hogy mi rájuk vessük magunkat,
hogy nekik aztán legyen okuk ránk vetni magukat. Így pedig
a centenárium éve (Erdély és Románia egyesülése centenáriumának az éve) a mosogatólé szomszédok közötti egymásra

loccsantásának az éve legyen” – fogalmazott a miniszterelnök.
Mihai Tudose arra is kitért, hogy az autonómiaterveket öszszehangoló magyar pártok nem képviselnek jelentős politikai
erőt Romániában. „Ezek ott vannak náluk (a magyaroknál) az
udvarban. Nem kell semmibe venni őket, de nem is kell nagyon lobbanékonyan viszonyulni a kérdéshez” – jelentette ki a
miniszterelnök, akinek a rossz telefonos kapcsolat miatt a stúdióban ülők is csak részben értették a nyilatkozatát. A műsorvezető
kérdésére, hogy „akkor az az ön válasza, hogy ez (az autonómia)
kizárt?” Mihai Tudose azt felelte: „nem lehet szó róla”.
A műsor résztvevői rendkívül súlyosnak tartották, hogy a romániai magyar pártok Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott közvetítésével jutottak azonos álláspontra az autonómia
kérdésében, és azt is sérelmezték, hogy a román kormány nem
tiltakozott emiatt. (MTI)

93,7 millió eurós finanszírozás
a Start Up Nation programra

93,7 millió eurót irányoznak elő a Start Up Nation
programra, miután a regionális fejlesztési minisztérium humán erőforrás operatív programját kezelő
menedzsmenthatósága (AM POCU) aláírt három finanszírozási szerződést.

A szaktárca becslései szerint az összeg legalább 2100
mikro-, illetve kis- és közepes vállalkozás tevékenységének a
támogatására lesz elegendő, és legalább 4200 új munkahely
megteremtését és fenntartását segíti.
Az üzleti szféráért felelős minisztérium által lebonyolított
program keretében kiválasztják a vállalkozók által benyújtott
üzleti terveket, támogatják a projektek gyakorlatba ültetését,

majd a fenntarthatósági időszak alatt monitorozzák a cégek
tevékenységét.
Olyan mikro-, illetve kis- és közepes vállalkozások lehetnek
a program haszonélvezői, amelyek tevékenysége nem mezőgazdasági jellegű, városi környezetben működnek a hét kevésbé fejlett fejlesztési régióban, kevesebb, mint egy éve
hozták létre, és amelyeket kiválasztottak a de minimis típusú
támogatásra. A vállalkozás tevékenységének meg kell felelnie
egy olyan CAEN-kódnak, amelyet az üzleti szféráért felelős
minisztérium 2017/692-es rendelete rögzít, ami a 2017. június
12-ei 431 bis számú Hivatalos Közlönyben látott napvilágot.
(Mediafax)

Farage: újabb EU-népszavazás kellene
a kilépést ellenzők elhallgattatására

Azóta a bennmaradást pártoló oldalon is többen felvetették
Nigel Farage szerint lehetséges, hogy újabb népszavazást kellene tartani Nagy-Britannia EU-tagságáról az újabb népszavazás szükségességét, de éppen ellenkező
megfontolásból, mint csütörtökön Nigel Farage.
a Brexit-ellenes hangok „elhallgattatására”.

Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának
(UKIP) volt vezetője, a brit belpolitika radikálisan EU-ellenes
táborának egyik zászlóvivője a Channel 5 brit kereskedelmi
televízió csütörtöki politikai magazinműsorában kijelentette:
egyértelművé vált számára, hogy „a Blair- és Clegg-félék soha
nem adják fel, végig fogják nyavalyogni, nyivákolni, morgolódni” az egész Brexit-folyamatot.
Farage, aki jelenleg európai parlamenti képviselő, Tony
Blair volt munkáspárti miniszterelnökre és Sir Nick Cleggre,
a Liberális Demokraták volt vezetőjére utalt, akik rendszeresen
és határozottan szót emelnek a Brexit ellen, újabb népszavazást szorgalmazva.
Farage a csütörtöki tévéműsorban kijelentette: ő is kezd arra
jutni, hogy szükség lenne az újabb népszavazásra, mert szerinte azon az előzőnél sokkal nagyobb arányú Brexit-győzelem születne, „nemzedéknyi időre elhallgattatva” a kilépést
ellenző hangokat és „a teljes jelentéktelenségbe süllyesztve
Tony Blairt”.
A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson
a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.

Tony Blair, a legismertebb és legbefolyásosabb Brexit-ellenes brit közéleti személyiség legutóbb a múlt héten adott hangot annak a véleményének, hogy jogot kellene adni a brit
választóknak az EU-tagság megszűnéséről hozott népszavazási döntés „újragondolására”, mivel a referendum idején még
senki nem tudta, hogy mivel jár a kilépés az Európai Unióból.
Blair, aki 1997 és 2007 között töltötte be a miniszterelnöki
tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén,
a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette: ha a választók véleménye a Brexitről nem változik, akkor természetesen ki kell
lépni az EU-ból. Hozzátette ugyanakkor: a józan ész azt diktálná, hogy ha az Egyesült Királyság és az Európai Unió új
kapcsolatrendszeréről bebizonyosodik, hogy nem kínál a jelenleginél ígéretesebb jövőt a britek számára, akkor legyen lehetőség a Brexit-döntés átgondolására.
A konzervatív párti brit kormány mereven elveti bármiféle
újabb népszavazás gondolatát a brit EU-tagságról. Theresa
May szóvivője Farage szavaira reagálva is kerek perec kijelentette, hogy nem lesz második népszavazás. (MTI)

Ország – világ
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Karcsúsítaná kabinetjét
a kormányfő

A hatékonyabb munka érdekében kormányátszervezésre van szükség – állítja Mihai Tudose miniszterelnök, aki húsz alá csökkentené a minisztériumok
számát. A jelenlegi tárcavezetőket illetően a kormányfő azt mondta, Carmen Danon kívül „senkivel
sincs problémája”. „Csökkenteni szeretnénk az
állam működési költségeit. Túl sok a 28 minisztérium. (…) Én azt szeretném, hogy számuk ne 2essel, hanem 1-essel kezdődjön. (…) Az évek során
számos, egyazon minisztériumhoz tartozó struktúrát
létesítettek. Azt szeretném, hogy ezeket vonjuk
össze, mert ezáltal a bürokrácia is csökkenne” – fogalmazott Tudose az Antena 3 televízió szerda esti
műsorában. (Agerpres)

Programok fiataloknak
a Mátyás király emlékévben

A fiataloknak is szerveznek programokat a Mátyás
király emlékévben – mondta el Csibi Krisztina, az
előkészítéssel megbízott Magyarság Házának igazgatója az M1 aktuális csatorna műsorában csütörtökön. A Mátyás király emlékévet a nemzetpolitikai
államtitkárság hirdette meg 2018-ra Mátyás király
születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából. A programsorozat január 12-én
veszi kezdetét Szegeden, olyan eseményeket is
szerveznek, amely a fiatalok érdeklődését is felkeltheti – közölte az igazgató. Emellett szeretnék, hogy
a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság ünnepe is legyen az évforduló – tette hozzá.
Éppen ezért a Kincses Kolozsvár Egyesület is csatlakozott a munkához, egy vándorkiállítással készülnek bővíteni a programot. (MTI)

Nem vitázik az akadémia

A Román Akadémia szerint Bukarestnek nem szabad a magyarokkal vitába bocsátkoznia sem a –
Román Királyság és Erdély egyesülését kimondó –
1918. december elsejei Gyulafehérvári nyilatkozatról, sem Trianonról, mert azzal azt üzenné a világnak, hogy megoldandó vitája van a szomszédaival.
A román tudományos elit csúcsszerve csütörtökön
közzétett állásfoglalása szerint Romániának nincs
problémája sem december elsejével, sem a trianoni
békeszerződéssel, sem szomszédaival, sem a területén élő kisebbségekkel. „Erre a vitára nem kerülhet
sor, mert az nem egy ártatlan, őszinte párbeszéd
lenne, hanem egy alattomos kampány ürügye,
amely megkérdőjelezné az első világháború teljes
kontextusát, amely a románság számára a nemzetegyesítés háborúja volt” – olvasható a Román Akadémia nyilatkozatában. (MTI)

Novemberben nőtt
az ipari termelés

Tavaly novemberben 9,2 százalékkal nőtt a román
ipari termelés az előző év tizenegyedik hónapjához
képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított
érték szerint a bővülés 9,5 százalékos volt a vizsgált
időszakban. A növekedés a feldolgozóipar 10,2 százalékos és a bányászat 4,8 százalékos bővülésének
köszönhető. A tavalyi év első tizenegy hónapjában
az ipari termelés 8,3 százalékkal nőtt 2016 azonos
időszakához mérten, a szezonális és naptárhatással
kiigazított érték szerint 8,9 százalékos bővülést jegyeztek. Ebben az időszakban is a feldolgozóipar és
a bányászat volt az ipari termelés hajtóereje 9, valamint 6 százalékos növekedéssel. Az ipar adja a
bruttó hazai termék (GDP) mintegy egynegyedét.
(MTI)

Visszaadnak, elvesznek
(Folytatás az 1. oldalról)
visszafizetésre gondolok… ha már ilyen egyszerű lekérdezni az adatbázist. Valószínűleg még mindig remélik,
hogy lesznek, akik kifutnak a határidőből.
Egy biztos: a tavalyi használtautó-áradat nyomán
Románia mondhatni Európa autótemetőjévé vált. 2016
első fél évében majdnem kétszer annyi euro 1,2 és 4-es
környezetvédelmi besorolású járművet hoztak be az országba, mint egy évvel korábban, az ország autóparkjának életkora így 8 évről 12 évre nőtt. Mintegy 350
ezer használt autót írattak forgalomba ebben az időszakban. A szakemberek szerint minden 10 használt
autó vásárlásakor csupán négy bizonyul jó választásnak, a járművek 80 százalékánál a kilométerórát visszaállították. És az sem mellékes, hogy a kézből vett autók
jelentős hányada dízel, azaz környezetszennyezőbb,
mint a benzines vagy hibrid, elektromos autók.
A kormány azonban a tízéves hercehurca után továbbra sem mond le e bevételi forrásról. Más formában, néven, összegekben, de újratervezi. Vagy egyszeri
alkalommal fizettet (mint eddig, bár erre kevés az esély),
vagy évenkénti adó címen, szennyezési szinttől függően
veti ki a gépkocsi-tulajdonosokra, de kormányzati források szerint a kettő kombinációja sem lehetetlen. A kérdés immár csak az, hogy milyen számítást alkalmaznak,
és főleg: a befolyt összeget mire fordítják?
Nos hát, így lehet egyszerre adni és elvenni…
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Tisztálkodási lehetőség és meleg étel

(Folytatás az 1. oldalról)
a hatóságok nyilvántartásában, és igen szélsőséges körülmények között élnek. Sajnos sok gyerekkel találkozunk, akik koszosan, szakadt ruhában, ijedten
jelentkeznek a szociális kantin ablakánál étel reményében. Jönnek, mert innen nem kergeti el őket senki, nem
kérdezi senki, hogy ki vagy, honnan jössz, hanem kapnak egy adag ételt, egy kenyeret. Vannak idős hajléktalanok, akik nem fordulnak a hatóságokhoz
segítségért, mert nem is akarják, hogy tudjanak róluk.
Azt tapasztaljuk, hogy azért mernek hozzánk közeledni, mert nem kérdezősködünk, minket csak az érdekel, hogy nem pusztulhat el az út szélén, koszosan,
éhesen. Ezek az emberek semmiféle statisztikában nem
szerepelnek, ezért úgy gondolom, feltehető a kérdés,
hogy egyáltalán helyesen mérjük-e fel a szegénységet,
vagy sokkal többen élnek így, mint ahogyan azt gondolnánk. Mi kapunk egy listát a polgármesteri hivataltól, az azon szereplők jogosultak az ingyenebédre,
viszont ezek a személyek nem szerepelnek a listán, de
látjuk, hogy milyen borzasztó helyzetben vannak. Vannak közöttük olyanok, akik seprűt vesznek a kezükbe,
és segítenek megtisztítani az alapítvány körüli parkot,
tehát látjuk a jóindulatot bennük – mutatott rá az alapítvány elnöke. Erre a legelesettebb rétegre való tekintettel hamarosan nekilátnak egy kis központ
kialakításának az alapítvány székhelyén, ahol tisztálkodási lehetőséget biztosítanak a rászorulók számára.
Az építkezés előreláthatólag egy-két héten belül elkezdődik, és amint elkészül, bárki bemehet majd, lezuhanyozhat, megborotválkozhat, és az évszaknak
megfelelő tiszta ruhát biztosítanak számára. Az ide
betérők élelmet is kapnak, és az alapítvány szakemberei megpróbálnak szóba elegyedni velük, tanácsokkal ellátni és útbaigazítani őket, hogy hol kérhetnek
segítséget, hogy javuljanak az életkörülményeik.
A nemes terv kivitelezéséhez szükséges összegnek
egy része már megvan, az alapítvány az ősszel adományokat gyűjtött erre a célra, és lehet, hogy a külföldi támogatók is segíteni fognak. Viszont ahhoz,
hogy ez a kezdeményezés hosszú távon minél több
rászorulónak segítséget nyújtson, a lakosság hozzájárulására is számítanak, például be lehet vinni az alapítvány székhelyére már nem használt bútorokat,
ruhaneműt, amit majd kiosztanak a rászorulóknak, de
pénzadományt is elfogadnak.

Dr. Alexandru Lupşa rámutatott, emellett szeretnének egy mozgó tisztálkodóközpontot kialakítani. A
tervek szerint egy régi tűzoltókocsiban vagy egy régi
buszban alakítanának ki egy zuhanyzót, hogy eljussanak vele a városszéli szegénynegyedekbe, ugyanis
előfordulhat, hogy az ott élőknek nincsen lehetőségük
bemenni az alapítvány székhelyére.
Az emberség sokakban él
A tisztálkodási lehetőség mellett a rászorulók étkeztetését is célul tűzte ki az alapítvány, és ha sok magánszemély egy-egy csekély összeggel hozzájárulna
ehhez, naponta néhány személlyel többre tudnának
főzni a szociális konyhán, és így azoknak is jutna,
akik nincsenek rajta az önkormányzat és az egyházak
jegyzékén.
Az alapítvány elnöke kifejtette, a szociális kantinban körülbelül 80 személynek osztanak ki meleg ebédet, a polgármesteri hivatal jegyzékén lévők esetében
az önkormányzat fedezi a költségeket, illetve több egyház is állja néhány rászoruló élelmezésének a kiadásait.
Ugyanakkor vannak jó szándékú magánszemélyek,
akik fizetnek, hogy egy általuk megjelölt személy hetente többször meleg ételhez jusson az alapítvány
konyhájában. Sok esetben valakinek van egy szegény
szomszédja, vagy megesik a szíve egy hajléktalanon.
Dr. Lupşa szerint szerencsére számos pozitív példa
van erre, sokan élnek körülöttünk, akik emberséggel
fordulnak nehéz sorsú társaik felé, ám sok esetben az
adományozó nem szeretné felfedni a kilétét, így ezek
a cselekedetek rejtve maradnak.
– Nemrég több mint két tonna zöldséget küldött
egy zöldségtermesztéssel foglalkozó család, hogy
osszuk ki a rászorulóknak. Rendszeresen külföldről és belföldről is érkezik élelmiszeradomány,
előfordult, hogy Hollandiából 3 tonna lisztet küldtek, amiből több mint egy évig biztosítva volt a
kenyér rászorulóinknak. Ezenkívül vannak cégek,
amelyekkel együttműködünk, és néhány kenyérrel
többet küldenek, amit ki tudunk osztani – mondotta
az elnök.
A nemrég holland támogatással felújított, jól felszerelt konyhában naponta 500-600 menüt tudnak
előállítani, a meleg étel nagy része szerződéses alapon óvodákba, iskolákba megy, és ez a tevékenység
jövedelmet hoz az alapítványnak, amit a rászorulók
felkarolására tudnak fordítani.

A gépkocsivezető-képző iskolák oktatói tiltakoztak

Csak a megyeszékhelyen vizsgáztatnak

Szer Pálosy Piroska

Maros megyében december 31éig a megyeszékhelyen kívül három
megyei jogú városban lehetett a
gyakorlati sofőrvizsgát letenni: Segesváron, Szászrégenben és Dicsőszentmártonban. Január elsejétől az
új intézkedés nyomán a hajtási jogosítványra pályázóknak Marosvásárhelyre
kell
utazniuk
a
megyeszékhely útvonalain vizsgázni. A minisztériumi indoklás
szerint azzal, hogy mindenik hajtási
jogosítványra pályázó hasonló körülmények között és forgalomban
vizsgázik, megnő az esélyegyenlő-

ség megteremtésének lehetősége a
jövendőbeli gépjárművezetők között.
Kérdésünkre Lucian Goga
prefektus arra az intézkedésre
hivatkozott, amellyel a Belügyminisztérium Hajtási Jogosítványok és
Gépkocsibejegyzési Igazgatósága
elrendelte a megyeszékhelyeken
kívül való vizsgáztatás megszüntetését. Amint a prefektus kifejtette, a
várakozási idő lecsökkentésének
szándékával és a vizsgázók egyenlő
esélyének megteremtésére, valamint a közúti biztonság növelésére
hivatkozva született a belügyminisztériumi rendelkezés, amit az
érintett municípiumok polgármesterei és a gépkocsivezető-képzők
oktatói írásban kifogásolnak.
Amint a kormánybiztos a dicsőszentmártoni tiltakozással kapcsolatosan
hangsúlyozta,
az
állampolgárok alkotmányos joga
kifejezni ellenvetésüket bizonyos
intézkedések nyomán. A prefektúra
elöljárói tárgyalásokat folytattak a
belügyminisztérium illetékeseivel,
akik ígéretet tettek arra, hogy újraelemzik az intézkedés belátható

eredményeit, majd a döntésről tájékoztatják a prefektusi hivatalt. A tiltakozást öt dicsőszentmártoni
sofőriskola kezdeményezte, a polgármesteri hivatal jóváhagyta és támogatta.
Szászrégenből
és
Segesvárról nem érkezett hír utcai
tiltakozásról, az utóbbi két település
elöljárói és oktatói írásban fogalmazták meg ellenvetésüket.
Országos jelenség
a hosszas várakozás
Tavaly szeptember 5-i lapszámunkban arról írtunk, hogy megyeszékhelyünkön több gépkocsivezető-képző iskola ügyvezetője jelezte annak szükségességét, hogy a
hajtási jogosítványra pályázók érdekében szükség volna némi változtatásra a jelenlegi szervezés
tekintetében. Mindenekelőtt a vizsgáztatás időtartamának elhúzódását
kifogásolták, de az elméleti és gyakorlati vizsga között eltelt kéthárom hónapot is túl hosszú időnek
tartották. Amint az oktatók akkor
jelezték, a sikeres elméleti vizsgát
követően a diák hetekig nem vezet.
Az elméleti és gyakorlati vizsga között két hónap is eltelik, az előírt 30

Fotó: Tirnaveni.ro

Az amatőr gépkocsivezetőképző iskolák oktatói és magánszemélyek
tiltakoztak
Dicsőszentmártonban január
11-én, csütörtökön délelőtt.
Az elégedetlenségük oka az a
belügyminisztériumi rendelkezés, mellyel január elsejétől a hajtási jogosítványok
megszerzésének gyakorlati
vizsgáját csak a megyeszékhelyen lehet megejteni.

Fotó: Szer Pálosy Piroska

óra pedig amúgy is kevés egy teljesen kezdő tanulóvezető számára,
aki a gyakorlati vizsga időpontjáig
kiesik a vezetés gyakorlatából. Tavaly júliustól bevezették a kamerával felszerelt járművekkel való
vizsgáztatást, ezáltal jelentősen
megnőtt a gyakorlati vizsga időtartama, mert a vizsgáztatóknak be
kell tartaniuk az előírt 25 perces
vizsgaidőt, a félnapos várakozásban
pedig a vizsgázók kimerülnek. A
kamerák a rendőrség birtokát képezik, a felvételek is ott maradnak, és
amennyiben bárkinek kifogása van
az eredménnyel kapcsolatosan,
visszanézhetik a vizsgát. Ez a
módszer, amellett, hogy a vizsgaeredmény megóvása esetén bizonyító jelleggel bír, rendkívüli
pszichikai megterhelést jelent a
vizsgázóknak.
Arra a felvetésünkre, hogy az
amúgy is nagy várakozási idő ezáltal Marosvásárhelyen még nagyobb
lehet, a kormánybiztos szerint az intézkedéssel remélhetőleg csökken a
várakozási idő, mivel az a négy
vizsgabiztos, aki a megadott napokon a megyeszékhelyen kívüli
három városba utazik vizsgáztatni,
helyben vizsgáztat majd, ezáltal is
hatékonyabb lehet a gyakorlati
vizsga menete.
Amint Băcilă Gheorghe, a Hajtási Jogosítványok és Gépkocsinyilvántartási Hivatal főfelügyelője
kifejtette, annak ellenére, hogy létszámhiánnyal küzdenek, egy vizsgabiztos naponta tizenöt amatőr
gépkocsivezetőt vizsgáztat B kate-

góriára, a C, C+E, D, D+E profeszszionális kategóriákra vizsgázók
közül pedig egy napra hat gépjárművezető képességeinek felmérését
vállalhatja. Míg előbbiek számára
a gyakorlati vizsga időtartama 25
perc, az utóbbiak vizsgáztatása a
törvényes előírások szerint 45 percet kell tartson, mivel az komplexebb. Abban az esetben rövidül le
a kezdő gépkocsivezető vizsgáztatásának huszonöt perces időtartama, ha a vizsgázó több olyan
hibát vét, ami miatt leállíthatják és
sikertelennek nyilvánítják a vizsgát.
A főfelügyelő szerint a Maros
megyei vizsgázók tavaly előnyösebb helyzetben voltak az országos
átlagnál, a legtöbb megyében
ugyanis hat hónap várakozási idővel is számolniuk kellett. Munkanapokon mind elméleti, mind
gyakorlati vizsgákat szerveznek, az
alkalmazotti létszámhiány azonban
országos jelenség, ezért is nőtt a várakozási idő. Az elméleti vizsgát a
megyeszékhelyen a volt Kossuth
utcai Hajtási Jogosítványok és Gépkocsi-nyilvántartási Hivatal székhelyén tartják, ahol tíz számítógépen
zajlik az elméleti vizsgáztatás. A B
kategóriás gyakorlati vizsgákat Marosvásárhelyen, valamint keddenként váltakozva Segesváron,
Dicsőszentmártonban vagy Szászrégenben tartották, péntekenként
pedig a profi gépjárművezetők számára szerveznek vizsgát a megyeszékhelyen.
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450 éve volt a tordai országgyűlés

Négyszázötven éve, 1568. január
6-án kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás – a
katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius – szabadságát
és egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként hirdette meg a vallási
toleranciát.
A középkori Európa nem ismerte
a vallási türelmet, a római katolikus
egyház a tanaitól való minden eltérést eretnekségnek bélyegzett. Nem
hozott megértést vagy türelmet az
övétől eltérő vallási felfogások iránt
a reformáció sem, legnagyobb alakjai úgy vélték, hogy a „libertas
conscientiae”, a lelkiismereti szabadság, a más hiten lévők megtűrésének a gondolata a sátán
találmánya, melynek célja, hogy az
emberekben kételyt ébresszen,
meggyöngítve hitüket.
Miután az évtizedes vallásháborúk során nyilvánvalóvá vált, hogy
egyik fél sem tudja a másikat meggyőzni vagy térdre kényszeríteni, az
együttélést valamilyen módon rendezni kellett. A Német-római Birodalomban 1555-ben megkötött
augsburgi vallásbéke kimondta
ugyan az evangélikus vallás egyen-

jogúságát a katolikussal, de a szabad vallásválasztást és -gyakorlást
nem engedte meg. Az akié a föld,
azé a vallás elv alapján az alattvalóknak követniük kellett a fejedelmek vallását.
Magyarországon az 1526-os mohácsi vészt követően gyorsan elterjedt a protestantizmus. Az 1542-től
önálló Erdélyi Fejedelemségben az
1550-es évekre a lakosság nagy
része a lutheri reformációhoz csatlakozott János Zsigmond fejedelemmel együtt, katolikusnak csak a
Székelyföld egy része, Csíkszék és
néhány főúri család maradt meg. Az
1557. évi országgyűlés törvényben
bevett vallássá nyilvánította az
evangélikus vallást, és a katolikussal azonos jogokat biztosított számára. Amikor a magyar lakosság és
a fejedelem a reformáció kálvini
irányzatához csatlakozott (a szászok megmaradtak lutheránusnak),
az 1564. évi tordai országgyűlés bevett vallássá nyilvánította a kálvinizmust is. Az erdélyi reformáció
harmadik ága akkor alakult ki, amikor a reformátusok egy része az
unitáriusnak nevezett antitrinitárius
(Szentháromság-ellenes) tanokhoz
pártolt, így tett udvari papja, Dávid

Ferenc hatására
János Zsigmond
fejedelem is.
Ezek után tartották 1568. január 6-13. között
az újabb tordai
országgyűlést,
amely egyenjogúsította az unitárius vallást is, így
alakult ki a négy
bevett vallás. Az
országgyűlés
addig sehol nem
ismert mértékben
foglalta
törvénybe a lelkiismereti
és
vallásszabadsághoz való jogot,
pontosabban a
gyülekezetek
számára a sza- Körösfői Kriesch Aladár: Az 1568-i tordai országgyűlés
lönbséget tenni. A vallási türelmetlenbad lelkészválasztást.
Erdély e téren messze megelőzte ségben izzó Európában Erdély a feleEurópa fejlettebb, nyugati részét, a kezeti béke szigete lett, e törvény
vallási toleranciában példát mutatott tiszteletben tartása teremtette meg
a világnak. Államvallás nem volt, az annak lehetőségét, hogy a keresztény
uralkodói hatalom fölötte állt az egy- felekezetek viszonylagos békében élházinak, de nem volt joga a vallások hessenek egymás mellett, saját szelközött bármilyen szempontból kü- lemi értékeikkel gazdagítsák szülő-

földjüket. A Magyar Unitárius Egyház
az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatától kezdődően számítja létét. A reformáció legifjabb
egyházának zsinata 2002-ben január
13-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság emléknapjává nyilvánította.
(MTI)

Összefoglaló gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi
határozatának jelentőségéről, eszmeiségéről és történelmi korviszonyairól

Az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozata:
„Urunk őfelsége miképpen ennek előtte való gyűlésibe országával közönséggel az religio dolgáról végezőtt, azonképpen mostan és ez jelen való gyűlésébe azont erősíti, tudniillik,
hogy midőn helyökön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az község ha
venni akarja, jó, ha nem penig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ü lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért penig
senki az superintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért
senkitől, az elébbi constitutiók szerént, és nem engedtetik ezt
senkinek, hogy senki fogsággal, avagy helyéből való priválással fenyőgessön az tanításáért, mert a hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által
vagyon.”
A Magyar Unitárius Egyház intézményi fennállását az
1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatának kihirdetésétől számítja. Ezen esztendőnek januárjában ugyanis az
erdélyi rendek a világon egyedülálló, más európai országokat
évszázadokkal meghaladó jelentőségű törvényt fogadtak el,
amely a közösségek számára biztosította a szabad lelkészválasztáshoz való jogot.
Az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozata
talán Erdély legnagyobb ajándéka az európai kultúra számára. A törvény eszmei gazdagságának és értékének megértéséhez szükséges néhány gondolatot megfogalmazni a
korszak általános jellegzetességeivel, valamint az erdélyi társadalom sajátos arculatával kapcsolatosan.
A „vallási kérdés” korabeli
megoldási módozatai
A korszak meghatározó eszmei áramlata a protestáns reformáció, amelynek kialakulóban levő felekezetei és a római
katolikus egyház ádáz küzdelmet vívtak egymással. Az általános európai szokás a cuius regio, eius religio (akié a terület,
azé a vallás) elve volt, amely lehetővé tette az uralkodóknak,
hogy saját vallási nézeteiket ráerőltessék a fennhatóságuk
alatt élőkre, akár a másképp gondolkozók meghurcoltatása,
kínzása, kivégeztetése, vagy – enyhébb esetben – a területükről való elűzés eszközeivel. A kisebb-nagyobb vallási háborúk, az „eretneknek” minősített személyek nyilvános
kivégzése, bizonyos tanok elítélése visszatérő jelensége volt

a kor Európájának. Abban az esetben, ha egy adott területen
különböző felekezetű vagy gondolkodású csoportok éltek, az
uralkodók általános megoldása a feszült vallási kérdésre valamelyik közösség felkarolása, a másiknak pedig az üldözése
volt. A mai „vallási pluralizmus” eszméje jószerével ismeretlen
volt az adott korban, s ha elő is fordult, az csupán annak tudható be, hogy a felek nem voltak biztosak erőfölényükben, ám
folyamatosan azon dolgoztak, hogy külső tényező bevonásával
mihamarabb a maguk oldalára billentsék a hatalmi mérleget.
Erdély vallási helyzete a
16. század derekán
A fiatal, török beleegyezéssel, de viszonylagos függetlenséggel rendelkező Erdélyi Fejedelemség a tárgyalt időszakra
szinte teljes mértékben protestánssá vált.
A római katolikus egyház csupán a Székelyföld bizonyos
régióiban, s egyes főurak udvaraiban maradhatott fenn. A
protestantizmusnak viszont megannyi áramlata megtalálható
volt a törékeny stabilitású országban. Az erdélyi szászok önálló püspökségbe szerveződve szabályozták a vallási kérdést,
tiltva minden olyan nézetet, amely eltért a lutheri reformáció
eszméitől. A magyar és székely náció egyfelől a helvét, református elveket, másfelől a Dávid Ferenc püspök által is hirdetett unitárius nézeteket vallotta. A döntéshozók belátták,
hogy az Európában elterjedt vallási feszültségből kinövő esetleges fegyveres konfliktus katasztrofális következményekkel
járna a két ellenséges nagyhatalom találkozási területén
fekvő, amúgy is eléggé instabil helyzetben levő országra.
Ilyen körülmények között a kérdés megoldása mindenképp
égetően fontos feladat volt az országgyűlés számára. A feszültség feloldásának módja viszont páratlan a korabeli Európában, ugyanis az erdélyi rendek nem a többségi nézetet
erősítették meg, a többiek kárára, hanem elvi, bibliai alapon
oldották meg a problémát, törvény által rögzítve a közösség
választási jogának a biztosítását.
Az 1568-as vallásügyi törvény mondanivalója
A döntés belső logikájának – és a határozat tényleges értékének – jobb megértéséhez ajánlott a határozat zárómondatából kiindulni, ugyanis ez hordozza a megoldás
alapfeltételezését: „…mert a hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon”. Ha a határozat szövege nem ezzel az érveléssel zárulna, hanem
esetleg a fejedelmi akaratra vagy az ország biztonságára hi-

vatkozna, akkor el kellene ismerni, hogy valóban egy diplomáciai, politikai határozattal állunk szemben, amelynek célja
a béke megőrzése. Ám a Bibliára való hivatkozás a törvény
értelmét nem a reálpolitikában, hanem a vallásos gondolkozásban rögzíti. A tipikusan protestáns megfogalmazás alapvető meggyőződése, mely egyben a törvény tartalmi
kiindulópontja, az, hogy a hit Isten ajándéka (Ef 2,8). A kegyelem útján megfogalmazódó hit – vallja ez a felfogás –
nem emberi „találmány”, hanem Isten juttatja el a benne való
bizalom lehetőségét az emberhez, mégpedig a Szentírás hallgatása révén (újabb erősen protestáns meggyőződés). Az istenismeret tehát elsősorban a bibliai tanításon keresztül jut el
az emberhez, ennek pedig eszközei a papok, akik a prédikálás
révén magyarázzák, értelmezik a szentírásbeli tanítást. Mivel
ez a hit nem emberi, hanem isteni eredetű, senkinek sincs
joga szembeszegülni a közösség akaratával, amikor olyan
prédikátort akar fogadni, akinek a tanítása tetszik. Minden
igaz pap ugyanazt a Szentírást magyarázza, ezen értelmezések helyességének a megítélése pedig nem feladata sem egy
külső dogmatikai ellenőrző hatóságnak, sem a politikumnak,
hanem egyedül a közösségnek, amely a beszédet be kell fogadja. A közösség az, amely – a tagjaiban ébredő hit révén –
visszahat az egyénre, a minél helyesebb, azaz bibliaibb igazság felfogása érdekében. És ebbe a folyamatba sem az erkölcsi rendre figyelő püspök (korabeli szóhasználattal
szuperintendens), sem a politikai hatalom (nemesek vagy fejedelem) bele nem szólhat, mivel ez mind Isten ajándékának
a megvalósulását korlátozná vagy gátolná.
Összegzés
Összegezve a fentieket, elmondható, hogy egy politikai
döntéshozó testület az ország békéjének érdekében nem a
„józan” politizálás eszköztárához folyamodott, hanem tisztán
eszmei, teológiai alapra építve fogalmazta meg az össztársadalmi problémára adott válaszát. Ebben pedig ez az országgyűlési határozat egyedi, egyben olyan, amely nem
fogalmazódhatott volna meg a radikális Szentírás-központúságot valló Dávid Ferenc és köre nélkül.
Európa többi országában majdnem másfél évszázadnak
kellett eltelnie ahhoz, hogy teljesen más ideológiai alapon
megfogalmazódjon azon eszme, amely Erdélyben lehetővé
tette több felekezet viszonylagos békés együttélését: a vallásszabadság elve.
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A természet kalendáriuma (CCLXXXIX.)

Kiss Székely Zoltán

Későn kel a nap, teli van még
csordultig az ég sűrű sötéttel.
Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben.

Radnóti Miklós Naptárában ír így 1941.
Januárról.
Januári roppanó jégen indulok én is mai
sétámra. Tarts velem, ha kedved tartja, kedves Olvasóm!
142 éve, 1876. január 12-én született John
Griffith. A szegény családból származó író 14
éves korától magára volt utalva. Hobóként
járta végi Amerika vasútvonalait, aranybányász volt Alaszkában, tengerészként évekig
bolyongott a világ óceánjain. Az első világháború haditudósítóvá ütötte volt Japánban.
Kipling és Stevenson regényei tanították az
írói mesterségre. De művei – részben – önéletrajzi ihletésűek. A létezésért vívott küzdés
áll regényei középpontjában. Mégis, testileg
és lelkileg megtörve, alig 40 éves korában lett
öngyilkos Jack London, A vadon szava, Az
éneklő kutya, az Országúton s megannyi
olyan könyv szerzője, amelyből máig sugárzik a természet értő szeretete.
54 éve, 1964. január 12-én hunyt el Pávai
Vajna Ferenc. A háromszéki gyökerű hidrogeológus a Maros mentén, Csongván született. A nagyenyedi református kollégiumban
kezdte tanulmányait. 1910-ben szerzett geológiai doktorátust Budapesten. Aktív barlangkutató volt. Számos barlangot Erdély
területéről ő írt le és térképezett fel először.
Első jelentős tudományos közleménye a
Földtani Közlönyben még 1913-ban jelent
meg, Az Erdélyi Medence ÉNy-i peremének
tektonikai viszonyai címmel. Munkássága főként a kőolaj- és vízföldtan területére terjedt
ki. A hévíz kutatása kapcsán felismerte a
mélyből feltörő víz barlangképző hatását,
ezzel új barlangkeletkezési elméletet állított
fel, és megalapozta a hévizes barlanggenetikát. Neki köszönhető több jelentős gyógy- és

hévíz feltárása (Szeged, Hajdúszoboszló,
Karcag, Debrecen, Szolnok). Ő tűzte ki a
Rudas gyógyfürdőnél a nagy mennyiségű
gyógyvizet adó fúrások helyét, a Margit-szigeti és a II. városligeti mélyfúrást. 1928-ban
ő hívta fel a figyelmet a Tapolcai-barlang vizének jelentőségére, s harcosan kiállt annak
hasznosítása érdekében. Törekvését több
mint harminc év után valósították meg. 1956
után a tudományos világtól elszakítva, kitelepítésben, igen nehéz körülmények között
élte le utolsó éveit...
Január 13. a vallásszabadság napja. Éppen
450 éve a világon először Erdélyben az 1568as tordai országgyűlés a tordai katolikus
templomban mondta ki a vallás és lelkiismeret szabadságát. Az erdélyi alapítású Unitárius Egyház megszületésének napja ez.
143 éve, 1875. 01. 14-én született Albert
Schweitzer. 1952-ben kapta a Nobel-békedíjat. „A Nagy Fehér Doktor” 1913-ban KözépAfrikában,
Lamberénében
létrehozta
kórházát, melyet élete legfőbb célkitűzésének
tekintett. Munkássága az önzetlen, feltétel
nélküli humanitás szimbólumává vált.
59 éve, 1959. január 14-én halt meg Pécsváradon Entz Béla, a Kolozsváron született
orvos-patológus. Hírneves orvoscsalád sarja.
A pesti egyetemen 1900-ben avatták orvosdoktorrá. Az 1914-i frontszolgálat után,
1918-ban egyetemi tanárrá nevezték ki a pozsonyi egyetemre. A Pozsonyból való menekülés után a pécsi tudományegyetemre került.
Jelentős kutatásokat végzett a tuberkulózis és
a szifilisz kórbonctana terén. Röviddel a kórokozó Treponema pallidum felfedezése után
kimutatta azt az öröklött vérbajban szenvedő
csecsemők májában. Elsők között hangoztatta a leukémia daganat jellegét. „Az orvosi
hivatás követelményeinek csak a felét lehet
megtanulni, a másik fele művészet, amire születni kell” – tanította hallgatóinak. Nyugdíjazása után már korábban megkezdett
archeopatológiai kutatásait folytatta.
Január 15-én, Pozsonyban született és Kolozsváron halt meg Herbich Ferenc
geológus, az Erdélyi Múzeum kőzetgyűjteményének megalapozója. Életének 66 éve

Mikor a sötét kétségbeesésnek eszébe jut hirtelen valami szép

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

(Folytatás január 5-i lapszámunkból)

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

Összeállította: Kuti Márta

AMBRÓZY BÉLA, BÁRÓ (Temesgyarmat, 1838 – Temesvár, 1911. jan. 18.): földbirtokos, a magyar méhészet egyik
megalapítója. Tanulmányait Magyaróvárott
és a hohenheimi gazdasági akadémián vé-

gezte. A méhészettel katonatiszt korában
olaszországi állomásozása alatt ismerkedett
meg. Leszerelése után 1875-ben megalapította a Délmagyarországi Méhészegyletet,
majd kezdeményezésére megalakult az Országos Méhészeti Egyesület. 1880-tól a Magyar Méh c. lap társszerkesztője. A magyar
méhészet terén kifejtett több évtizedes munkássága elismeréséül 1910-ben neki ítélték
oda a földművelési kormányzat aranyérmét.
1887-96-ban ogy.-i képviselő. – F. m. A méh
(Temesvár, 1896).
BEREY GÉZA (Szatmárnémeti, 1908. jan.
17. – Bp., 1982. aug. 20.): újságíró. Csányi
Piroska újságíró férje. A szatmári Szamos,
majd Szatmári Ujság, az Aradi Közlöny, a
Brassói Lapok, a Független Újság és a kolozsvári Keleti Újság munkatársa volt. 193031-ben szerkeszti a Nagykároly és Vidéke,

Roppan a jégen a hajnal lépte

írta volt Müller Ferenc József, az erdélyi bányák igazgatója még 1783-ban –, a Nagyág
aranybányájában új arany-ezüst tellúrércet
fedezett fel, amelyet róla krenneritnek neveztek el. A magyar ásványtan nagy mecénásáról, Semsey Andorról nevezte el az
1881-ben felfedezett semseytet és az 1889ben Felsőbányán felfedezett ólomezüst-antimon-kén vegyületet, az andoritot, s egykori
tanítványa nevét viseli az általa felfedezett lorandit is.
73 éve, 1945. január 16-án halt meg Gombocz Endre István botanikus, a magyar botanikatörténet megteremtője, Budapesten.
Bombatalálat oltotta ki az életét. Fő műve, az
1936-ban megjelent A magyar botanika története: A magyar flóra kutatói című munkája, máig irányadó – Erdély vonatkozásában
is.
Az erdélyi természettudományos múlt
ködbe vesző emlékei.
Ködös idő köszönt ránk. Mint Szabó
Lőrinc Valami szép versében:

1821 és 1887 között ívelt. 1845-től Bukovinában mint bányamérnök működött. 1854ben különböző erdélyi bányákban dolgozott.
1869-ban került az Erdélyi Múzeumhoz.
1879-ben a kolozsvári egyetem bölcsészdoktorrá avatta, 1879-ig adott elő az egyetemen.
Gazdag kőzettani gyűjteményét az Erdélyi
Múzeumnak adományozta. Ő volt a Gyilkostó első geológus kutatója.
„A hivatásos geológusok a Gyilkos-tó elnevezésének elsőbbségét is Herbich Ferencnek tulajdonítják. A pozsonyi születésű, a
selmecbányai bányászati akadémián végzett
széleslátókörű, rendkívül alaposan dolgozó
geológusnak kiemelkedő érdemei vannak a
környék földtani viszonyainak feltárásában,
a Gyilkos-tó név bevezetésének elsőbbsége
mégis a »műkedvelő« Orbán Balázst illeti
meg. Herbich a tó mellett 1859-ben felfedezett ammonites fajt Aspidoceras verestoicum-nak nevezte el, és egy 1866-ban
megjelenő dolgozatában is »Vörösto«-ról ír.
Herbich a Gyilkos-tó nevet csak 1878-ban, a
korabeli földtani irodalom sorából magasan
kiemelkedő összefoglaló művében, A Székelyföld földtani és őslénytani leírásában használja” – írja Wild Ferenc az Erdélyi Gyopár
1998. évi 4. számában megjelent, A Gyilkostó keletkezéséről és elnevezéséről című cikkében.
223 éve, 1795. január 15-én született Bölöni Farkas Sándor. Utazás Észak-Amerikában című útirajza a reformkor
kézikönyveként méltán emelte művelődésszervező szerzőjét a Magyar Tudós Társaság
levelező tagjai közé. A Fehér könyvek sorozat polcomról ma is kikandikáló, azóta szürkére lapozott darabja az Irodalmi Kiadónál
jelent volt meg Bukarestben 1966-ban,
Benkő Samu előszavával. Ötven éve adta
kedves magyartanárnőm, Zoltán Ildikó, feladatul ennek elolvasását és az arról való beszámolót, amit akkor nem teljesítettem. Azóta
többször is…
98 éve, 1920. január 16-án költözött az árnyékvilágba Krenner József Sándor minerológus. Ifjúkorában Eötvös Loránd nevelője
volt. 1866-tól a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárának múzeumi őre, 1894-től igazgatója, 1894–1913 között a budapesti
tudományegyetem ásvány-kőzettani intézetének vezetője volt. Számos új ásványfajt fedezett fel, határozott meg és írt le. 1877-ben a
Szigethegység Aranysokszögében – ahonnan
a metallum problematicumot (a tellúrt) is le-

S a megmozduló köd zúzmarát álmodik a
magyal levelére.
Annak hitével, hogy ez a kétségbeesett
szépség éltetője is a sokat próbált
örök(zöld) levélnek, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, 99 évvel azután, hogy
1919. január 18-án megkezdődtek Versailles-ban, a Trianon palotában azok a lélekfagyasztó… tárgyalások

1931-ben a Szamos, 1932-ben a Mai Nap c.
lapokat. A román bíróságok sajtóvétség
címén háromszor elítélték. 1938-ban Mo.-ra
költözött, és a szegedi Délmagyarország
munkatársa lett, 1943-44-ben főszerkesztője
és laptulajdonosa. A német megszállás (1944.
márc. 19.) után letartóztatták, internálták,
majd Dachauba hurcolták. 1945 után ismét
újságíróként tevékenykedett. 1939-ben fordításában mutatta be a szatmári színház
Gheorghe Ciprianu Ember meg a gebéje c.
avantgárd színművét. – F. m. Amerika (riportr., Szatmár, 1933); Erdélyi monográfia
(szerk. Várady Aladárral, Szatmár, 1935);
Néhány szó az újságírásról (tan. Szatmár,
1936); A magyar újságírás Erdélyben 19191939 (Szeged, 1940); Hitler-Allée (emlékezések, Bp., 1979)
KNORR ALAJOS (Nagyvárad, 1828. jan.
17. – Bp., 1911. nov. 29.): bíró, jogi író. Részt
vett az 1848-49. évi szabadságharcban, majd
utána bírói pályára ment. 1871-91 között bp.-

i, majd ismét nagyváradi ítélőtáblai bíró volt,
1893-ban nyugalomba vonult. Gyakorlati tárgyú munkákat, tankönyveket (büntetőjog,
polgári törvénykezési rendtartás, bírói ügyvitel – kérdésekben-feleletekben stb.) írt. – M.
Önügyvéd (Bp., 1872); A magyar magánjog
(Bp., 1878); A magyar törvénytár betűrendes
tárgymutatója (I-III., Bp., 1882).
BEKE ANTAL (Barót, 1838. jan. 19. –
Gyulafehérvár, 1913. máj. 9.): történetíró, kanonok. Teológiai és bölcseleti tanulmányait
Bécsben végezte, 1860-ban pappá szentelték.
Segédlelkész, ezután a gyulafehérvári papnevelő felügyelője, ill. kormányzója, a
Batthyány-könyvtár őre. 1872. máj. 1-től az
erdélyi székesegyházi káptalan kanonokja.
Az erdélyi püspöki szentszék jegyzője és ülnöke. – M. Rákóczy György és a porta (Bp.,
1888); Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt (Bp., 1896); A kolozsmonostori
konvent levéltára (Bp., 1897).
(Folytatjuk)

Egész héten köd nyomta téli
hegytetőnk: magas fellegek
fogták fazekukba a tájat
s rácsukták a fedőjüket.

Ma se mozdultak meg. De este
fent, tág körben, kinyílt az ég,
mintha egy nagy kéz felemelte
volna a fazék fedelét.

Más nem történt. A ködfal állt, és
a csöndben csak a céltalan
üveghold úszott a magasság
még üvegebb habjaiban;
de a zord táj már fölfigyelt rá,
s bámult, mint mikor a sötét
kétségbeesésnek eszébe
jut hirtelen valami szép.
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A hidrogénbomba atyjára emlékezünk

Ebben az esztendőben a „hidrogénbomba
atyjára” emlékezünk. Teller Ede 1908. január
15-én Budapesten született, és 2003. szeptember 9-én halt meg (Stanford, Kalifornia).
Életművének ellentmondásos megítélése elsősorban politikai indíttatású: a „szovjet
világ” ádáz ellenségnek tekintette, miközben
az Amerikai Egyesült Államok elnökeitől
minden lehetséges kitüntetést megkapott, beleértve a legrangosabb elismerést, a Szabadság Érmet. Tiszteletre méltó életkora lehetővé
tette, hogy a rendszerváltást követően többször is meglátogassa szülőhazáját, ahol a kilencvenes években a legnagyobb élő magyar
tudósként, a nagy tudósgeneráció utolsó tagjaként tartották számon.
Én magam is jól emlékszem felszólalására
a Magyarok Világszövetsége 1992-es világtalálkozóján a kongresszusi központ küldöttekkel, meghívottakkal és újságírókkal
megtelt konferenciatermében. A tudós jellegzetes botjára támaszkodva bicegett az emelvényhez a jelenlevők vastapsa közepette,
összehúzta sajátosan vastag szemöldökét, és
öblös hangján helyes magyarsággal méltatta
a magyar tudományosság helyét a nagyvilágban. Tudósi érdemeit a szülőföld azzal ismerte el, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta,
megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrendjének középkeresztjét, és 2001-ben elsőként
neki ítélték oda az újra bevezetett Corvinlánc kitüntetést.
Apja, Teller Miksa elismert ügyvéd volt a
magyar fővárosban, édesanyja, Deutsch Ilona
lugosi származású művelt asszony, aki egya-

ránt jól beszélt németül és magyarul. Fia tőle
örökölte zongoratudását, idős korában is
nagy élvezettel zongorázott, nem kis csodálatot keltve tudóstársaiban. Teller Ede kiváló
számolási és matematikai képessége már
gyermekkorában megnyilvánult. Bár a matematika érdekelte, apja kívánságának megfelelően a vegyész szakon kezdte tanulmányait
a budapesti Műegyetemen, majd a karlsruhei,
müncheni és lipcsei egyetemeken folytatta.
Egyetemi képzése végén már a húszas évek
egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága, a fizika érdekelte leginkább. A fizikusok „Mekkájában”, Göttingenben kezdett
dolgozni, de a fasizmus hatalomra jutása második hazájából is száműzetésbe kényszerítette: koppenhágai és londoni megállók után
az Amerikai Egyesült Államokban, immár

harmadik hazájában telepedett le
véglegesen.
Későbbi ismertségét az alapozta
meg, hogy 1941ben bekapcsolódott
az atombomba előállítását előirányzó
Manhattan-tervbe.
Teljes titoktartás és
elzártság mellett a
Los Alamos-i laboratóriumba került,
ahol Oppenheimer
vezetésével elkészítették az első
atombombát,
amelynek szörnyű
pusztítása az egész
emberiséget félelemmel töltötte el. A hidegháború, az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti fegyverkezési hajsza korában
vezető szerepet kapott a H-bomba kutatási
programjában, amely egy új termonukleáris
kutatólaboratóriumban zajlott Kaliforniában.
Aktív részese volt a nyolcvanas évek csillagháborús tervének, a fegyverkezési verseny
oly mértékű fokozásának, amelyre a Szovjetunió már képtelennek bizonyult, sőt később
– részben a megterhelő kiadások miatt – fel
is bomlott. Bár bírálóinak száma csak fokozódott az évtizedek során tudóstársai körében
is, mégis úgy tűnik, hogy az idő őt igazolta.
Amint önéletrajzi könyvében megfogalmazta: „Mélységesen sajnálom azokat a haláleseteket és sérüléseket, amelyek az
atombombázásokból következtek. De a leg-

Tíz éve, 2008. január 11-én halt meg Sir
Edmund Hillary új-zélandi hegymászó, aki a
serpa Tenzing Norgay társaságában elsőként
jutott fel a világ legmagasabb hegycsúcsára,
a Mount Everestre, és aki meghódította a
Déli-sarkot is.
1919. július 20-án született Aucklandben.
Apja újságszerkesztő volt, de összekülönbözött a kiadóval, és vidékre költözött méhészkedni. Hillary szűkös körülmények között
nevelkedett egy kis faluban, talán ebből fakadt szégyenlőssége is: már ünnepelt hegymászó volt, amikor megkérte leendő nejének
kezét, azaz csak meg akarta kérni, a lánykérést végül anyósa bonyolította le. Kisdiákként
a tornaórán volt a legügyetlenebb, így sokáig
csak könyvei fölött gubbasztva ábrándozott a
kalandokról. Közepes tanuló volt, idővel ki
is maradt az iskolából, egy iskolai sítúrán viszont rájött, hogy alkata és kitartása révén alkalmas a hegymászásra. Az egyetemen
matematikát tanult, a második világháborúban a légierőnél szolgált, és súlyosan meg is
sebesült.
Leszerelése után ő is méhészkedéssel kezdett foglalkozni, mert így télen zavartalanul

mászhatta a hegyeket, Új-Zéland legmagasabb csúcsát 1948-ban hódította meg. Azt
vette a fejébe, hogy megmássza a világ legmagasabb hegyét, az addig emberi láb nem
érintette Mount Everestet. Hillary mindent e
célnak rendelt alá, s a nagy alkalom 1953-ban
végre elkövetkezett számára.
Az igen alapos szervezés után útnak indult
brit expedíció vezetője Hillaryt jelölte ki a
csúcs megmászására, ő pedig úgy döntött,
hogy Tenzing Norgay serpa társaságában
hajtja végre a csúcstámadást. A 8500 méteren
felállított táborból május 29-én reggel mínusz
27 fokban, kitűnő időjárási körülmények közt
indultak, s öt órával később ketten egyszerre
léptek szó szerint is a világ tetejére. Itt
negyedórát töltöttek, Hillary egy hóba ásott
keresztet hagyott a csúcson. Visszatérve élete
valószínűleg első és utolsó, szűkszavú káromkodásával vezette le feszültségét: „Elintéztük a kurafit” – mondta a többieknek. A
nagy hírt – persze már szalonképes formában
– titkos rádióüzenetben tudatták Londonnal,
hogy elsőként II. Erzsébet királynő június
2-i koronázási ünnepségén tehessék közzé.
A Mount Everest meghódítása hatalmas

szenzáció volt, csak a tizenhat évvel későbbi
Holdra szálláshoz hasonlítható. Az egyszerű
aucklandi méhészfiú világsztár lett: lovaggá
ütötték, utazott, élménybeszámolókat tartott.
A csillogás nem szédítette meg, mindig sze-

Dr. Ábrám Zoltán
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jobb magyarázatom arra, miért nem sajnálom
azt, hogy fegyvereken dolgoztam, voltaképpen egy kérdés: mi lett volna, ha ezt nem
tesszük?”
Amúgy Teller Ede a nukleáris energia
békés és biztonságos felhasználásának a híve
volt. Figyelembe véve a föld energiatartalékainak a végességét, az atomenergia hasznosítását az emberiség létérdekének tartotta.
Ráadásul az atomenergia jelenleg a legolcsóbb energiaforrások közé tartozik, az atomerőművek biztonságának a szavatolása
mellett is.
Teller Edét tudományos körökben militarista szakembernek tekintették, ami nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy nem kapott Nobeldíjat. De ha figyelembe vesszük, hogy a
legrangosabb tudományos díj létrehozója, a
dinamitot felfedező, alaposan meggazdagodott Nobel Alfréd fegyvergyáros éppen a
nevéhez fűzött „halálgyáros” jelzőt szerette
volna feledtetni a róla elnevezett díj megalapításával, akkor elmondhatjuk: Teller
Ede méltán nevezhető a nobeli út követőjének. Ráadásul neki igaza is lett, ellentétben
Nobellel, akinek nem vált be az a feltételezése, hogy a tömegpusztító fegyverek létremegállíthatja
a
háborúk
hozása
kirobbantását.
A róla való visszaemlékezést Teller Ede
filozófiai hitvallásával zárjuk: „A világ tele
van… lehetőségekkel. Nem ígérettel,
hanem reménnyel. A véletlen nagy úr, sok
kárt csinálhat, s nekünk erősnek kell lennünk, hogy a kárt elrendezzük. Ugyanakkor a véletlen okozta változások a gének
révén hozzák létre ezt a tarka, csodálatos világot”.

rény maradt, a diadalt a csapat és nem egymaga érdemének tulajdonította.
A következő években 11 hatezer méteren
felüli csúcsra ért fel a Himalájában, 1958-ban
traktorokkal szelte át az Antarktiszt, Amundsen és Scott után harmadikként érve el a Délisarkot. 1960-ban nagy hírverést kapott
expedícióval próbált (hiába) a titokzatos
hegyi ember, a jeti nyomára bukkanni, 1977ben a Gangeszen hajózott fel annak forrásáig.
1985-ben az elsőként a Holdra lépő Neil
Armstrong társaságában kisrepülőgéppel érte
el az Északi-sarkot, ezzel az első ember lett,
aki a Föld mindhárom „csúcsán”, az Északi-,
a Déli-sarkon és a Mount Everesten is állt.
Hillary számos könyvet írt, filmeket forgatott, az ezekből és előadásaiból származó bevételek jelentős részét a nepáliak
megsegítésére, iskolák, kórházak építésére
fordította, ezért megkapta a tiszteletbeli nepáli állampolgárságot. Az ázsiai országban
érte élete legnagyobb csapása is, 1975-ben
felesége és egyik lánya repülőbaleset áldozata lett Katmandu közelében. Lelki egyensúlyát évek múlva nyerte vissza, s másodszor
is megnősült: egy hegymászó társa özvegyét
vette el.
Sir Edmund Hillary számos kitüntetés birtokosa, 1985-től öt éven át hazája indiai
nagykövete volt, még életében rákerült arcképe az új-zélandi ötdolláros bankjegyre.
2008. január 11-én hunyt el Aucklandben.
Halálának hírére az országban félárbócra
eresztették a zászlókat, s állami temetést kapott, nevét hazájában hegycsúcs viseli. (MTI)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VIBRÁL

Radnóti Miklós: Naptár

2.

Január

DACÁRA

Későn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sűrü sötéttel.
Oly feketén teli még,....
(folytatás a rejtvényben)
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című pályázat nyertesei:
GLÜCK ERZSÉBET, Marosvásárhely,
Kornisa sétány 16/19. sz.
SIMÓ ATTILA, Marosvásárhely, Armoniei u. 5/4. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
SÁMI; HERVÉ; KAPOLI; HOROVITZ; FEICHTINGER;
SÉLYEI; BUSNOIS.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Egyházi író, püspök, 150 éve született (Miklós, gr.). 10. A Tadzs
Mahal városa. 11. Rablócsapat. 12. Mérnök, közlekedési szakértő, 150 éve született
(Károly). 17. Régi büntetőpad. 19. F. Baum varázslója. 20. Olasz karmester (Alberto).
21. Vele megy. 22. Telefonüzenet. 23. Énekesmadár. 24. Keleti játék. 25. Hatból kettő!
26. Fonal, cérna. 27. Becézett Nicolae. 28. Folyóágy. 30. Baku lakója. 31. Az ón vegyjele.
32. Levegőt igénylő. 33. Lop, elemel. 34. Csésze lehet ilyen. 36. Az iglu belseje! 37. Hegy
a Bakonyban. 38. Regényíró, 150 éve hunyt el (Gereben, tkp. Radankovics). 40. A ...
testvérek (Setubal). 42. Balkezes. 44. A rész határai! 45. Tollforgató. 47. Teremt. 49.
Szökés (jiddis). 51. Irodalomtörténész, 150 éve született (Lajos). 52. Geológus, MTAtag, 175 éve született (Antal). 53. Református esperes, iskolaszervező, 100 éve halt
meg (Lajos).
FÜGGŐLEGES: 1. Címermadár. 2. Zúg a szélein! 3. Buda melletti város lakója. 4.
Órómai diktátor (G. Iulius). 5. Figyelmes. 6. A mienk (orosz). 7. Párosan gyón! 8.
Állatszelídítő. 9. Botanikus, MTA-tag, 200 éve született (Frigyes Ákos). 12. Főrabbi,
történész, 150 éve született (Béla). 13. ESA hordozórakéta. 14. Monda. 15. Állami illeték. 16. Ecetcseppek! 18. Mező. 21. Rejtjelez. 22. Orgánum. 24. Festő, 150 éve született
(Imre). 26. A beszéd eleme. 28. Bárányhang. 29. Kutya. 30. Honvédtiszt, majd USAbeli mérnök, 150 éve halt meg (Sándor). 32. Bukaresti egyetem. 33. Román ló. 35. Éjjel
látjuk. 37. Becézett Katalin. 39. Maros-parti város. 41. Ember (angol). 42. Hízelgő dicséret. 43. Kanalas... (madár). 46. A rádium vegyjele. 48. A szabadba. 50. Éneklő hang.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 25-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Albert Hitchcock 1958-ban
rendezett híres filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Kilyén
lEVEntE

Megfejtések
a január 5-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Toy Story
Skandi:
Legyen béke körülötted!
Szeressenek az emberek,
A tízparancsolatot ne feledd!

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Simításhoz, keveréshez használt eszköz – Elakaszt, buktat. 7. Maga
– Zokogni kezd! 8. Tempó – Sásféle növény. 9. Kubai, olasz és magyar gépkocsijelzés –
A jód, szén és urán vegyjele. 11. Rés – Hordómérték. 12. Órómai viselet – Össze ellentéte.
14. Ady egyik álneve – A tetejére. 15. Vad – Kalapszél. 18. Kolostorvezető szerzetes –
Egyik nagyszülő. 19. „Beszél” a liba – Pénztelen, nincstelen. 22. Eme tárgy – Betűt vet.
23. Szándékozik – Látványműsor. 25. A másik oldalon – Közterület. 27. Helyhatározó rag
– Stabil darab! 28. Őszi eső jelzője – Alvás közben látjuk. 30. De, azonban – A szebbik
nem. 31. Lakás része – Összecsukható, nyeles szemüveg.
FÜGGŐLEGES: 1. Tüzet éleszt – Csomó, bog. 2. Illatos fűszernövény – Mezei állat.
3. Távíróhang – Ócska páros hangzói. 4. Nyakmelegítő – A világ … (Dumas). 5. Fontos
akta – Dínomdánom. 6. Arra a helyre – Hyppolit, a … (magyar film). 10. Nyílás, hasadék
– Az … madár (Sütő A.) 13. Eltapos – Papagájfajta. 16. Innivaló, tréfásan – Koncentrációs
tábor. 17. Szerves oldószer – Unszol, lázít. 20. Hitszegő, renegát – Szárított fű. 21.
Egyedül, önállóan – Bűnügyi regény. 24. Szalonnát főz – Hegedű tartozéka. 26. Néhány
kalória! – Táncot jár. 29. Csendes manó! – A kén és foszfor vegyjele
Koncz Erzsébet
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Eltűnt egy 14 éves
marosludasi lány

December 28-án távozott marosludasi otthonából egy 14 éves lány, aki
azóta sem tért haza. Mărginean Bianca Briana 150 cm magas, barna
szemű, szőke, vállig érő haja van. Eltűnésekor sötétkék, vízhatlan kapucnis dzsekit, fekete farmernadrágot, barna csizmát és rózsaszín sálat viselt.
A Maros megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri annak érdekében,
hogy a nyomára bukkanjanak. Aki látta vagy tud róla, a 0265-202-467-es
telefonszámon értesítse a rendőrséget, illetve hívja a 112 egységes sürgősségi számot.

Dolgozz otthonról – beszélgetés
és workshop

A marosvásárhelyi édesanyákat tömörítő Védem Egyesület január 18án 17.30-tól Dolgozz otthonról címmel beszélgetéssel egybekötött workshopot tart a Bernády Házban olyan anyukáknak, akiket érdekel az otthon
dolgozás. Meghívottak sorakoztatnak majd fel pró és kontra érveket, illetve arról is beszélnek, hogy mennyit hozhat a konyhára, illetve hogyan
kivitelezhető az otthoni munka.

Zsuzsanna-bál

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

Esküvői kellékek vására

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

A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Rt. Társulás

alkalmaz OSZTÁLYVEZETŐT a balesetmegelőző

és munkavédelmi részlegre
Legfontosabb feladatok:
– az érvényben levő törvények alkalmazása
– a balesetveszély és szakmai megbetegedések felmérése
– a betanítás során elsajátított ismeretek felmérése, vizsgák, tesztek
stb. alapján
– munkabalesetek kivizsgálása és nyilvántartása
– együttműködés az egészségügyi szervekkel a munkavédelem terén
– tevékenységi terv alapján, a balesetek, szakmai megbetegedések
elkerülése, megelőzése érdekében az összes munkahely ellenőrzése
– az alkalmazottak képzése, tájékoztatása a munkavédelem terén
Követelmények:
– legkevesebb két év szakmai tapasztalat
– felsőfokú műszaki végzettség, munka- és egészségvédelmi tanfolyam
– számítógép-kezelési ismeret (Excel, Word)
– jó szervezőkészség, dinamizmus, alkalmazkodóképesség
– kiváló kommunikációs készség
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– dinamikus, sikerorientált munkaközeg.
A kérvények önéletrajzzal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám
alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–14 óra között, vagy
a 0265-268-448-as faxszámra lehet elküldeni.
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy felmérje a jelentkezőket.
A vezetőség

Dr. Lenkei Gábor
Vitaminok – A legfontosabb szabály

17

„A vitaminok NEM étrend-kiegészítők. Szándékosan ragasztották rájuk ezt a gúnynevet,
hogy megtévesszék az embereket.
Csakhogy a vitaminok nem kiegészítők. Nem olyasvalamik, amiket akár szedhetünk is, ha
éppen úgy tartja kedvünk, de különösebben akkor sem fognak hiányozni, ha ezt nem tesszük.
A vitaminok nem kiegészítők, hanem mindennapi létezésünk nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú szereplői, amelyekből minden áldott nap el kell fogyasztanunk egy jól meghatározott
mennyiséget. Mindennap szükségünk van rájuk, csakúgy, mint a vízre vagy levegőre.
(…)
Hosszú története van annak, ami azt okozta, hogy nincsenek tiszta fogalmaink a vitaminokról. Ami azt okozta, hogy nem ismerjük a bennünk rejlő tényleges lehetőségeket. Ami azt
okozta, hogy a vitaminok kimaradtak az orvosképzés tananyagából, és azt is, hogy az egészségügyi dolgozók, patikusok jó része lekicsinylően beszél róluk, vagy egyenesen a fogyasztásukkal járó veszélyekről szóló rémmesékkel igyekeznek elrettenteni minket a szedésüktől.
A torzuláshoz vezető történelmi folyamatot legelső, 2003-ban írott, Cenzúrázott egészség
című könyvemben tártam fel.”
Részlet dr. Lenkei Gábor Vitaminok – A legfontosabb szabály című könyvéből
A könyvet megtalálhatják a könyvtárakban vagy a Dr. Lenkei egészségügyi szaküzletekben.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRSAT keres. Feladatok: könyvelési anyagok előkészítése és folyamatainak segítése; nyilvántartások készítése; havi óranyilvántartás követése; operatív feladatok, levelezési, postai tevékenység; iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése,
tárolása; általános adminisztrációs feladatok. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, precíz, önálló
munkavégzés, számítógép-kezelési ismeretek, a Word, Excel, Outlook ismerete. Mit kínálunk? Hosszú távú
munkalehetőség, változatos feladatok, dinamikus, fejlődő csapat, önálló munkavégzés. Az önéletrajzokat a
következő e-mail-címre várjuk: h.wellmann@viessmann-modell.com, érdeklődni viszont a következő telefonszámon lehet: 0365/423-900. (60818-I)

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. SZERSZÁMLAKATOST alkalmaz. Elvárásaink: szerszámkészítő lakatos vagy lakatos végzettség; gyakorlati szakmai tapasztalat, jó kézügyesség és improvizációs készség; biztos műszakirajz-olvasás és a mérőműszerek precíz használata. Érdeklődni a 0365/423-908-as
telefonszámon vagy az o.szasz@viessmann-modell.com e-mail-címen lehet. (60815-I)

A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre személyzetet alkalmaz: ÉPÍTŐMÉRNÖKÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET, ÉPÍTÉSZTECHNIKUST (akinek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések lebonyolításában),
ÉPÍTŐMESTERT, VILLANYSZERELŐ MESTERT, FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ MESTERT, SZAKMUNKÁSOKAT: ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, festőket, szerelőket, villanyszerelőket, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat küldjék az office@benta.ro e-mail-címre. Érdeklődni a
0265/320-548-as telefonszámon, 310-es és 311-es mellék, vagy a cég székhelyén: Náznánfalva, Maros utca
1. szám alatt. (sz.-I)
ELADÓNŐT alkalmazunk főtéri RUHÁSÜZLETBE. Tel. 0744-618-608, 0744-848-027. (6081)

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

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

A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ELADÓI MUNKAKÖRBE női, férfi munkatársakat keres teljes és
részidős munkaviszonnyal. A fényképes önéletrajzokat küldjék a paradigmaesoteric@gmail.com e-mailcímre vagy személyesen hozzák a Székely Vértanúk u. 12. szám alatti üzletbe. (19704-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696055. (19694-I)

FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz Koronkán. Szállítás, étkezési jegy és versenyképes bérezés biztosított. Tel. 0744-394-486. (19692-I)

KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐT keres. Követelmények: jó kommunikációs készség, B kategóriájú jogosítvány, magyar- és románnyelv-ismeret. Tel. 0265/261-806, 0722563-176. (19707)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE jó kézügyességű és műszaki beállítottságú fiatal munkatársakat keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806, 0722-563-176. (19707)

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

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

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás, 76 m2-es, I/VIII.
emeleti tömbházlakás a Kövesdombon, új tömbházban: 2 fürdőszoba, 2
terasz (az egyik beépített, termopán
ablakokkal), garázs a földszinten (18
m2, vízzel és villanyárammal). Tel.
0730-284-727. (6151-I)
ELADÓ ház a meggyesfalvi negyedben, vagy elcserélem tömbházlakásra a Tudorba vagy környékén.
Ára: 60.000 euró, alkudható. Érdeklődni a 0740-966-794-es telefonszámon. (6098-I)
ELADÓ ház Backamadarason. Tel.
0746-858-637. (-I)
ELADÓ ház Cserefalván, a Fő út mellett,
6 ár: három szoba, mellékhelyiség, gáz,
villany, 26.000 euró, alkudható. Tel. 0747918-443. (6070)
ELADÓ ház a Somostető közelében.
Tel. 0745-658-585. (-I)
ELADÓ ingatlan a Somostető körzetében, alkalmas orvosi rendelő, óvodai, vendéglátói vagy egyéb
tevékenység számára. Tel. 0745658-585. (-I)
SÜRGŐSEN tömbházlakást vásárolok
készpénzzel. Tel. 0745-423-310. (6113)
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0758-672-114. (6088-I)

KIADÓ
2
szoba-összkomfort
a
központban egy személynek vagy fiatal
párnak hosszú távra. Tel. 0749-094-050.
(6170)

KIADÓ új, 45 m2-es, manzárdos ház a
Bodoni (Budiului) utcában autóbejárattal,
250 euró. Tel. 0745-259-093. (6145)
KIADÓ külön bejáratú szoba dolgozó
nőnek a Kövesdombon. Tel. 0365/800616, 0775-255-181. (6099)
KIADÓ 2 szobás, földszinti, bútorozott lakrész a régi ortopédia mögött,
januártól. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)

MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (5917)

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

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (6084)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és
BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19706-I)

ELADÓ két disznó (9 lej/kg, 115 kg). Tel.
0756-838-937. (6134)

ÉPÍTŐIPARI CÉG alkalmaz ÁCS- KŐMŰVES-, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT azonnali kezdéssel. Tel. 0758-376-732, 0770-776-911. (6068-I)

BÉRBE ADOK GÉPEKKEL FELSZERELT PÉKSÉGET Marosvásárhelyen. Érdeklődni lehet a 0741-406028-as telefonszámon. (5967-I)

A DORA MEDICALS alkalmaz munkanélküli TAKARÍTÓ SZEMÉLYT. Érdeklődni: 0722-202-398. (sz.-I)
ALKALMAZUNK POSTÁST marosvásárhelyi POSTAHIVATALBA. Tel. 0756-115-948. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ CSONTOZÓKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt. (19686-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOST. Tel. 0744-798-270. (6108-I)

AUTÓMOSÓT alkalmazunk, tapasztaltak előnyben. Tel. 0771-610-017. (6126)

GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmazunk C, E kategóriás jogosítvánnyal, attesztáttal. Tel. 0744-692-871.
(19710)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)

ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk a Tudor negyedbeli Dacia piac mellett levő üzletbe (papíráru, irodaszerek,
játék). Tel. 0732-007-705. (19718-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI
RECEPCIÓST. Tel. 0749-027-726, 8-17 óra között. (19719-I)

A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelő cégek tudomására hozza, hogy 2018-ban minden hónap harmadik hétfőjén gyérítésből és egészségügyi vágásból származó, lábon álló fát értékesít árverés/versenytárgyalás útján. Az árverések/versenytárgyalások minden esetben a Marosszéki Közbirtokosság
székhelyén – Szováta, Iszujka utca 1. szám – lesznek 10 órai kezdettel, az értékbe tett famennyiségtől függően. Az árverésre/versenytárgyalásra kerülő fatömeg jegyzéke, valamint további információk az árveréssel
kapcsolatban a közbirtokosság székhelyén és a 0744-610-213-as telefonszámon kaphatók. (19719)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9 lej/kg.
Érdeklődni 8-16 óra között a 0265/331016 és a 0730-713-205-ös telefonszámon. (60830)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget. Tel. 0731-309-733. (5060)
ELADÓK: kétajtós szekrény, kanapé,
kályhák, kétágú létra, csempekályha,
bontott tégla. Tel. 0747-408-575. (6104)
ELADÓ egy egész vagy egy fél 280
kg-os koca. Tel. 0745-616-016. (6111-I)
VESZEK hibás tévét, rádiót. Tel. 0742863-116. (6166)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (5827)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (5827)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (6080)
VESZEK Matizt, Ticót stb. Tel. 0745900-191. (6171)
KÖNYVGYŰJTŐ vásárol régi magyar könyveket, földgömböt. Tel.
0751-353-225. (Sz.-I)

MINDENFÉLE
NE DOBJA KI RÉGI NEGATÍVJAIT,
fényképeit! Adományozza az Azopan
Fotóarchívumnak.
E-mail-cím:
azopan.photoarchive@gmail.com Tel.
0745-985-529. (6112-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (6061)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0746-854-850. (6073)

vállalok.

Tel.

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6047)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)

A JEDDI PÁLINKAFŐZŐ 2018. január
10-től
működik.
Érdeklődni
és
bejelentkezni
a
0745-256-040-es
telefonszámon. (6122)
HÁZVEZETŐNŐI állásba munkát,
családot keresek – tizenöt év régiséggel ebben a munkakörben. Kérem, bizalommal hívjon 16 órától a
0758-583-628-as
telefonszámon.
(6139-I)
HAJVÁGÁS! Időseknek és betegeknek a
lakásukon. Tel. 0774-044-280. (6165)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
ŞTEFANIA
JÓS
és
JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen tartózkodik.
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel, ha
egyetértést szeretne a családban, ha jólétet akar
vagy egészségi gondjai (depresszió, stressz,
csontfájdalom, gyomorfájdalom) vannak, hívja
bizalommal Ştefania asszonyt, aki paranormális
képességeivel segíteni tud bármilyen problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6174)

GYEREKFELÜGYELETET vállalok. Tel.
0745-105-438. (6184)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem a drága jó, szeretett férjemre, GHEORGHIŞOR
ZOLTÁNRA halálának 8. évfordulóján. Szép emlékét kegyelettel és
fájó szívvel őrzöm. Felesége, Ica.
(6135-I)

Az idő múlhat, telnek az évek, de
szívünkben örökre megmarad emléked. Végtelen szeretettel
emlékezem
édesapámra,
GHEORGHIŞOR ZOLTÁNRA, aki
nyolc éve itthagyott bennünket.
Lánya, Cica, veje, István, unokája, Noémi. (6135-I)

„Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben,
Ki vigyázol rám onnan fentről,
Lelkemhez szólsz a végtelenből.”
Fájó szívvel emlékezem e szomorú napra most, amikor már
nyolc éve az örökkévalóságba
vonult GHEORGHIŞOR ZOLTÁN.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető lánya, Edit.
(6135-I)

A múlt kapujában tétován állok,
Nem is tudom… Mire várok?
Belépek, rám törnek fájdalmas
emlékek…
Megsebzett szívvel emlékezem
édesapámra,
GHEORGHIŞOR
ZOLTÁNRA halálának 8. évfordulóján. Lánya, Hajnika. (6135-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
édesanyára,
nagymamára,
MÁTHÉ LUJZIKÁRA halálának
első évfordulóján. Nagyon hiányzol! Csendes nyugodalmat az angyalok között! Szerető lánya,
Mária, unokája, Zsuzsa. (6071-I)

Mély fájdalommal, összetört szívvel emlékezem drága édesanyámra, MÁTHÉ LUJZIKÁRA,
akinek jóságos szíve 2017. január
15-én utolsót dobbant, mély űrt,
pótolhatatlan hiányt hagyva szívemben. Nyugodj békében, drága
édesanyám, emléked szívemben
s személyed lelkemben. Akik ismerték és szerették, áldozzanak
egy percet az ő emlékére. Szerető
lánya, Ildikó. (v.-I)

Nyugodjál békében, drága, szeretett LUJZI MAMÁNK! Emléked
szívünkben hűen őrizzük. Szeretett unokáid: Barnika és Timike.
(v.-I)

„Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van
rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.”
(Kol.3,3-4)
Kegyelettel, felejthetetlen emlékekkel
és szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk néhai dr. JUHÁSZ
ANDRÁS esperesre, nagyrabecsült lelkipásztorunkra, Teremtő Urához költözése 25. évfordulóján, a
boldog feltámadás reményének hitével.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Részvéttel a Csepán család. (6116-I)

Kegyelettel és fájdalomtól megtört szívvel emlékezem életem
egyik legszomorúbb napján,
január
12-én
FÜLÖP
MAGDOLNÁRA szül. Konnáth halálának 5. évfordulóján. Nyugodj
békében, drága édesanyám! A
halál minket el nem választhat.
Áldott emléked mindörökké szívemben őrzöm. Vigasztalhatatlanul bánatos lányod, Évike. (6058)

„Az élet csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.”
Szomorú szívvel emlékezünk január 12-ére, amikor már egy éve
eltávozott szerettei köréből a dicsőszentmártoni CSIKI JÓZSEF,
a közüzemek volt dolgozója. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerető családja. (6102-I)

Szívünkben örök fájdalommal,
soha el nem múló szeretettel emlékezünk az ákosfalvi DUDÁS
ANNÁRA sz. Bajnóczki halálának
5. évfordulóján. Nyugodj békében! Szerettei. (6109)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk január 12-én a vajdaszentiványi születésű OLTEÁN
MÁRIÁRA, a bőrgyár volt dolgozójára halálának 4. évfordulóján.
Szép emlékét szívében őrzi testvére, Osztás Anna és családja.
Nyugodjon békében! (6114)

Szomorú szívvel emlékezünk január 11-én a mezőcsávási születésű BARABÁS ANNÁRA szül.
Fodor halálának ötödik évfordulóján. Áldott, szép emléke, gondviselő szeretete örökké élni fog
szívünkben. Bánatos férje, Sándor, testvérei, sógornői családjukkal együtt, keresztgyermekei
és jó szomszédai. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. (6115)

Fájó szívvel emlékezünk január
12-én BENEDEKFI ILONÁRA
szül. Kovács halálának első évfordulóján. Férje, Tibor, gyermekei: Csongor és Levente, menye,
Angi, unokája, Ryan. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(6142-I)

Szomorú nap számunkra január
12-ike. Immár huszonöt év telt el
azóta, hogy ezen a napon örökre
eltávozott közülünk a csíkfalvi
születésű CSÓK FERENCZ, a
szeretett férj, édesapa, nagyapa.
Emléke mindig élni fog. Nyugodjon békében! Szerettei. (6147)

Az idő múlik, telnek az évek, a mi
szívünkben megmarad emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk január 15-én SZABÓ SÁNDORRA
halálának 21. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, Marika, lányai:
Babuci és Hajni, unokái: Árpika
és Boti, veje, Karcsi. (6158)

Kegyelettel és soha nem múló
szeretettel emlékezünk a drága jó
férjre, édesapára és nagyapára, a
lőrincfalvi SZÁSZ ELEKRE halálának 14. évfordulóján. Kérjük,
akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! Szerettei.
(6168-I)

Szomorú szívvel emlékezünk és
emlékeztetünk életünk legszomorúbb napjára, január 15-ére, amikor a kegyetlen halál már 15 éve
elragadta szerettei köréből a szeretett férjet, apát és nagyapát,
SIMON EMIL gázszerelőt. Szép
emlékét szívünkben őrizzük. Felesége, Magdi, gyerekei és unokái. (6172)

Négy éve, hogy rászállt szívünkre
a bánat, nincs semmi, ami ennél
jobban fájhat. Az élet múlik, de
akit szeretünk, arra életünk végéig emlékezünk.
Szomorú szívvel emlékezünk január 13-án id. MIHÁLYDEÁK
ANTALRA halálának 4. évfordulóján. Nyugodjál békében! Szerettei. (6175-I)

Csak a test távozott, lelked szívünkben él.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel gondolunk KESZEG
MÁRIA-MAGDOLNÁRA
szül.
Molnár halálának 10. évfordulóján. Szerető fia és családja.
(6177-I)

Fájó szívvel emlékezünk január 12-ére,
amikor 16. éve a kegyetlen halál elragadta az élni akaró MIHÁCZ
szerettei
közül.
ERZSÉBETET
Emlékét őrzi férje, gyermekei, menye,
unokái és a rokonok. (6097)

Egy gyertya most érted égjen, ki vigyázol ránk onnan fentről, és lelkünkhöz
szólsz a végtelenből. Szívünk összeszorul, ha rád gondolunk, csak a szép
emlék maradt, amit gondosan ápolunk.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, január 12-ére, a legdrágább édesapa és férj, JÁNOSI ANDRÁS
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét szeretettel és fájó szívvel őrzi
felesége, Jutka és fia, Attila.
Csendes pihenésed fölött őrködik szeretetünk. (6074)
Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden könnycseppünk nyugtassa álmodat. Az idő múlik, de feledni nem lehet,
örökké él, kit igazán szeretnek.
Fájó szívvel emlékezünk a vajdaszentiványi születésű OLTEÁN MÁRIÁRA halálának 4. évfordulóján. Életének 63.
évében
hagyott
itt
bennünket.
Szép emlékét őrzi leánya, Tünde és barátja, Doru, fia, Attila és Ani, unokája,
Noémi, valamint testvére, Nuci és családja. Nyugodj békében!
(6127)

Szomorú szívvel gondolunk január 12-én édesapánkra, PÁL
SÁNDORRA halálának évfordulóján. Lányai, Zsuzsa és Ica családjukkal együtt. (6164)

Az idő múlhat, telnek az évek, de
a mi szívünkben megmarad szép
emléked.
Kegyelettel és szomorú szívvel
emlékezünk január 13-án a drága
jó édesanyára, a kisbodoni
AMBRUS MÁRIÁRA halálának 22.
évfordulóján. Áldott emlékét
örökre megőrzi leánya, veje és
unokái. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(6178)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a székelyberei születésű ALBERT SÁNDORRA, aki
egy éve örök nyugalomra tért.
Szép emlékét megőrizzük egy
életen át. Nyugodj békében! Feleséged, Piroska, gyermekeid, valamint családjuk. (6185-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédtata, a nyárádremetei születésű, Székelyhodoson élő
LAKÓ GÁSPÁR
életének 95. évében január 11-én
csendesen elhunyt. Utolsó útjára
szombaton, január 13-án 13 órakor kísérjük a székelyhodosi
templom melletti ravatalozóból.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes!
A gyászoló család. (6180-I)
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Kiss

Péternek szeretett ÉDESANYJA

elvesztése miatt érzett fájdal-

mában. Isten nyugtassa békében! Vigasztalódást kívánunk

a

gyászoló

családnak.

László család. (v.-I)

Őszinte

részvétünket

A

és

együttérzésünket fejezzük ki

Anikónak édesapja, FORRÓ

JÁNOS elhunyta miatt érzett
fájdalmában. Zrínyi Miklós és

Csilla. (v.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket

fejezzük

ki

mindazoknak, akik drága halot-

tunk, VERES JÁNOS temetésén
részt vettek, gyászunkban osztoztak. Szerettei. (6129)

Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik

SIMON
részt

drága

ERZSÉBET

vettek,

szerettünk,

temetésén

fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(6173-I)
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