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Döntött a megyei tanács

Bunkert építenek a sugárterápiás laboratóriumhoz

Az Európai Unió
Bírósága elé idézik
Romániát

Az Európai Unió Bírósága elé idézi
Romániát az Európai Bizottság (EB) a
kőolajkészletekről szóló, 2009/119-es
irányelv alkalmazásának elmulasztása
miatt.

____________3.
Elköltöztetnék
a végállomást

A Jeddi úti temető főút menti, alsó bejáratához költöztetnék a marosvásárhelyi közszállítási vállalat
végállomását, illetve bővítenék a parkolóhelyek számát a temető környékén – az erről szóló határozattervezet
a marosvásárhelyi tanács jövő heti
ülésén kerül napirendre.

____________4.
Kiállították
a Koncz-kódexet

A 14. században pergamenlapokra
másolt latin nyelvű biblia a gyűjtemény
legrégebbi kézirata, lapszélein 55 szót
tartalmazó magyar nyelvű bejegyzés
van, amelyet ma már a hatodik magyar nyelvemlékként tartunk számon,
és Marosvásárhelyi sorok és glosszák
néven ismerünk.

A Maros Megyei Klinikai Kórház ügykezelésében levő ingatlanban, pontosabban a marosvásárhelyi onkológiai klinikán
– a Gh. Marinescu 3. szám alatt – egy bunkert építenek,
ahová az új sugárterápiás készüléket helyezik majd el.
A megyei tanács soros ülésén a testület jóváhagyta az
építkezést.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Péter Ferenc megyei tanácselnök múlt év végi beszámolóján a Maros
Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó onkológiai és tüdőklinika korszerűsítési projektjét is ismertette. A két kórházépületet európai uniós alapokból a regionális operatív program keretében korszerűsítik. A felújítás 23
millió lejbe kerül, a szerződést alá is írták. A munkálatok során hőszigetelik az épületet, a megrongálódott felületeket helyreállítják,
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Díszpintyek
és kecses
galambok

A marosludasi Varga családot virágtermesztőként ismerik a településen, viszont kevesebben tudják a férjről,
Varga Dánielről, hogy díszmadarakkal
is foglalkozik, méghozzá nagy
hozzáértéssel és a hobbihoz illő odaadással.

____________15.

Blue Monday

Igaz, hogy lassan kifelé megyünk fergeteg havából, januárból, de
még „aktuális” az úgynevezett Blue Mondayról, azaz a szomorú hétfőről beszélni, amelyet Cliff Arnall, a Cardiffi Egyetem professzora –
figyelembe véve az ember motiváltsági szintjét, az időjárást, illetve azt
is, hogy ki mennyi bevétellel és kiadással rendelkezik – az év legszomorúbb napjának kiáltott ki még 2004-ben. Szerinte nem légből kapott
állítás, hanem vizsgálatokkal alátámasztott tény, hogy emberek pesszimizmusa és rosszkedve éppen január harmadik hétfőjén a legerősebb,
így az év legrosszabb napja január harmadik hétfője, amely idén január 15-re esett.
Állítja, hogy ezen a napon a szokásosnál is borúlátóbbak az emberek: a karácsonyi és szilveszteri ünnepi hangulat tovaszáll, és sokan
ilyenkor döbbennek rá, hogy decemberben túlköltekeztek. Ráadásul
ezen a napon általában kevés a napfény, és egyesek máris feladták az
újévi fogadalmaikat. Ez pedig csalódottságot és motiválatlanságot,
szomorúságot eredményez.
Arnall professzor megállapítását több kutató is kétségbe vonta, mert
szerintük nincs hiteles bizonyíték arra, hogy egyetlen konkrét napban
összpontosul minden, amitől depressziósak lesznek az emberek. Legutóbb 2014-ben jelent meg fejtegetés arról, hogy miért is igyekeztek
ezt a napot a legszomorúbbként beállítani. Feltételezések szerint ez
egy utazási cég előre kifundált reklámkampányának volt a része, amely
az úgynevezett Blue Monday, vagyis szomorú hétfő kifejezést elhintve
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 53 perckor,
lenyugszik
17 óra 16 perckor.
Az év 26. napja,
hátravan 339 nap.

Ma VANDA és PAULA,
holnap ANGELIKA napja.
ANGELIKA: az angelicus
latin melléknév női alakjából
ered, amelynek jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. január 25.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 60C
min. -60C

1 EUR

4,6665

100 HUF

1,5085

1 USD

1 g ARANY

3,7595
164,3647

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

8, 12, 33, 1, 38 + 1
8, 14, 2, 17, 10, 1

48, 10, 17, 31, 25, 29

Megyei hírek

NOROC PLUS: 2 8 1 1 5 3

SUPER NOROC: 5 7 1 9 1 5
NOROC: 7 3 0 3 6 5 6

Folytatódik az ökumenikus imahét
Marosvásárhelyen

Ma, pénteken a Gecse utcai református templomban Sebestyén Péter római katolikus plébános szolgál. Szombaton a Tudor negyedi Szent Kozma és Damján római
katolikus templomba várják a híveket, az igehirdető Lőrincz
István református lelkész lesz. Az imahét vasárnap a Vártemplomban zárul Bara László római katolikus plébános
szolgálatával. Az istentiszteletek minden este 6 órakor kezdődnek. Az imahéten begyűlt perselypénzzel az Unitárcoop Alapítvány szociális és gondozószolgálatát
támogatják.

Országos verseny résztvevőit díjazták

A magyar kultúra napja Erdőszentgyörgyön

Erdőszentgyörgyön több mint
tíz éve ünnepelték meg először
a magyar kultúra napját. Azóta
minden év január 22-e a magyar kultúráról szól, és ezt
igyekszik méltóképp megünnepelni a település. Idén is a
Bodor Péter Művelődési Egyesület, a Szent György Technológiai
Líceum és a helyi önkormányzat
vállalta fel a szervezést.

Gligor Róbert László

A hétfő délutáni rendezvényen
Jakab Éva nyugalmazott magyar szakos tanár egy Bartók Béla-idézettel
kezdte előadását, majd nemzeti tudatunk erősítése céljával a Kölcsey Ferenc által írt magyar himnusz
értelmezését és üzenetét adta át a közönségnek a költemény születésének
évfordulóján. Ezt követően lovag
Hegyi László, a Szent György Technológiai Líceum történelemtanára hadadi
báró Wesselényi Kata (1735–1788)
életét és munkásságát ecsetelte. Hegyi
kiemelte: „Wesselényi Kata nagyon
fontosnak tartotta azt, hogy magyar
ember magyar nyelven művelődjön,
ezért hangsúlyt fektetett arra, hogy beszerezzen magyar nyelvű könyveket”.

Könyvek másoltatása, vásárlása és
írása által Erdőszentgyörgyön jelentős
könyvtárat hozott létre. Miután felépítette marosvásárhelyi otthonát, a mai
Teleki Téka épületét, könyvei nagy részét oda vitette át, ezeket halála után
unokahúga, Bethlen Kata, Teleki Sámuel felesége örökölte. Hegyi László,
aki személy szerint is Rhédey Claudiát
tartja Erdőszentgyörgy legbecsesebb
szülöttének, elismerte: „ha belemélyülünk Wesselényi Kata életébe, az fedezhető fel, hogy többet tett
Erdőszentgyörgyért, a magyar kultúráért, mint bárki más”. A közönség félperces csenddel emlékezett meg
Wesselényi Katáról, akinek halála
230. évfordulója január 20-án volt.
Ezután bemutatkozott a közönségnek a Rhédey-kastély őrei csoport is,
majd Tamás Abigél 11. osztályos tanuló adta elő Rhédey Claudiáról írt
versét. Ezt díjkiosztó ünnepség követte: a Szent György líceum Fény
címmel pályázati felhívást tett közzé,
amelyre 5-12. osztályos hazai diákok
nevezhettek be festménnyel, rajzzal,
prózával, költeménnyel. Ennek során
az ország nyolc megyéjéből, 24
település 30 iskolájából jelentkeztek
diákok, akiknek munkáit korosztá-

lyonként és műfajonként díjazta a
zsűri. Az elismerő oklevelek mellett
az RMDSZ által felajánlott könyveket vehettek a díjazottak, előadták a
győztes verseket és prózákat, az
esemény zárómozzanataként a magyar himnuszt énekelték el a résztvevők.
Erdőszentgyörgy polgármestere
nem tudott részt venni az eseményen,
de üzenetében támogatásáról biztosította a szervezőket, kihangsúlyozva, hogy az emberek zöme
általában azon munkálkodik, hogy
tárgyi javakat halmozzon fel élete
során, majd ezeket gyermekeire
hagyja, de elsődleges célunk a kultúránk átadása kellene legyen. „A
kultúránk tesz azzá minket, amik
vagyunk, a kultúránk az, ami megkülönböztet minket másoktól. És
ahhoz, hogy egy öntudatos generációt hagyjuk hátra, elengedhetetlen a
kultúránk megismertetése, átadása.
Azon kell igyekeznünk szülőként, városvezetőként, pedagógusként, hogy
gyermekeink megszeressék kultúránkat, odafigyeljenek rá, akarják gondozni, majd idő teltével továbbadni
az újabb nemzedéknek” – emelte ki
Csibi Attila Zoltán.

A Kővirág együttes a kövesdombi
unitáriusok vendége

Vasárnap, január 28-án a kövesdombi unitárius templomban a délelőtt 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében
a magyar kultúra napja alkalmából a marosvásárhelyi Kővirág együttes megzenésített verseket ad elő. A templom
Bözödi György termében megtekinthető Bálint Zsigmond
fotóművész Templomaink című tárlata. A képeket a vallásszabadság törvénye tordai kihirdetésének 450. évfordulója
tiszteletére állította ki a művész. A kiállítás a marosi és a
küküllői unitárius egyházkörök műemlék templomait mutatja be.

Állattenyésztő tanfolyam

A Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság szaktanácsadó osztályának nyárádszeredai kirendeltsége alapszintű állattenyésztő tanfolyamot szervez,
amelyre február 5-ig várják a jelentkezőket. A tanfolyamot
elvégzők oklevelét elismeri a munkaügyi és oktatásügyi minisztérium, e diploma a pályázatokhoz nélkülözhetetlen.
Érdeklődni, feliratkozni a Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági irodájában lehet Fábián Attila mérnöknél vagy a 0731-328-965-ös telefonszámon. Amint
összeáll a 28 tagú csoport, indul a tanfolyam. A kezdés időpontjáról értesítik a jelentkezőket.

Mezőgazdászok közgyűlése

A Maros Megyei Mezőgazdászok Egyesülete ma, január
26-án 10.30 órakor a Grand szálló kistermében tartja közgyűlését, melyre az egyesületi tagokat és szimpatizánsokat
egyaránt várja – áll a Dancu Vasile elnök és Mihály György
alelnök által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Beszélgetés a pályaválasztásról

Január 30-án, kedden 18 órára a Philothea klubba, a szülők iskolájába várják az érdeklődőket. Dr. Szentes Erzsébettel a pályaválasztásról lehet beszélgetni. A találkozón
arra keresik a választ, hogy milyen szerepet tölthetnek be
a szülők, a felnőttek a felnövő gyermek iskolával, szakkal,
foglalkozással kapcsolatos döntéseiben, választásaiban,
a pályaválasztással kapcsolatos bizonytalanság leküzdésében.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A kisvárosban minden év január 22-én megünneplik a magyar kultúrát

RENDEZVÉNYEK

Ügyes kezű nők délutánjai

A Női Akadémia hétfőn délutánonként ügyes kezű nők
számára, akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani, tevékenységet szervez a Corvin Mátyás tér 19. szám alatti MarMed járóbeteg-rendelő
előadótermében. Január 29-én 17.30–19.30 óra között a
fonalkép-készítés elsajátítására várják a lányokat, asszonyokat. Ezúttal Kelemen Zelma vezeti a foglalkozást. Az
alkalmankénti adomány 5 lej, amit alapanyagra és a Játéktár működtetésére fordítanak. A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel ingyenes. Az új
évi első negyedévre a támogató köri tagságot fel kell újítani. A támogatók között havonta három díjmentes konzultációt sorsolnak ki Nagy Beáta dietetikushoz. Érdeklődni a
0740-598-563-as vagy a 0722-318-605-ös telefonszámon
lehet naponta 18–19 óra között.

Zsuzsanna-bál

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

Terápiás programok
a Bonus Pastornál

Fotó: Átyin Kata

A Bonus Pastor Alapítvány február 12-23. között rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik
változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózd, terápiás otthon, jelentkezési határidő: február 8.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapítvány központi irodájában, a 0265-254-460 telefonszámon
lehet.

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.

Vedd át az irányítást!

A szervezet méregtelenítéséről és regenerálódásáról, az
egészséges életmódról, a betegségekből való kigyógyulásról, az öngyógyítás aktiválásáról, a sportteljesítmény
növeléséről lesz szó azon az előadáson, amelyet dr. Cătălin Luca tart február 3-án 17 órakor a Grand szálló Európa termében. A részvétel ingyenes.
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Mivel nem válaszolt az EB aggályaira

Az Európai Unió Bírósága elé idézik Romániát

Az Európai Unió Bírósága elé idézi Romániát az Európai Bizottság (EB) a kőolajkészletekről szóló,
2009/119-es irányelv alkalmazásának elmulasztása
miatt.

Az EB csütörtöki közleménye rámutat, a kőolajkészletekről szóló irányelv értelmében a tagállamoknak – az EU kőolajellátásának biztonsága érdekében – biztosítaniuk kell
a minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletek fenntartását.
Az Európai Bizottság 2015. november 20-án felhívta Románia figyelmét azon kötelezettségére, hogy súlyos ellátási
zavar esetén bevethető vészhelyzeti eljárásokkal és készenléti
tervvel kell rendelkeznie, továbbá világos és egyértelmű ke-

retet kell teremtenie a rendszerüzemeltetők számára arról,
hogy a készletezésre vonatkozó kötelezettségeiket átruházhassák más gazdasági szereplőkre – áll a közleményben. Az EB
ugyanakkor azt is felvetette, hogy a román jogszabályok tiltják
az olajkészletek biztosítékként, azaz a hitel biztosítására kínált
eszközként való felhasználását, ami megnehezítheti a gazdasági szereplők számára a készletek tartására vonatkozó kötelezettségük teljesítését.
Mivel Románia nem válaszolt ezekre az aggályokra, a Bizottság 2016. november 18-án elküldte erről szóló véleményezését indoklással együtt, most pedig úgy határozott, hogy az
Európai Unió Bírósága elé terjeszti Románia ügyét – fogalmaz
a közlemény. (Agerpres)

A spanyol kormány alkotmánybírósághoz fordulna
Puigdemont elnökjelöltsége miatt

A spanyol kormány az alkotmánybíróságon támadná
meg a döntést, miszerint Carles Puigdemont leváltott katalán elnök hivatalosan ismét jelölt a posztra
– jelentette be a spanyol miniszterelnök-helyettes
csütörtöki madridi sajtótájékoztatóján.

„Letartóztatási parancs van érvényben ellene, amely összeegyeztethetetlen jelenlétével a parlamentben” – érvelt Soraya
Sáenz de Santamaría, hangsúlyozva, hogy a katalán politikus
elmenekült Brüsszelbe az igazságszolgáltatás elől.
A spanyol kormány álláspontja szerint ezek miatt Roger
Torrent katalán házelnök nem javasolhatja az elnökségre a leváltott vezetőt.
Mint mondta, Mariano Rajoy spanyol kormányfő jelentést
kért a spanyol államtanácstól arról, hogy jogszerű-e a kabinet
tervezett lépése, és kedvező válasz esetén megteszik azt.
Az államtanács a kormány legfőbb tanácsadó szerve, tagjai
közt volt alkotmánybírák, igazságügyi miniszterek, jogtudósok vannak.
A miniszterelnök-helyettes hozzátette: állásfoglalást kértek
arról is, hogy a katalán parlament tarthat-e elnökválasztást a
jelölt távollétében, illetve, hogy engedélyezheti-e a Brüsszel-

ben lévő képviselők szavazatainak átruházását. A spanyol kormány már korábban jelezte, hogy véleménye szerint mindez
jogszerűtlen, és bírósághoz fordul, ha mégis megtörténik.
Soraya Sáenz de Santamaría szerint a kormány jogi lehetőségeit alkalmazza a törvények betartása érdekében.
Carles Puigdemont újraválasztását az Együtt Katalóniáért
(Junts pel Catalunya) és a Katalán Köztársasági Baloldal
(ERC) függetlenségi pártok támogatják, amelyeknek azonban
nincs többségük a parlamentben.
Megválasztásához szükség van a parlament harmadik függetlenségi pártjának, a Népi Egységnek (CUP) a szavazataira
is, amely azonban egyelőre nem döntött erről.
A volt katalán elnök ellen – ahogy a leváltott katalán kormány és a feloszlatott katalán parlament elnökségének tagjaival szemben is – a spanyol legfőbb ügyész kezdeményezett
eljárást lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt arra hivatkozva, hogy döntéseikkel és tetteikkel az elmúlt két év során intézményi válságot idéztek
elő, amely a függetlenség egyoldalú kinyilvánításában tetőzött az alkotmány teljes semmibevételével október 27-én.
(MTI)

Ankara: Washington ne támogassa a terroristákat!

Ha az amerikai vezetés nem akarja szembetalálni
magát Törökországgal, akkor hagyjon fel a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milícia támogatásával, amelyet Ankara terrorszervezetnek
tart – jelentette ki Bekir Bozdag török kormányszóvivő csütörtökön az A Haber török kormányközeli
televíziónak adott interjújában.

Washington az egyik leghatékonyabb szövetségesének
tartja a szíriai YPG-t az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadistái elleni
harcban, Ankara számára azonban az YPG a törökországi kurd
szeparatista Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szíriai szárnya.
Bozdag úgy fogalmazott: „Eljött a tettek ideje, itt már a szó
kevés, ha az Egyesült Államok szolidaritást akar vállalni Ankarával, akkor nem ad több fegyvert az YPG-nek. Amit adott,
azt pedig visszaveszi tőlük, és arra szólítja a kurd milíciát,
hogy vonuljon át az Eufrátesz folyó keleti oldalára.”
Recep Tayyip Erdogan török és Donald Trump amerikai
elnök szerdán telefonon beszélt egymással. A Fehér Ház közleménye szerint Trump arra intette Erdogant, hogy az amerikai
erőkkel szembeni konfliktus kockázatának elkerülése érdekében korlátoznia kell, vissza kell fognia a török hadműveleteket
Észak-Szíriában.

Orosz elnökválasztás

A török haderő szombaton nagyszabású légi és szárazföldi
hadműveletet indított az északnyugat-szíriai Afrín körzetet ellenőrző YPG ellen.
Az elmúlt napokban ugyanakkor mind Erdogan, mind Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter, mind maga Bozdag
többször kilátásba helyezett egy további szíriai hadműveletet
Manbídzs térsége ellen, ahol amerikai katonák is állomásoznak.
Manbídzs szintén az YPG fennhatósága alatt áll, de Afríntól
különálló terület, közvetlenül az Eufrátesz jobb partján. Azzal,
hogy az Eufráteszi Pajzs fedőnevű török hadművelet 2016 augusztusa után kiszorította az Iszlám Állam dzsihadistáit a határ
menti térségből, Ankara Afrín és Manbídzs egyesítését is meg
tudta akadályozni.
Erdogannak arra a felszólítására, hogy az Egyesült Államok
állítsa le az YPG-nek szóló fegyverszállításokat, Trumpnak
az volt a szerdai válasza: Washington már nem szállít fegyvereket a kurd milíciának, és nem is fog.
Csütörtöki közleménye alapján a török haderő öt nap alatt
az YPG 303 fegyveresét „ártalmatlanította” Afrínban. Török
sajtóértesülések szerint az YPG mintegy 10 ezer milicistája
tartózkodik Afrínban. (MTI)

Keményen fellépnek
a tüntetési szabályok megsértése esetén

A belügyminiszter-helyettes arra utalt, hogy az EJEB szerKemény fellépést helyezett kilátásba a tömegtüntetésekre és gyűlésekre vonatkozó törvény megsér- dán meghallgatta Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust,
tése esetére az orosz elnökválasztás közeledtével akit 30 napos elzárásra ítéltek a tüntetések megszervezésére
vonatkozó szabályok megsértése miatt. Navalnij június 12-re
csütörtökön az orosz belügyminisztérium.

Alekszandr Gorovoj, a belügyminiszter első helyettese a
tárca vezetőségének kibővített tanácskozásán a márciusi elnökválasztással és a szeptemberi moszkvai polgármester-választással kapcsolatban kijelentette: a minisztérium támogatja
ugyan az alkotmány és a szövetségi törvények által szavatolt
gyülekezési szabadságot, ám „abszolút keményen” kell kezelnie és megakadályoznia ezen jogszabályok megsértését.
„Ezen a téren az érdekelt felek billegtetik a helyzetet, és
igyekeznek törvénysértés által felhívni magukra a figyelmet”
– mondta.
„Nehezen tudok elképzelni olyan helyzetet, mint amilyen
például június 12-én alakult ki, amikor emberek egy bizonyos
kategóriája szándékosan elállta a bejáratát a főváros vezetése
által szervezett ünnepségnek egy állami ünnep napján. Most
pedig panaszt emelnek az Emberi Jogok Európai Bíróságán
(EJEB)” – fogalmazott Gorovoj.

korrupcióellenes tüntetést hirdetett meg, amelynek keretében
Moszkvában és több mint száz orosz településen is sokan vettek részt. A politikus az orosz fővárosban azonban váratlanul
a korábban a hatóságok által engedélyezett helyszínről a belvárosba vitte át a tiltakozást.
A belügyi szervek szerint Moszkvában aznap több mint
150, Szentpéterváron pedig félezer embert állítottak elő. Jogvédők szerint a tüntetésekről több ezer embert vezettek el a
rendőrök.
Gorovoj szerint a belügyminisztériumnak mindenkivel
egyenlően kell bánnia, és törvénysértés esetén pártatlanul kell
fellépnie a törvénysértőkkel szemben.
Az elnökválasztási küzdelemből kizárt Navalnij és követői
egyébként vasárnapra „választói sztrájkot” hirdettek meg
Moszkvába, Szentpétervárra és más orosz nagyvárosokba.
(MTI)

Ország – világ
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Bodog újraélesztett egy utast

Újraélesztett egy utast szerda este a Nagyvárad–Bukarest repülőjáraton Florian Bodog egészségügyi
miniszter. A szaktárcavezető elmondta, arra lett figyelmes, hogy a háta mögött utazó férfinak fulladási
tünetei vannak, arca szederjessé vált. Egy másik
utas segítségével kiemelték a székéből, a miniszter
felszabadította a légutait, amelyeket teljesen elzártak a váladékok, és újraélesztési műveleteket végzett rajta. Arra már nem volt szükség, hogy a pilóta
visszafordítsa a gépet Nagyváradra, mert az utas –
egy 42 éves férfi – állapota jobbra fordult. Florian
Bodog orvosi végzettségű, a plasztikai sebészetre
szakosodott. Miniszteri kinevezése előtt a Nagyváradi Tudományegyetem orvosi és gyógyszerészeti
karának volt a dékánja. (MTI)

Házkutatások Kolozs megyében

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály
rendőrei 47 házkutatást tartottak csütörtökön Kolozs
megyében egy olyan bűnszervezet tagjainál, akik
különleges ellenőrzésnek alávetett, gyógyszerészek
segítségével a körforgásból kivont gyógyszereket értékesíthettek az Egyesült Államokban, ezáltal 55 millió lejre tehettek szert törvénytelenül. Kolozs és
Beszterce-Naszód megyei patikák lehettek benne az
ügyletekben, a megrendeléseket online vették át egy
Kolozs megyében működő call-centeren keresztül.
A nyomozás négy éve indult, a romániai rendőröket
az amerikai hatóságok is segítették a DEA (Drug Enforcement Administration) révén. Az ügyben 24 személyt állítanak elő. (Mediafax)

Ösztöndíjprogram az ukrajnai
román diákoknak

Románia ösztöndíjakat ad az Ukrajnában anyanyelvükön tanuló román diákok számára, tanáraiknak
pedig ingyenes romániai továbbképzést biztosít –
erről csütörtöki ülésén fogadott el határozatot a kormány. A külhoni románok minisztériuma az első szakaszban ezer tanulmányi ösztöndíjat nyújt havi
kétszáz lej értékben a kiváló eredményekkel rendelkező, ukrajnai állandó lakhelyű és az ottani közoktatásban – részben vagy minden tantárgyat – román
nyelven tanuló diákok számára. A szaktárca továbbá
háromszáz ukrajnai román iskolában oktató tanárnak fizeti a romániai továbbképzés költségeit: ez
utóbbi programot a kolozsvári, szucsávai, jászvásári
és galaci tudományegyetemeken szervezik meg.
(MTI)

Illegális határátlépőket
tartóztattak fel

Harminckét iraki migránst (köztük nyolc gyereket),
tartóztattak fel csütörtökön egy Temes megyei településen, ezer méterre a szerb határtól, miután illegálisan jutottak be Románia területére. A migránsok
nem tudták igazolni, hogy miért tartózkodnak a határövezetben, a további vizsgálat érdekében pedig
valamennyiüket bekísérték a határrendészet székhelyére. A rendőrök megállapították, hogy a csoport
14 férfiból és 10 nőből áll, életkoruk 18-50 év, és
velük van nyolc 4-12 éves kiskorú. Azt mondták,
azért akartak átjutni Szerbiából Romániába, hogy
innen a schengeni övezetbe menjenek tovább. Ellenük illegális határátlépés miatt indult eljárás.
(Mediafax)

Blue Monday

(Folytatás az 1. oldalról)
a köztudatban igyekezett a turisztikailag holtidőnek számító időszakban felüdülésre és feltöltődésre vágyó vendégeket megszólítani, és utazásra, szállásfoglalásra
biztatni.
Talány tehát, hogy van-e valóságalapja vagy nincs a
„tudományos” fejtegetésnek, és hányan estek depresszióba például mifelénk. Egy dolog azonban bizonyos.
Nem tudni, hogy a Blue Mondaynak köszönhető-e vagy
Liviu Dragneának, de Mihai Tudose miniszterelnököt
épp ezen a napon billentette ki saját pártja a kormányfői
bársonyszékből. Pedig neki köztudottan esze ágában
sem volt menni.
Persze az élet már csak ilyen: időnként „bejönnek”
jóslatok vagy „tudományos számítások”. A volt miniszterelnök esetében „működött” a brit professzor nyakatekert logikája.
Ha menni kell, hát menni kell, és Tudosénak menni
kellett. Számára a szomorú hétfő kétszeresen is szomorú
volt: nem lesz immár alkalma székelyeket akasztgatni,
és állítólagos nagylélegzetű országépítő terveit sem
tudja kibontakoztatni. Ám az is igaz – bár nem brit tudósok állapították meg – , hogy minden rosszban van
valami jó. A jó ebben az esetben az, hogy nem vonható
felelősségre, ha más kormányígéretekhez hasonlóan az
ő ígéreteiből sem lesz semmi.
Ilyen szempontból tehát még boldog is lehet: egyrészt
nem kell számot adnia, másrészt végre az olvasmányainak szentelheti az idejét. (Rossz nyelvek szerint mostanában olvasni kezdett.)
Újabb öröm lehet(ne) számára, hogy elmúlt 15-e, túl
van a nehezén, és remélheti, hogy az év összes többi
napja csak jobb lehet.
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Döntött a megyei tanács

(Folytatás az 1. oldalról)
kicserélik a nyílászárókat, mozgássérültek számára akadálymentesítik az épületet, liftet
szerelnek. Mindemellett felújítják
a meglévő mellékhelyiségeket,
napkollektorokat szerelnek fel, és
kicserélik a meglévő hőközpontokat.
Az ismertetés után a sajtó
szóvá tette, hogy miért csak kívül
korszerűsítik az épületet, amikor
az elavult orvosi felszerelések és
berendezések cseréjére sokkal
nagyobb szükség lenne az orvosi
ellátás javítása érdekében. A tanácselnök kifejtette, hogy ilyen
munkálatokra volt pályázati kiírás, ezzel a lehetőséggel éltek.

Fotó: Nagy Tibor

Amikor a felszerelések cseréjére
is lehetőség lesz, akkor minden
bizonnyal megteszik a szükséges lépéseket. Egy hónap telt el
azóta, s a megyei tanács testülete egy, az onkológiai klinikához tartozó bunker építéséhez
adta a jóváhagyását.
A cél mindenekelőtt az orvosi
ellátás minőségének javítása és
a hatékonyság növelése. Az
egészségügy reformját célzó
program keretében jut a kórház
a korszerű felszerelésekhez.
Dr. Ovidiu Gîrbovan (fotó), a
Maros Megyei Kórház menedzsere megerősítette, hogy Bukarestben járt a megyei tanács
alelnökével, és részt vettek Románia (azóta felbomlott) kormánya és a Nemzetközi
Újjáépítési és Fejlesztési Bank
közötti szerződés aláírásán. A
korszerű képalkotó és sugárterápiás berendezések megvásárlására ugyanis az említett bank
nyújt hitelt a kormánynak.
A megyei kórház ilyen értelemben egy mágneses rezonancia és egy sugárterápiás
készüléket kap, aminek biztosítani kell a megfelelő helyiséget.
A kórházmenedzser hozzátette,
hogy a szerződés aláírását követő két hónapon belül várható
a készülék ideszállítása, ezt
ugyanaz a cég fogja felszerelni,
amely forgalmazza.
A sugárterápiás készülék
üzembe helyezésével jobb lesz
a betegellátás, és ennek köszönhetően a megyei kórház megőrzi eddigi besorolását.

Könnyebben megközelíthetővé válna a Jeddi úti temető

Elköltöztetnék a végállomást

A Jeddi úti temető főút menti,
alsó bejáratához költöztetnék
a marosvásárhelyi közszállítási vállalat végállomását,
illetve bővítenék a parkolóhelyek számát a temető környékén – az erről szóló határozattervezet a marosvásárhelyi tanács jövő heti ülésén
kerül napirendre.

Menyhárt Borbála
A buszok Jeddi úti végállomásának az elköltöztetésére már régóta
igény mutatkozik, főként az idősebb városlakók, akik a tömegközlekedést veszik igénybe, már
számtalanszor jelezték, hogy megoldást kellene találni erre a helyzetre, ugyanis nincsen olyan
buszjárat, ami elvinné őket a Jeddi
úti temető bejáratáig. Ha a jelenlegi
végállomáson szállnak le, elég
sokat kell gyalogolniuk ahhoz,
hogy eljussanak a sírkertig.

A Jeddi úton, a jelenlegi végállomás szomszédságában nagy építkezés kezdődött, ezért a buszmegállóként szolgáló terület kisebb lett,
alig 3-4 várakozó jármű fér el, és a
buszok nagyon nehezen tudnak ott
megfordulni. Ez is indokolja a végállomás elköltöztetését. Bár az elmúlt időszakban született néhány
javaslat, aminek alapján a volt számológépgyár szomszédságába kellene elköltöztetni a végállomást,
végül nem erre a variánsra esett a
választás.
Mircea Moldovan, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője lapunknak
elmondta, az új végállomás a sírkert Jeddi út mentén lévő alsó bejáratával
szemben,
az
út
túloldalán kapna helyet, itt van a
városnak egy erre alkalmas területe. Ide egy nagyobb beruházást
terveznek, a közszállítási járatok
méretes és korszerű végállomása

mellett újabb parkolóhelyeket létesítenének, ugyanis temetések
idején sokan arra kényszerülnek,
hogy a főút mentén hagyják a gépkocsijukat. A tervek között ugyanakkor szerepel egy multifunkcionális épület létesítése is a
szóban forgó helyszínen, ahol irodahelyiségek, illetve egy étkezde is
helyet kapna, a temetés után a halotti tort is itt tarthatnák. A polgármesteri
hivatal
honlapján
elérhető határozattervezet szerint
előreláthatólag nőni fog a környéken az utasok száma a Jeddi
út végében épülő új tömbháznegyed miatt, ezért is fontos,
hogy tömegközlekedéssel is
könnyen megközelíthető legyen a
környék.
A beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányról, valamint a műszaki gazdasági
mutatóknak a jóváhagyásáról a jövő
heti ülésén dönt a városi tanács.

Az erdélyi magyarság 100 éve

Folytatódik a Kós Károly
Akadémia Alapítvány
előadás-sorozata

A Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség
közös
szervezésében 2018-ban folytatódik a Marosvásárhelyen elindított
nagy sikerű, történelmi tárgyú előadás-sorozat. A kezdeményezés
célja, hogy Kós Károly szellemiségét követve megteremtse az erdélyi
magyar
történelmi
gondolkodás fontos, tudományos
igényű fórumát Marosvásárhelyen.
Az új előadás-sorozat az erdélyi
magyar történelem legutóbbi 100
évének legfontosabb eseményeit,
folyamatait mutatja be.
Az idei első rendezvényre január 30-án, kedden kerül sor, 17
órától a Bernády Házban, ahol az
1918–1920: Az impériumváltás
stációi című előadást Fodor János
egyetemi tanársegéd (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) tartja. A soron következő
előadások időpontjai: február 20.,
kedd: Az erdélyi magyarság a két
világháború között, előadó: Bárdi
Nándor PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató
Intézetének tudományos főmunkatársa, osztályvezető; március 13.,
kedd: A II. bécsi döntés és a „kis
magyar világ”, előadó: Sárándi
Tamás muzeológus, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely;
április 17., kedd: A dél-erdélyi
magyarság, 1940–1944, előadó: L.

Balogh Béni főlevéltáros, tudományos munkatárs, Magyar Nemzeti
Levéltár, Budapest; május 22.,
kedd: Az autonómia igézete és a
párizsi békeszerződés, előadó:
Romsics Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
egyetemi tanár; június 19., kedd:
A társadalmi átalakítás és átalakulás kezdetei az 1950-es években,
előadó: Gagyi József egyetemi
tanár, Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem; szeptember
18., kedd: 1956 hatása és következményei Erdélyben, előadó: Stefano
Bottoni
tudományos
főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet; október 16.,
kedd: A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája, előadó: Novák
Csaba Zoltán történész, szenátor,
Marosvásárhely; november 13.,
kedd: Temesvártól Marosvásárhelyig. Az 1989–1990-es rendszerváltás, előadó: Nagy Mihály
Zoltán főlevéltáros, Nagyvárad;
december 11., kedd: Társadalmi
és politikai változások 1990 óta,
előadó: Kiss Tamás szociológus,
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet,
Kolozsvár.
Az előadásoknak immár hagyományosan a Dr. Bernády György
Alapítvány székháza ad otthont
(Marosvásárhely, Horea u. 6. sz.)
A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Hétfőtől teljes jogkörrel
rendelkezik a kormányfő

Fotó: Nagy Tibor

Hétfőtől már a teljes jogkörrel rendelkező miniszterelnök fogja vezetni a kormányülést – mondta Mihai Fifor ügyvivő kormányfő a kabinet csütörtöki ülésének elején.
„Jövő héttől már a teljes jogkörrel rendelkező miniszterelnök vezetésével ülésezik a kormány. Sok sikert kívánok mandátumához Viorica
Dăncilă miniszterelnöknek, meggyőződésem, hogy a kabinet támogatni
fogja munkájában” – mondta Fifor.
Az ügyvivő kormányfő a minisztereknek is köszönetet mondott,
hangsúlyozva, hogy rövid mandátuma alatt mindegyik minisztérium
működése optimális volt. (Agerpres)

2018. január 26., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Kiállították a Koncz-kódexet

5

XIV. évf. 4. (601.) szám, 2018. január 26., péntek

Poros padlásról a Téka kincsévé

A magyar kultúra napja alkalmából legértékesebb kötetét
állította ki január 23-án a marosvásárhelyi Teleki–Bolyaikönyvtár: a Koncz-kódexet. A
14. században pergamenlapokra másolt latin nyelvű biblia a gyűjtemény legrégebbi
kézirata, lapszélein 55 szót
tartalmazó magyar nyelvű bejegyzés van, amelyet ma már
a hatodik magyar nyelvemlékként tartunk számon, és
Marosvásárhelyi sorok és
glosszák néven ismerünk.

Kaáli Nagy Botond

A kódex ismert története igencsak kalandos, a több mint hétszáz
éves könyvről, illetve a benne található nyelvemlékről többen is írtak
már tanulmányt, előkerülése pedig
Maros megyéhez, azon belül pedig
Erdőszentgyörgyhöz köthető. Annyit tudunk, hogy az egykor ott élő
gróf Rhédey család könyvtárából
származik. Ez az egykor híres erdélyi arisztokrata család utódai között
tudhatja például II. Erzsébet brit királynőt is: az 1812-ben született és
az erdőszentgyörgyi kastélyban nevelkedett gróf kisrédei Rhédey Claudia Zsuzsanna házassága révén
Teck hercegnéjévé, kreált címén
Hohenstein grófnővé vált, és a mai
Windsor
uralkodóház
egyik
ősanyja, II. Erzsébet ükanyja volt.
Erre az uralkodóház által adományozott emléktábla is emlékeztet az
erdőszentgyörgyi református templomban – végső nyughelyén.
A könyvre visszatérve, érdekes
adalékkal szolgált a kódexről id. dr.
Nagy Attila nyugalmazott marosvásárhelyi tüdőgyógyász főorvos, aki
életének egy részét – apósa, Fülöp
Ferenc néhai erdőszentgyörgyi es-

peres révén – Erdőszentgyörgyön
töltötte. Egy 1968-ban készített
fényképről van szó, amelyen egy
azóta lebontott szentgyörgyi épület,
ahogyan korábban ismerték, a Lábasház is látható. A Lábasház a
Rhédey-kastéllyal átlósan szemben,
a református templom mellett állt,
és amint dr. Nagy Attila állítja, a
kódex ennek a háznak a padlásáról
került elő.
– A könyvet a Lábasház padlásán
találta meg Koncz József, a marosvásárhelyi Református Kollégium
könyvtárosa, aki ott kotorászott, valószínűleg régi kéziratok után kutatott. Hogy a kódex hogyan
kerülhetett oda, arra is van logikus
magyarázat, mert az épület a Rhédey-uradalomhoz tartozott, ha jól
emlékszem, személyzeti lakások
voltak benne. Koncz József itt találta meg a könyvet, de a benne
lévő nyelvemléket nem vette észre,
és a kötet régiségén kívül más érdekeset nem talált benne. Jóval később Farczádi Elek bácsi – akit jól
ismertem, barátok voltunk – figyelt
fel a szövegre, ő mutatta meg Kelemen Lajosnak is. És innen indul a
Marosvásárhelyi sorok és glosszák
mai, ismert története – mondta dr.
Nagy Attila. A fentieket alátámasztja Koncz Józsefnek a kódex
előzéklapjára írt saját bejegyzése is,
miszerint „E ritka példány Erdőszentgyörgyön a Rhédei-, most Württemberg-könyvtárból került az ott lévő
kereskedő lomtárába. Ott meglátván
megvettem és adtam a marosvásárhelyi ev. ref. tanoda könyvtárának
1860-ban. Koncz m.p.”
A kódexben található nyelvemlékről dr. Farczádi Elek és Szabó T.
Attila írt részletesen 1957-ben, illetve 1973-ban, a könyvről és a
benne található magyar nyelvű sorokról Deé Nagy Anikó írt összeg-

zést a Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki
Tékáról című
kötetében (Pallas-Akadémia
Könyvkiadó,
Csíkszereda,
2007,
187–
189.). Eszerint
„egy 14. század
közepe táján készült kódexről
van szó. De a
hártyakódex
nemcsak régisége miatt értékes,
hanem
mindenekelőtt a
benne található
beírások miatt.
A 15. század első negyedéből való
magyar nyelvű beírás – 7 sor szöveg és 11 glosszaszerű szó – a hatodik magyar nyelvemlékünk, a
szakirodalomban a Marosvásárhelyi sorok és marosvásárhelyi gloszszák néven számontartott írásemlék.
A nyelvemléket hordozó anyakódexről: a latin nyelvű Ó- és Újtestamentumot tartalmazó nyolcadrét
alakú kézirat 1860-ban került a marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtárába. (…) Amikor
Koncz az erdőszentgyörgyi szatócstól megvette a kézírásos bibliát,
még nem tudta, hogy ezzel a hatodik magyar nyelvemléket mentette
meg a pusztulástól. A kollégiumi
könyvtárba kerülésekor a kódex
elég rossz állapotban lehetett. A fél
évezredes hányódás alatt első levelei leszakadtak, s néhány lapot talán
erőszakkal téptek ki. Ma összesen 9
lap hiányzik a Bibliából. A kézirat
tehát 433 beírt és egy üres levelet
tartalmaz. 322 lapon az Ótestamen-

tum, 83 lapon az Újtestamentum
szövege található, 28 levél pedig
mutatókat tartalmaz. A kódexet két
ízben is újrakötötték. (…) A kódex
felfedezése és megmentése kétségtelenül Koncz József érdeme. Ezért,
miután Farczádi Elek, a Bolyai
Könyvtár akkori igazgatója jóvoltából az érdeklődés a kódexben található
magyar
szövegemlékre
irányult, jogosan döntött úgy Farczádi és a nyelvemlék vizsgálatát
végző Szabó T. Attila, hogy Konczkódexnek nevezik el a nyelvemléket hordozó anyakódexet.
1956 után kezdődött a kódex és a
magyar nyelvű beírás alapos vizsgálata. Olyan szakemberek véleményét kérték ki, mint Kelemen Lajos,
Jakó Zsigmond, Bárczi Géza,
Benkő Loránd, Szabó Dénes és
Imre Samu. Több kisebb közlemény után került sor a részletesebb
feldolgozásra. Farczádi Elek és
Szabó T. Attila két kiadványban
tette közzé a vizsgálódások eredményeit. (…) Ezek szerint a kéziratos
biblia a 14. század közepén vagy
második felében készülhetett. Elejétől végig egy kéz írása. Az egyenletes gót minuszkulával írott szöveg
50-50 soros két hasábra tagolódik.
A pontos sorvezetést vékony ólommal húzott vonalak biztosították. A
fejezetek kezdetét pirossal és kékkel színezett nagybetűk jelzik. Az
Ó- és Újtestamentum könyveinek
kezdetét nagyon gondosan rajzolt
betűkkel emelték ki. Egészen művészi formát adott az ismeretlen
leíró a hosszú szárú betűknek. Az I
és P betűk például a Példabeszédek
könyve elején a kódex legdíszesebb
iniciáléi.
A kódex 17. század előtti történetére nézve nincsenek adatok. A
hártyalapok készítésének helyét
nincs lehetőség megállapítani, a korábbi tulajdonosi bejegyzések talán
az eredeti kötéssel együtt semmisültek meg. (...) Farczádi Elek végezte
el a nyelvemlék leírását és szövegkritikai elemzését. Összevetve a
magyar kurzív betűs írást a biblia
latin szövegével, megállapította,
hogy a fordítás a Királyok II.
könyve (Liber Regnum) 17. fejezete 8-10. versének tartalmi össze-

Fotó: Nagy Tibor

foglalása. Nem szó szerinti fordításról van szó, hiszen a latin szöveg tíz
sora a kódexbeli fordításban hét és
fél sorra zsugorodik.
A nyelvtörténeti vizsgálatok
eredményeit Szabó T. Attila összegezte. A szövegemlék 44 szava, 11
glosszaszerű szóval, tehát összesen 55 magyar szó minden bizonynyal az 1410-es évek táján került
a kódexbe. Ezek között egy (tiltház) először a marosvásárhelyi
glosszák között fordul elő, másik
három szó (midőn, mellől, teszen)
esetében pedig a szakemberek
ezeknek a szavaknak korábbi előfordulásával nem találkoztak
egyetlen nyelvemlék-szókészleti
nyilvántartásban sem. Az egyetlen
vagy előszöri előfordulású szavak
mellett a többi 50 szó esetében is
olyan következtetések levonására
kerülhetett sor, melyek szótörténeti
problémák eldöntésében segíthetnek. Ebben látja Szabó T. Attila a
nem túl nagy, de mindenképpen
számottevő nyelvemlék jelentőségét.”
Amint azt fentebb is olvashatták,
a Teleki–Bolyai könyvtár pár napig
kiállítja a legnagyobb kincsét, az értékes dokumentum a könyvtár
nagytermében még ma (26-án)
megtekinthető. Ami pedig a Marosvásárhelyi sorokat illeti, a nyelvemlék a következő sorokból áll:

„es ha miden te atyad dauid
kyral
chach eggiet meg elend s valaky
azt
hallandia az nog yeltest tezen
hog te
neped veretut s mend te melleled
el futnak es menden eresnek
ollian lezen ionha mi(n)t pauanak.”
azaz:
És ha midőn te atyád, Dávid király,
csak egyet megölend s valaki azt
hallandja, az nagy üvöltést teszen, hogy a te
néped veretütt, s mend temellőled
elfutnak, és menden erősnek
ollyan leszen jonha, mint pávának.
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A természet kalendáriuma (CCXCI.)

Kiss Székely Zoltán

A világ legnagyobb gyémántját 113 évvel ezelőtt, 1905.
január 26-án találták meg Afrikában. A 3106 karátos Cullinant – nevét Sir Thomas Cullinanról, a bánya három évvel
azelőtti felfedezőjéről kapta – VII. Edward angol király 66.
születésnapi ajándékának szánták. A megmunkálás során kilenc nagyobb és 97 kisebb részre szétpattanó kő mindegyik
darabját briliánscsiszolással készítették el. Az Afrika Csillaga névre keresztelt, 530 karátos, legnagyobb darab – rész
az egészből – ma Nagy-Britannia koronaékszereinek részeként a jogart ékesíti.
Rész az egészből. Akár Bolyai János hagyatékának máig
megfejtett kincsei. S lám, ezzel is a világ legismertebb magyar tudósa. 158 évvel ezelőtt, 1860. január 27-én lépett át a
halhatatlanság hiperbolikus terébe úgy, hogy fél évszázadnyi
ideig alig emlékeztek meg róla. Ma már, mint fán a kéreg,
szívósan tapad emléke Vásárhelyhez.
(…) ha kell, zuhanó lángok közt varázslom
majd át magam, de mégis visszatérek;
ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg (…)

– veszem a szót Radnóti Miklós Bori noteszéből. E pár
sor, a Levél a hitveshez pár sora, rész az egészből. Mégis teljes világ. Be nem vált(hat)ott ígéret. Mégis maga az élet. 73
éve, 1945. január 27-én, az első ukrán front néhány katonája
lépett be elsőként az auschwitzi haláltábor kapuján. A látvány
döbbenetes volt. 2006-tól január 27. – az ENSZ határozata
alapján – a holokauszt nemzetközi emléknapja.
Ellenséges telek – voltak, s valószínűleg lesznek. De voltak gyönyörű telek, s remélem, lesznek.

(…) A távolban a bütykös vén hegyek,
mint elnehezült kezek,
meg-megrebbenve tartogatják
az alkonyi tüzet,
a párolgó tanyát,
völgy kerek csöndjét, pihegő mohát.

(…) A hideg űrön holló repül át
s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet?
Összekoccannak a molekulák.

Milyen vitrinben csillognak
ily téli éjszakák?

A fagyra tőrt emel az ág
s a pusztaság
fekete sóhaja lebben – varjucsapat ing-leng a ködben.

Téli éjszaka. Benne,
mint külön kis téli éj,
egy tehervonat a síkságra ér.
Füstjében, tengve
egy ölnyi végtelenbe,
keringenek, kihunynak csillagok.

A teherkocsik fagyos tetején,
mint kis egérke, surran át a fény,
a téli éjszaka fénye.
A városok fölött
a tél még gőzölög.
De villogó vágányokon,
városba fut a kék fagyon
a sárga éjszaka fénye.

Van gyönyörű tél, és van ellenséges tél. Csodálatos nagy
pelyhekben hull – Lászlóffy Aladárt idézem Az ólomkatona
hadifogságából. – Igazán csak a gyermekek foglalkoznak a
hó meteorológiájával. Akkor volt rá időnk, ma vannak emlé(…) A város peremén,
keink róla. Olvad, megállt, most hull, nagy hó, porhó, enyhe
mint
lucskos szalma, hull a lámpafény,
A homályból előhajol egy rozsdalevelű fa
idő, a különböző havak; s a különböző havakkal a napszakok
kissé odább
s az évszakok részeinek pontos hangulatát őriztem meg. SzüJómagam Jékely Zoltánt hívom segítségül, mai barangoláa sarkon reszket egy zörgő kabát,
lővárosomat például így is felismerném a világ legtávolibb
somból
hazatértemben.
egy
ember,
üldögél,
pontján is: a sötét éjszakából megérzett hóillat után. Az ól teösszehúzódik, mint a föld, hiába,
tején arasznyinál nagyobb volt már a hó, és hogy drukkolA hó, a hó, a hó –
rálép a lábára a tél...
tunk, hogy megmaradjon, hogy hulljon még, még, még. Alig
nem is erre a csúf földre való.
gondolkoztatott meg az a nono, a csendes, nevelő figyelmezHol a homályból előhajol
tetés, hogy az bizony csak nekünk gyermekeknek olyan jó, de
Szívemben, jaj be megfagyott a bánat,
egy rozsdalevelű fa,
a szegényeknek, a katonáknak, az utasoknak rossz és veszémajd szétveti, akár a jég a kádat.
mérem a téli éjszakát (…)
lyes. Máskor, sok tél után fogtam fel ezt, hogy van gyönyörű
tél, és van ellenséges tél. A szegények tele. A színházak tele.
A hó, a hó, a hó,
Az emlékek tele. A hadifoglyok tele. A szánkázók tele. A szeMérjük mi magunk is embervoltunkat a természet végteangyali szárnyakról való.
relmek tele. És honnan az a vágy, hogy ha elkezd havazni, lenéhez.
még tovább, még tovább hulljon, csak hulljon? Mit remélt a
131 éve, 1887. január 28-án kezdődött az Eiffel-torony
S kik perzselődnek itt a vad tűzön,
gyermek (…) egy-egy már napok óta tartó havazástól, mit? építése. Két év, két hónap és két nap alatt készült el. Mega menny azoknak a hóval üzen.
épültekor a világ legmagasabb építménye volt, és az is maradt
S mit a meglett ember? Talán hogy betakarjon. Hogy beta- 1929-ig, a New York-i Chrysler Building elkészültéig. JelenA hó, a hó, a hó,
karja József Attila még 1933 januárjában írt Téli éjszakáját. leg a később felszerelt tévéantennákkal együtt 326 méter és
lelkem mosdására való.
75 centiméter magas. 15.000 különböző fémdarabját 2,5 mil(…) A széles, szenes göröngyök felett
lió kézzel formázott szegecs tartja össze, melyek közül egyetGyermekkorunkat még mi hozza,
egy kevés könnyű hamu remeg.
lenegyet sem kellett újraformázni, annyira pontos munkát
így ugyan mi bűvöli vissza?
Csendes vidék.
végeztek az akkori mesterek.
A lég
100 éve, 1918. január 31-én Oroszországban is bevezették
A hó, a hó, a hó,
finom üvegét
a naptárreformot: január 31. után február 14-et írtak.
anyánk menyasszonyfátylából való.
megkarcolja pár hegyes cserjeág.
68 éve, 1950. január 31-én az USA elnöke bejelentette,
hogy elrendelte a
S míg hó borítja földjeinket,
hidrogénbomba kiaddig nem is romolhatunk meg.
fejlesztését.
60 éve, 1958. jaLám, itt van a tavalyi hó,
nuár 31-én indult
a nagy, örök körforgásból való!
meg az űrverseny:
az USA Föld körüli
Ilyenkor lovak csak a lovak,
pályára bocsátotta
ilyenkor kutyák csak a kutyák,
első
mesterséges
valóságos élő mivoltukat
holdját, az Exploilyenkor mutatják meg a fák.
rer-1-et. Az USA
ezzel lépett be az űrA hó: bűvös, nagy takaró,
korszakba.
emberi hang benne a kutyaszó.
De hogy mindezek az események
Szépséges havas cintermek a kertek,
s nyomtalanul eltűnt madarak
mennyiben alakítotvalahol bánják, hogy nem énekeltek
ták világunkat, vieleget a naptartó lomb alatt.
szonyunkat a minket
A hó, a hó, a hó,
körülvevő természeti világgal – elegyenest az öröklétből való.
lenségessé avagy
gyönyörűvé? EldönÉnek a hóban. Maradok e behavazott tájban, kiváló tisztelettel.
tését rád bízom, kedMíg hó borítja földjeinket, addig nem is romolhatunk meg
Kelt 2018 januárjának végén
ves Olvasóm.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)
(Folytatás január 19-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

SZÁSZ KÁROLY (Vízakna, 1798. jan. 25.
– Marosvásárhely, 1853. okt. 25.): jogász, természettudós, politikus, az MTA tagja (l.
1833, r. 1834). ~ Károly (1829 – 1905), Domokos, ~ Béla (1840 – 98) apja. 1805–13 között a nagyenyedi ref. főiskolán tanult,
1814-ben Kolozsvárott jogot hallgatott.
1815-től Marosvásárhelyen jurátus. 1817-ben
ügyvédi oklevelet szerzett. 1817-20-ban fiatal arisztokraták nevelőjeként Bécsben élt.
Ekkor került kapcsolatba a Bécsben tanuló
Bolyai Jánossal. 1821-től a nagyenyedi főiskola jogtanára. Nagy szerepet játszott az er-

délyi reformmozgalmakban. Az 1834-i erdélyi országgyűlésen mint Vízakna követe
az ellenzék egyik vezére. Ottani szereplése
miatt az ogy. feloszlása után a kormány perbe
fogta. 1839-ben a nagyenyedi kollégium természettudományi tanszékére helyezték át.
1848-ban mint erdélyi országgyűlési képviselőnek szerepe volt Erdély uniójának kimondásában, utóbb a pesti első ngy. tagja. Az
első felelős minisztériumban közoktatásügyi
államtitkár, majd Eötvös József lemondása
után a minisztérium vezetője Debrecenben is.
Világos után ezért üldözték, később azonban
kegyelmet kapott. 1851-től haláláig a marosvásárhelyi ref. kollégium tanára. Egy kortörténeti munkája (1831 esztendő történetei,

Kolozsvár, 1832), valamint több jogi és
nyelvtudományi tankönyve jelent meg.
KEMÉNY JÁNOS (1778 – Nagybánya,
1850. jan. 27.): színész, a magyar nyelvű
színjátszás egyik úttörője. 1800-ban lépett a
kolozsvári társulat tagjai közé. 1806-09 között Mo.-on vándortársulatoknál működött,
Pesten is jelentős sikert aratva. 1809-11 között ismét Kolozsvárott játszott, 1811-1816
között a győri társulat színésze, 1812-től
Balog Istvánnal társigazgatója. 1817-től kisebb megszakításokkal 1830-ig a kolozsvári
társulat színészeként több ausztriai körúton is
részt vett. Jellemszerepekben kiváló alakításokat nyújtott.
(Folytatjuk)
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Díszpintyek és kecses galambok

A marosludasi Varga családot virágtermesztőként ismerik a településen,
viszont kevesebben tudják a férjről,
Varga Dánielről, hogy díszmadarakkal is
foglalkozik, méghozzá nagy hozzáértéssel és a hobbihoz illő odaadással.

Mezey Sarolta

A fóliasátrak mellett elegáns helyiséget
alakítottak ki a madaraknak, amelyek, úgy
tűnik, igencsak otthonosan érzik itt magukat.
– Fiatal korom óta szerettem volna madarakkal foglalkozni, csak nem volt lehetőségem hozzá. Ebben az életkorban több a

lehetőség, több időm van, így hát nekifogtam
– mondja Varga Dániel.
A virágos fóliasátrak mellett elsőként a galambok birodalmát néztük meg, ahol texánok, mondain és takla galambok ékeskedtek.
Őszintén, olyan nagy testű texánokat, mint itt
sehol sem látni, akkorák, mint egy-egy tyúk.
Kérdésünkre, hogy milyen céllal tartják
ezeket a szép madarakat, a gazda elmondta,
hogy elsősorban hobbiból, ebből adódik
aztán, hogy piacra járnak, helyi és országos
kiállításon vesznek részt.
Vannak kupái, kitüntetései is, tehát a szép
egyedeik a szakemberek tetszését is elnyerték.

– Nemrég kezdtem el egzotikus díszmadarakkal is foglalkozni, kanárikkal, többféle
pinttyel, kákapinttyel, zebrapinttyel, gyémánt
gerlicével – mondta a gazda, és behívott a színes madárkák otthonába. Azt sem tudtuk, melyiket nézzük, csodáljuk. Egyik színesebb és
csodásabb, mint a másik.
A madarakat párosával vásárolják régebbi
madarászoktól, akik nagyon jól értenek ezekhez az állatokhoz. De az érdeklődés és a madarak világa külföldre is kicsalta Vargáékat,
két héttel ezelőtt Németországban jártak,
múlt év novemberében pedig Olaszországban. Innen is vettek díszmadarakat, de nem is
ez volt a főcél, hanem az, hogy megnézzék a
kiállításokat.
A madarakat párzáskor különválasztják,
ezt kellő gondossággal kell megtenni, hiszen

a tenyészpároktól függ, hogy a tojásokból milyen utódok születnek. A szakszerű tenyésztő
a madarak viselkedéséből tudja, hogy a hím
és nőstény egyedek hogyan illenek össze. A
párokat nemsokára ki kell választani, ezt követően jön a tojásrakás és költés. Egy fészekaljból 4-5 fióka kel ki. A díszmadarak tartása
tudást igényel: milyen eledel az ideális, milyen vitaminokat kell a vízhez adagolni stb.
A kalitkákat is házilag készítik, mondhatni
luxuskivitelben.
A díszmadarak iránt nagy a kereslet, a
díszpintyek nem olcsók, darabjukért 30 eurót
is elkérnek.
Aki szereti a színes madarakat, kedvtelésből érdemes velük foglalkoznia. Látványuk
vidámságot, derűt teremt környezetükben.

Hawaii-szigeteknél
járt.
A
térképezési munkálatok mintegy
nyolc hetet vettek
igénybe,
majd
1779 januárjában
horgonyt vetett a
nagy szigeten, a
Kealakekua-öbölben. Érkezésük
éppen a betakarítást és Lono istent
ünneplő fesztivál
idejére esett, a
bennszülöttek azt
hitték, istenük tért
vissza. Az uralkodó királyi ajándékokkal halmozta el Cookot, de a viszony
megromlott, amikor a kapitány a helyiek
bálványait tűzifának kobozta el. Egy hónap
után vitorlát bontottak, de egy hatalmas
vihar és egy eltörött árbóc miatt vissza
kellett térniük. Ekkor már közel sem részesültek meleg fogadtatásban, a bennszülöttek ugyanis nem tudták mire vélni,
hogy az ünnep elteltével újra látják istenüket.
A helyzet akkor mérgesedett el végleg,
amikor pár őslakos elkötötte Cook egyik csónakját. A kapitány 1779. február 14-én a Tahiti-szigeteken bevált gyakorlat alapján túszt
akart ejteni, akit csak a csónak visszaszolgáltatása után bocsátott volna szabadon. Ezúttal
azonban melléfogott: a kiszemelt túsz a helyi
uralkodó volt, akit a törzs tagjai életük árán
is meg akartak védeni, a csetepatéban Cook
is életét vesztette.
Mindez azonban már nem befolyásolta a
szigetcsoport sorsát. Cook könyvekben és újságokban részletesen taglalt útja és halála felkeltette Hawaii iránt az érdeklődést. Sorra
özönlöttek oda a fehérek és az ázsiaiak, főleg
kínai, majd japán munkások. Első magyarként valószínűleg a kalandos sorsú huszár,
Jajczay József fordult meg a szigeteken:
1872–73-ban Honoluluban a Hawaii Királyi
Testőrség kiképzőjeként és kapitányaként tevékenykedett.
Miután a szigeteket bevándorlók özönlötték el, Hawaii népét egyre-másra érték a sorscsapások. A behurcolt betegségek miatt

lélekszámuk megcsappant, később földjüktől
és függetlenségüktől is megfosztották őket.
Ősi kultúrájuk lassan feledésbe merült, kis
híján híres táncuk, a hula is erre a sorsra jutott. A hawaii nyelv – jóllehet a helyi alkotmány szerint a szövetségi állam hivatalos
nyelve – egyike a világ veszélyeztetett
nyelveinek. A szigetek növény- és madárfajai közül is jó néhányat a kihalás fenyeget.
1795-ben létrejött a Hawaii Királyság,
amely 1810-től egyesítette a nyolc nagy és
számos kisebb szigetet. 1893-ban megdöntötték az utolsó királynő hatalmát, egy év
múlva kikiáltották a köztársaságot. 1898-ban
az Egyesült Államok – Hawaii néven – annektálta a szigeteket, amelyek 1900-ban területi önkormányzati jogot kaptak. 1959.
augusztus 21-én – fél évvel Alaszka után –
Hawaii lett az Egyesült Államok 50. tagállama.
A felmérések rendszerint azt mutatják,
hogy a hawaiiak a legboldogabbak az Egyesült Államokban. A szigetek lakossága több
mint egymillió fő, érdekes módon a legtöbben nem a nagy szigeten, hanem a területre
csak harmadik Oahun élnek, ahol a főváros,
Honolulu is található.
A meggyilkolt Cook kapitány holttestét a
helyiek az ottani főnököknek kijáró végső
tiszteletadásban részesítették, csontjait valóságos ereklyeként kezelték. A maradványok
visszakerültek legénységéhez, akik hagyományos módon a tengerbe temették, a gyilkosság helyén ma obeliszk áll. (MTI)

A Hawaii-szigeteket 240 éve fedezték fel
Fotó: Nagy Tibor

Kétszáznegyven éve, 1778. január 20-án
fedezte fel az angol James Cook a Csendesóceán közepén, Amerika és Ázsia között félúton fekvő szigetcsoportot, amely 1959-től az
Egyesült Államok 50. tagállama.
A nyolc nagyobb és számos kisebb szigetből álló Hawaii-szigetek vulkáni működés
eredményeként jöttek létre az óceán mélyéről
felszínre törő lávából. A legnagyobb sziget,
Hawaii egymillió éves, három vulkán működik rajta. A szigetek először csak kopár vulkanikus kőzetből álltak, a termőföld nagyon
lassan alakult ki, a növényi magokat, spórákat a légáramlatok és az óceán sodorta magával
a
„környező”
szárazföldekről
(Észak-Amerika nyugati partvidéke 3800,
Tahiti 4000, Japán 6200 kilométerre van). Az
emlős állatok közül csak a denevér tudta magától megtenni az utat, az összes többit emberek telepítették be.
A szigetek legkorábbi lakói valószínűleg a
3-4. században a Marquises-szigetekről érkező polinézek voltak (a helyi legenda szerint
elsőként Hawaiiloa szállt partra, róla nevezték el a legnagyobb szigetet). A 13. században
tahiti hódítók érkeztek, akik új vallást és
kasztokra emlékeztető társadalmi berendezkedést hoztak magukkal. Az 1500-as évektől
a Peru és a Fülöp-szigetek között rendszeresen hajózó spanyolok is feltehetően horgonyt
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vetettek, de soha nem térképezték föl a szigeteket.
Bizonyíthatóan az első európai, aki partra
szállt Hawaiin, az angol James Cook, minden
idők legeredményesebb felfedezője volt, aki
harmadik nagy felfedező útján érkezett oda.
A kapitány célja a régóta keresett északnyugati átjáró (a Kanada északi partjai mentén az
Atlanti-óceánt a Csendes-óceánnal összekötő
vízi út) megtalálása volt 20 ezer fontos jutalomért. Ő a Resolution nevű hajó parancsnoka volt, kísérőhajója pedig a Discovery.
Cook 1776 nyarán indult, a Jóreménység
fokát megkerülve, Ausztráliától délre, majd
Új-Zéland partjai mellett hajózott a már ismerős terepnek számító csendes-óceáni térségbe. Tongát, majd Tahitit érintve észak felé
haladtak, amikor 1778. január 18-án váratlanul megpillantották a Hawaii-szigetek középponti csoportját, amelyet a felfedező
támogatója, Sandwich earlje (az Admiralitás
első lordja és a szendvics „feltalálója”) tiszteletére Sandwich-szigeteknek nevezett el.
Január 20-án partra szállt Kauai szigetén, de
nem időzött sokáig, s továbbhaladt észak felé.
Bár a keresett északnyugati átjárót Cook sem
találta meg, feltérképezte Észak-Amerika
partjait Kaliforniától a Bering-szorosig.
Mivel a jég miatt nem tudott tovább vitorlázni, dél felé fordult, és 1778 végén ismét a

Forrás: Világutazó

Forrás: www.hawaiinautical
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című pályázat nyertesei:
LEFKOVITS SZIDÓNIA, Marosvásárhely,
Kinizsi Pál u. 11. sz.
BOÉR LORÁND-CSABA, Marosvásárhely,
Koós Ferenc u 10/14. sz.. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
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a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 8-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 Theodor Fontane német író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Elmélkedik, töpreng – A fagyosszentek egyike. 7. Lélegzik – Rangjelző szó. 8. Nem dolgozó méh – Tisztítóeszköz. 9. Helyez – Rom betűi. 11. Lábbal illet
– Megfelelően, kellőképpen. 12. Puszi – Megbánt. 14. Holland gépkocsijelzés – Lejteni
kezd! 15. Lila virágú gyógynövény – Ordít, rikácsol. 18. Dalbetét – Magyar popénekes
(Kovács). 19. Kampó – Zacskó. 22. Olasz névelő – Német személyes névmás. 23. Amerikai színész (Richard) – Becézett Róbert. 25. Kamionjelzés – Spanyolországi arab. 27.
Jerry társa – Táncot jár. 28. Romlott zsír jelzője – Magasba lendít. 30. Alá – Hélium vegyjele. 31. Házat feljavít – Ütemesen kattog.
FÜGGŐLEGES: 1. „Vörös” bolygó – Hegycsúcs, orom. 2. Állati … (R. Merle) – Déleurópai nép. 3. Igevégződés – A jód és hidrogén vegyjele. 4. Kobak – Végtelen terv! 5.
Erdei gyümölcs – Hitszegés. 6. Füvet eszik az állat – Zárka, börtönszoba. 10. Kas – Magas,
égimeszelő. 13. Befed – „Beszél” a varjú. 16. Pagony, kis erdő – Cserje. 17. Vallásos elmélyülés – Ritmus szerint tagol. 20. Olajbogyó – Zamat. 21. Hurcol, hordoz – Lamella.
24. Tréfás, muris – Redőny. 26. Német tanács – Kerek rész! 29. Skálahang – Svéd és osztrák autójelzés.
Koncz Erzsébet
1
7

2

9

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

14

10

2

VÍZSZINTES: 1. Mérnök, tanár, MTA-tag, 200 éve született (István). 7. Elektromos
ellenállás egysége. 10. A virág hím szerve. 11. Becézett Árpád. 12. Francia egyházi író,
150 éve született (Jean). 17. A szépnem. 18. Kamionjelzés. 19. Lóbiztató. 20. Tárolóhely.
22. Eretlen arc! 23. Páros élet! 24. Ez évi. 25. Tömegesen pusztít. 26. ENSZ-főtitkár volt.
27. Iró, 48-as ifjú (Alajos). 29. Öltöny kabátja. 31. Este (olasz). 32. Takashi..., japán
tornász. 33. Botanikai rövidítés (Lessing neve után). 35. München folyója. 38. Az egyik
szülő. 40. Török .... (nagy a hasa). 42. Arab férfinév. 44. Papírmérték. 46. A Loir medre!
47. Elemel. 48. Arab orvos. 50. Megszólításféle. 52. Költő (László). 54. Mi az hogy! 55.
Botanikus, egyetemi tanár, MTA levelező tag, 150 éve született (Aladár).
FÜGGŐLEGES: 1. Néma kapus! 2. Fába vés. 3. Szavazóláda. 4. Ugrik. 5. Torino
folyója. 6. Fölé jegyez. 7. Szaglószerv. 8. Magyar és portugál autójel. 9. Munténiai fejedelem, 600 éve halt meg (cel Bătrân). 12. Olasz vígjátékíró, 225 éve hunyt el (Carlo).
13. Terészetfölötti lény. 14. Beoltó! 15. A Loire-ba ömlik. 16. Költő, filozófus, folklórgyőjtő, MTA-tag, 150 éve halt meg (János). 18. Szájat nyit. 20. Ázsiai alapétel. 21.
Három (francia). 22. Angol levegő. 26. Depó. 28. Indiai portugál gyarmat volt. 30. Helikopterfeltaláló (Oszkár). 31. Francia rt. 34. Középen bead! 36. Perzsa uralkodó. 37.
Botanikus, akadémiai kutató, 100 éve születt (Lajos). 39. Idegen férfinév. 41. Erdélyi
krónikás (Péter, báró). 43. Vonal (angol). 45. Létezik. 47. Régi súlyegység. 49. Osztrák,
norvég és magyar autójel. 50. Jogász, egyetemi tanár, MTA levelező tag, 150 éve
született (Gáspár). 51. Gyárkapu! 52. Üres a ler! 53. Zokog.
L.N.J.
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Hétvégi
sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 16. fordulójában, szombaton
17
órától,
a
ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
Maros KK – Kolozsvári U.
A női Nemzeti Liga 17. fordulójában, szombaton 20 órától, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
UPM Sirius – Temesvári SCM.
RÖPLABDA. A női A1 osztályú
bajnokság 13. fordulójában, szombaton 18 órától, a Pongrácz Antalcsarnokban:
Marosvásárhelyi
Medicina CSU – CSM Târgovişte.
KÉZILABDA. A férfi A osztályú
bajnokság B csoportjának 12. fordulójában, vasárnap: Segesvári
HCM – Nagyszebeni HC.
A női A osztályú bajnokság B
csoportjának 15. fordulójában, ma
18 órától: Brassói Corona – Marosvásárhelyi Olimpic.

Sporthírek

* A finnekkel, a görögökkel és az észtekkel került össze a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában, a C divízió 2. számú csoportjában. Az első meccset Finnországban játsszák a magyarok szeptember
8-án, míg hazai környezetben, zárt kapus mérkőzésen a görögök ellenében mutatkozhatnak be Georges Leekens tanítványai. A világranglistás
helye alapján ugyancsak a C divízióba sorolt román csapat Szerbiával,
Montenegróval és Litvániával került össze. Elsőként hazai pályán Montenegróval játszik a román csapat, a magyarokhoz hasonlóan zárt kapus
mérkőzésen, szeptember 7-én, majd három nappal később Szerbiában
vendégszerepel. A csoportgyőztesek feljutnak a B divízióba, míg az utolsó
helyezettek a D ligában kezdi meg a következő kiírást. Az A divízió négy
csoportelsője 2019 júniusában vív négyes döntőt a Nemzetek Ligája-trófeáért, de a többi divízió csoportelsőinek is jelentős a tét: számukra is
nyílhat út a 2020-as Európa-bajnokságra a 2020 márciusában sorra kerülő
NL-rájátszásban.
* A világelső Simona Halep pályafutása során először bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyes versenyének döntőjébe, miután csütörtökön 6:3, 4:6, 9:7 arányban legyőzte a német Angelique Kerbert.
Halep pályafutása egyik legjobb mérkőzésén 2 óra 20 perces drámai csata
után győzött, miután kétszer is meccslabdát hárított. A román játékos a
döntőben a dán Caroline Wozniacki ellen játszik, aki ugyancsak csütörtökön 6:3, 7:6 (7-2) arányban legyőzte a belga Elise Mertens-t.
* Piteşti-en folytatja pályafutását Kilyén Örs: a Maros Kosárlabdaklub
irányító-bedobója a csapat körül fennálló problémák miatt a klub vezetőségével közösen úgy döntött, hogy az adott körülmények között jobb,
ha elfogadja a BCM U FC Argeş ajánlatát, jelentették be a marosvásárhelyi sportszervezet honlapján.

Dr. Lenkei Gábor:
Egészséges csemeték

„Megállapítottam, hogy nem tanították meg széles körben, mennyi vízre van szükségünk ahhoz, hogy
egészségesek maradhassunk.
Vegyük először a felnőtt szervezetet.
Az orvosi tankönyv (Élettan) beszámol egy érdekes kísérletről.
Egy 70 kg testsúlyú embert beültetünk egy számára optimális hőmérsékletű szobába, ahol nem fázik és
nincs melege.
Felöltözve üldögél.
Nem végez semmiféle tevékenységet, nem ejt egyetlen csepp verejtéket sem. Csak üldögél. Még csak nem
is beszél.
Mennyi vízre van szüksége ezen körülmények között?

Egyetlen nap alatt

A mérések tanúsága szerint egy ember – még a fenti körülmények között is – egy nap alatt:
- a bőrén keresztül elpárologtat 500 ml, azaz fél liter vizet,
- a lélegzetével eltávozik 350 ml, azaz 3,5 deciliternyi víz,
- a széklettel elveszít legkevesebb 150 ml, azaz 1,5 deciliter vizet.
Ez idáig összesen 1000 ml, azaz 1 l víz.

A tankönyv leírja, hogy további legkevesebb 1000 ml, azaz 1 l vízre van szüksége ahhoz, hogy szervezete
megszabadulhasson a napi anyagcsere kapcsán normálisan keletkező salakanyagoktól.
Ez eddig összesen 2000 ml, azaz 2 liter.

Tökéletesen kedvező körülmények között, amikor nem verejtékezünk, nem beszélünk, nem lihegünk,
nincs melegünk stb.

A kiszáradt kert

Megállapítható, hogy a felnőttek túlnyomó többsége még annyi vizet sem fogyaszt el, amennyi a minimumok minimuma lenne.
Így egészségük kertjét egész életükön át többé-kevésbé kiszáradt állapotban tartják.
Az előző kísérletből kiderül, hogy az abszolút minimum, tökéletesen kedvező körülmények között 285
ml, azaz közel három deciliternyi folyadék elfogyasztása lenne minden tízkilónyi testsúlyra.
50 kg-os ember esetében közel 1,5 liter
70 kg-os ember esetében 2,0 liter
100 kg-os ember esetében alig valamivel kevesebb, mint 3,0 liter
Az abszolút minimum.”
Dr. Lenkei Gábor (részlet az Egészséges csemeték c. zsebkönyvből.)

JÓKÍVÁNSÁG
Drága édesapánk,
nagytatánk és dédtatánk,
GÖNCZI JÓZSEF
Székelykálban!
90. születésnapod alkalmából
kívánunk jó egészséget és boldog
éveket mamával: hogy még sokáig
legyőzd a dédunokáidat az
elmélyült sakkpartikon, és jókat
szundikálhass, ha éppen elfáradsz!
Nagyon szeretünk, és köszönjük a
Jóistennek, hogy vagy nekünk.
Millió ölelés és szeretet az egész
családtól!

„Boldog az az ember, aki szereti
és tiszteli apját és anyját, mint
ahogy a bimbó szereti a megtartó,
tápláló gyökeret, mint ahogy a
folyó szereti a forrást, mint
ahogy a madár szereti a fészket,
mert hatalmas nyugalom, béke,
öröm és fény születik
meg benne.”
(Böjte Csaba) (v.-I)

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez
az Iskolaigazgatóságon megüresedett
állások betöltésére:

• két általános orvosi asszisztens – az iskolai rendelőket koordináló részlegre
Sajátos feltételek:
– posztliceális egészségügyi végzettség
– legkevesebb egy év szakmai tapasztalat
Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek
a 2011. évi, utólagosan módosított és kiegészített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
A versenyvizsgát a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2018. február 12-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2018. február 19-én 10 óra – írásbeli vizsga.
– 2018. február 23-án 10 óra – állásinterjú.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a
www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a polgármesteri hivatal székhelyén: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda, vagy a vizsgabizottság titkáránál,
a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán.
Dr. Dorin Florea polgármester
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.
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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 MELINDA TEMETKEZÉSI CÉG elköltözött az Oneşti tér 12.
szám alá, a volt Litoral vendéglő mögé. Teljes körű temetkezési szolgáltatás, virágüzlet, kül- és belföldi halottszállítás. Melletted vagyunk
a nehéz pillanatokban! Toldi Zsolt cégvezető. Tel. 0740-263-907, 0741615-661, 0265/311-862. (6362)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
REDŐNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA.
10% kedvezmény. Tel. 0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (60805)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504536. (60805)
KFT. alkalmaz ASZTALOST. Tel. 0744-798-270. (6108-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI RECEPCIÓST. Tel. 0749-027726, 8-17 óra között. (19719-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegre. Előnyös feltételeket ajánlunk. Komoly hozzáállást és szakmai felkészültséget várunk. Tel. 0724-989-092,
0720-071-432. (19722)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI
IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem: 1000-1400 euró között. A szállítás,
a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Tel. 0748-122-242. (19736-I)
BÉRBE ADÓ munkapont FODRÁSZNAK és MANIKŰRÖSNEK.
Tel. 0740-915-515. (19737)
GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmazunk C, E kategóriás jogosítvánnyal,
attesztáttal. Tel. 0744-692-871. (19710)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Érdeklődni a 0743-736780 vagy a 0744-420-152-es telefonszámon. (6270)
ALKALMAZOK azonnali kezdéssel építkezésben jártas SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0742-056-859. (6299-I)
A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre 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; D kategóriával rendelkező SOFŐRT személyszállításra.
Az önéletrajzokat küldjék az office@benta.ro e-mail-címre. Érdeklődni
a 0265/320-548-as telefonszámon (310 és 311-es mellék), vagy a cég
székhelyén: Náznánfalva, Maros utca 1. szám alatt. (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen külsőbelső építkezési munkát, javításokat, bontást, szállítást vállal. Tel.
0747-634-747. (6332)
MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT,
VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUNKÁST, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST, RAKTÁROST. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, közlekedési elszámolás. További információkért hívják a
0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Az önéletrajzokat a
következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (sz.-I)
MAROSSZENTKIRÁLYI TELEPHELYŰ, IPARI TERMÉKEKET FORGALMAZÓ VÁLLALAT RAKTÁRI DOLGOZÓT
(ÁRUKEZELŐT) keres azonnali kezdéssel. Önéletrajzát küldje az
office@fastener.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/210-203-as telefonszámon. (19743-I)
REKLÁMGRAFIKAI CÉG MUNKATÁRSAT keres számítógép,
plotter, nyomtató, lézergravírozó kezelésére. Feltétel: a
Corel-programcsoport ismerete. Jelentkezni önéletrajzzal a
marketing@grafomix.ro e-mail-címen. (19748-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19747-I)
LAKATOST és HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215.
(19746-I)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (-I)
ŞTEFANIA
JÓS
és
JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen
tartózkodik.
Gyógyítja
a
depressziót, a stresszt, leveszi az átkot, a rontást,
feloldja a szerelmi kötéseket azoknál, akik nem
tudnak házasságra lépni, nem értik meg egymást.
Gyógyítja az alkoholizmust, az impotenciát,
csontfájdalmakat, segít, hogy a vizsgák és az otthoni
dolgok jól menjenek. Szerencsét, szerelmet,
termékenységet hozó talizmánokat készít.
Enikő nagyon hálás Ştefania asszonynak, mert
segítségével kibékült a férjével.
Hívhatják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: mp.)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3,
esetleg 4 szobás tömbházlakást Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-309-832. (6286-I)
SÜRGŐSEN vásárolok magánházat
Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési
lehetőség. Tel. 0755-309-832. (6286-I)
VÁSÁROLOK 2-3 szobás, I. emeleti vagy
földszinti, 1848. úti, I-II. osztályú, nagy
szobás lakrészt. Esetleg cserélek egy
nagy szobás, összkomfortos, főtéri
garzonnal vagy 3 szobás, 1848. úti,
felsőbb emeleti lakással. Tel. 0755-605541, 0770-339-353. (6248)

ELADÓ ház Szovátán alkudható áron
(elfogadok
cserelehetőséget
is).
Érdeklődni
a
0766-981-403-as
telefonszámon. (6189)
KIADÓ külön bejáratú szoba dolgozó
nőnek a Kövesdombon. Tel. 0365/800616, 0775-255-181. (6099)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen közelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltözhető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőközponttal rendelkezik. Tel. 0744-394333. (60862-I)
ELADÓ ház Mikházán és mangalica
Nagyernyében. Tel. 0753-404-621.
(-I)
ELADÓ vagy bérbe adó 2 szobaösszkomfortos, felújított, bebútorozott
lakás saját hőközponttal, termopánnal,
hosszú távra a Tudor negyedben, az
1918. December 1. úton. Tel. 0744-257992. (6434)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (6084)
ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (5060)

ELADÓK: 2-es váltóeke, kombinátor,
kockakőprés,
tárcsás
kaszák,
műtrágyaszóró,
döngölőbéka,
betonvibrátor, földfúró, betonkeverő (0,45
m3), betonprés (járólap), áramfejlesztő (5
kW, dízel, 220 V). Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (6272)
ELADÓ két utánfutó lucernaszéna
Bándon. Tel. 0771-566-446, 0365/738210, 20-22 óra között. (6329)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (6365)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(6418)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (6419)
SZÁNTÓFÖLDET, kaszálót vagy legelőt
vásárolok egy darabban. 5 hektáros
terület
érdekel
Marosvásárhelytől
maximum 50 km távolságra. Tel. 0740147-380. (6440)
VESZEK vagy beveszek festményt
(Olariu, Vass Tamás, Pál Lajos, …)
antik tárgyat, kitüntetést, régi ékszert,
bútort. Bernády tér 4. szám. Tel.
0740-147-380. (6439)
ELADÓ négyégős aragázkályha. Tel.
0365/426-948, 0746-890-184. (6436)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Marton Márta-Mária
névre szóló autóbuszbérletem. Érvénytelennek nyilvánítom. (6425)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (19742)

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLATOK 2018
• április 9–14. – 160 euró
• július 31. – augusztus 7. – 220 euró
• augusztus 27. – szeptember 1. – 160 euró
• október 8–13. – 160 euró

Utazás és szállás jó körülmények között. Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. Lelki vezető T. Hajlák Attila-István.
útvonal: Kézdivásárhely (Sepsiszentgyörgy), Csíkszereda – Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Marosvásárhely – Szőkefalva, Gyulafehérvár, Déva, Temesvár…
*

ZARÁNDOKOLJUNK FATIMÁBA!
• 2018. október 9–13.
Zarándoklat és lelkigyakorlat, lelki elmélyülés.
Bukarest – Lisszabon – Fatima és környéke (4 éjszaka).
Ára:
1. 390 euró + 900 lej (repülő) – tartalmazza: szállás, reggeli, autóbuszbérlés Romániában és Portugáliában, belépők.
2. 480 euró + 900 lej – ugyanazt tartalmazza, csak van benne egy vacsora is.
Csatlakozási pontok:
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Brassó,
Bukarest repülőtér. (Ugyanez visszafelé.)
A zarándoklat vezetője T. Hajlák Attila–István.
Jelentkezni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)
ELVESZTETTEM Vargyas Krisztina
névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (6433)

MINDENFÉLE

OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással, házias ízekkel: 7 éjszaka 400 lej/fő, a
húsvéti ünnepekre 3 éjszaka 250
lej/fő, ünnepi ellátással. Tel. 00-36-52271-848, 00-36-30-455-7227, Szabó
Antalné, Hajdúszoboszló, Damjanich
u. 100. sz. (6213)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (6234-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6047)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
VÁLLALOM bármilyen bádogosmunka
javítását, szemétlefolyók készítését és
felszerelését,
tömbházaknál
javítok
szemeteskonténereket stb. Tel. 0746664-156. (6273)

FAFELVÁGÁST vállalok. Tel. 0754-321542. (6373)

MEGBÍZHATÓ 40 éves nő takarítást
vállal. Tel. 0743-923-995. (6371)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (6446-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6441)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
drága jó édesanyára és
nagymamára,
a
pókakeresztúri születésű ISZLAI
ANNÁRA
halálának
15.
évfordulóján. Szép emlékét
megőrizzük egy életen át.
Lánya, Anikó, unokái: Mónika,
Ildikó és Krisztián. Nyugodjon
békében! (sz–I)

A
sötétség
nagylelkű…
Türelmes… mindig győz…
Ám erejének szívében ott
lakozik
a
gyengesége,
egyetlen magányos gyertya
elegendő, hogy elűzze őt.
A szeretet pedig több egy
magányos
gyertyánál,
A szeretet képes lángra
lobbantani a csillagokat…
Fájó
szívvel
emlékezem
január 26-án KOVÁCS IRMA
ENIKŐRE
halálának
8.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi édesanyja. (6386)
„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még.
Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva
semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső)
Fájó
szívvel
emlékezünk
január
26-án
életünk
legszomorúbb
napjára,
amikor szeretett édesanyánk,
FEIGL SÁRIKA szül. Páczai
nyolc éve már, hogy örökre
itthagyott bennünket. Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Gyermekei: Péter, László és
Judit családjukkal együtt.
(6403)
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”
(Shakespeare)
Szomorúan
emlékezünk
életünk legszomorúbb napján,
január 28-án édesanyánkra, a
marosszentgyörgyi
özv.
SZŐCS MÁRTÁRA szül. Máté
halálának első évfordulóján. A
megemlékező
szentmise
január 28-án 17 órától lesz.
Nagyon hiányzol. Zita és
Kinga családjukkal együtt.
(6396-I)
Már 9 éve nincs közöttünk édesanyánk, JÁNOSI
SÁNDORNÉ szül. FARKAS
ÁGNES. Áldott emlékét egy
életen át őrzi szerető családja.
(6430-I)
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Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
virágot csak néma sírodra tehetünk.
Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden
érted hulló könnycsepp nyugtassa
álmodat. Elmentél tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben élsz és
örökre megmaradsz.
Fájó
szívvel,
könnyes
szemmel
emlékezünk január 27-én a havadi
születésű
GÁSPÁR
DOMOKOSRA
halálának 8. évfordulóján.
Emlékét szeretettel és fájó szívvel őrzi felesége, Póli, lánya,
Ildikó, fia, Domokos, menye, Erzsike, veje, János, unokái:
Szilárd és Anna-Lilla. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(58621-I)
Elmentél, pedig sok dolgod lett

volna még, megtölteni szépséggel

a családod életét. Elmentél, s

veled együtt eltűnt a remény, de

lelkünk egy darabja utadon elkísér.

Veled vagyunk most is, te pedig

velünk vagy, mert szeretetünk

irántad

Annyira

oly

fáj,

végtelenül
hogy

el

nagy.
sem

mondhatom, nem látom többé, s

nem is hallhatom. Hiába érzem őt

itt belül élénken, kezét felém nyújtva, esdőn, félénken. Mardos

a kín, hogy meg nem menthettelek, mikor elmentél, nem fogtam

a kezed. Földi utad négy éve lejárt, a csillagok útján utazol.

Elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés, ahol a tested

meglelte végső pihenését. Hiába rohan az idő, szállnak az évek,

emléked örökké a szívünkben él. Örök az arcod, nem száll el a

szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Ha majd

rálelünk mi is erre az útra, gyere elénk, s találkozzunk újra.

Szívünkbe zártunk, lelkünkben élsz örökké. Pihenj csak a

csendes hant alatt. Adja meg a mennyország azt, amivel a földi

élet adós maradt!

Mély fájdalommal, megtört szívvel emlékezünk január 28-án a

somosdi SIKÓ JOCÓKÁRA halálának 4. évfordulóján. Szép

emlékét egy életen át őrzi édesanyja, édesapja és ikertestvére,

Csabika.

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök

boldogságot!

*

Az igazi könnycsepp nem az, ami a szemünkből hull, és

végigcsorog arcunkon, hanem az, ami a szívünkből hull, és

végigcsorog a lelkünkön.

Vannak könnyek, amelyeket senki sem lát, az idő elmúlhat,

mégsem száradnak fel, és minden évben eljön az a nap, amely

számunkra fájó emlék marad.

Szomorú szívvel és kegyelettel emlékezünk január 28-án SIKÓ

JOCÓKÁRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Édemamája és tatája. (5998)
Az igazi könnycsepp nem az, ami a
szemünkből hull, és végigcsorog az
arcunkon, hanem az, ami a szívünkből
hull, és végigcsorog a lelkünkön.
Vannak könnyek, amelyeket senki
nem lát, az idő elmúlhat, mégsem
száradnak fel.
Már hét éve, hogy itthagytál
bennünket, de szívünkben őrzünk,
mint egy drága kincset. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Múlik az idő, de a fájdalom marad,
betöltetlen
az
űr,
mely
szívünkben
maradt.
Mély fájdalommal emlékezünk január 27-én, amikor hét éve,
hogy
elragadta
közülünk
a
kegyetlen
halál
a
nyárádkarácsonyfalvi születésű KÚTI JÓZSEFET. Emlékét
szívünkben őrizzük.
Felesége, Annus, lányai: Jutka, Ani, Évike, vejei, unokái,
dédunokái. Pihenj csendesen! (6435)

Fájó
szívvel
emlékezünk
DÁVID
ANNÁRA szül. Aszalos halálának első
évfordulóján.
Elmentél tőlünk egy hideg téli napon,
azóta tied a csend és a nyugalom.
Maradt a bánat és egy csendes
sírhalom, szerető szívünkben örök
gyász, fájdalom. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló férje, Lajos, lánya és családja.
*
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel.
Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
január 26-ára, amikor egy éve búcsú nélkül itthagyott drága
édesanyám, DÁVID ANNA.
A szívünkben örökké megmarad emléked.
Lányod, Ildikó, két unokád és vejed. (6411)
Az élet csendesen megy
tovább, de emléked elkísér egy
életen át.
Fájó szívvel emlékezünk drága
édesapánkra, a nyárádremetei
születésű SZILÁGYI PÉTERRE
halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető
gyermekei családjukkal együtt,
unokái és dédunokái. (6399)
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk HALMÁGYI
CSABÁRA
halálának
első
évfordulóján. Drága, szép emlékét
szívünkben szeretettel megőrizzük
egy életen át. Emlékezik rá bánatos
édesanyja, két testvére és családjuk,
unokatestvérei,
nagynénje
és
barátai.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6390)

Oly sok év eltelt, mióta drága

Fájó szívvel emlékezünk 2014.

születésű NIOMÁTI SÁNDOR

halálának

jó

édesapánk,

a

pókai

nincs velünk. Már 15 éve

érezzük szülői szeretetednek

és gondviselésednek hiányát,
jó lett volna, ha még velünk
maradsz

és

életünk

részt

veszel

sok

fontos

váratlanul

elmentél

eseményén, de olyan hamar
és

közülünk.
tested

Fáradt,

pihenjen

dolgos

békében,

drága édesapánk! Emléked
mindörökre
zártuk.

a

szívünkbe

Bánatos

(6409)

szerettei.

évfordulóján.

Virágeső sűrűjében pihen egy
szív

csendesen,

rég

nem

dobbant családjáért, messze
vitted,

Istenem.

Telhetnek

hónapok,

múlhatnak

felednek

téged.

évek,

akik szívből szeretnek, nem
mindent,

Itthagytál

amiért

elváltál

küzdöttél,

tőlünk,

szerettél.

akiket

Megcsendül

szívünkben az emlékek húrja,
eszünkbe jut édesapám jóra

intő szava. Hiába borult rád a

temető csendje, szívünkben
élni

fogsz

emléked

vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe.
bánat

és

egy

örök

gyász

és

Maradt

a

csendes

sírhalom, szerető szívünkben
szívvel

fájdalom.

emlékezünk

február 7-én BÍRÓ BÁLINTRA
halálának
dulóján.

második
Szép

évfor-

emlékét

szeretettel őrizzük. Szerettei.
(6428)

4.

mindörökre.

Pihenésed legyen csendes,

Egy pillanat és mindennek

Fájó

január 26-ára SIMON FERENC

áldott!

Feleséged,

egyetlen lányod és családja.
(6426)

Fájó

szívvel

emlékezünk

drága édesapánkra, id. MONAI
KÁROLYRA

évfordulóján
tett

halálának
és

testvérünkre,

ISTVÁNRA

21.

szere-

MONAI

halálának

8.

évfordulóján. Emlékük legyen

áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (6428)

19

„Valahol a felhők fölött van
egy másik világ,
Ahol minden szép, és nem
szenved
senki
már.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
SZABÓ REGINÁRA halálának
második évfordulóján.
Pihenése legyen csendes!
Emléke szívünkben mindig
élni fog. Szerető lánya, veje,
két unokája és családjuk. (-I)

ELHALÁLOZÁS
„Boldogok, akinek szívük tiszta,
mert ők az Istent meglátják.”
(Máté 5.8. vers)
Mérhetetlen fájdalommal szívemben értesítem mindazokat, akik
ismerték és tisztelték, hogy szeretett férjem,
BUSTYA PÉTER
az Európa Általános Iskola
nyugalmazott német szakos tanára
2018. január 24-én, türelemmel
viselt, rövid, de súlyos betegségben, életének 67. évében, boldog
házasságának 39. évében elhunyt. Földi életét a hivatástudat,
a pontosság és lelkiismeretesség jellemezte. Temetésére 2018.
január 27-én, szombaton 12 órától kerül sor a marosvásárhelyi
református temetőben, katolikus
szertartás szerint. Részvétnyilvánítás január 26-án, pénteken 13
órától 16-ig a Vili Temetkezési
Vállalat magánkápolnájában.
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Marika, a közeli és távoli rokonság, kollégái és volt tanítványai.
Emléke legyen áldott, nyugodjon
békében! (6442-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, rokon és szomszéd,
a búzásbesenyői
KOVÁCS JÓZSEF
(HUSZÁR)
életének 83. évében, január 25én, türelemmel viselt betegség
után megpihent. Drága halottunk
temetése 2018. január 28-án 13
órakor lesz a családi háztól. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Jolán,
leánya, Tünde, fia, Csaba, unokái: Rita és családja, Botond és
családja, valamint a dédunokák:
Roland, Kamilla és Nóra. (6448-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem,
LUCA SÁNDOR
(Puiu)
életének 67. évében rövid, de súlyos szenvedés után január 25én elhunyt. Utolsó útjára 2018.
január 27-én, szombaton 13 órakor kísérjük a marosvásárhelyi
református temetőben, római katolikus szertartás szerint.
Bánatos
felesége,
Mókus.
(6449-I)
Fájdalommal és mély szomorúsággal tudatjuk, hogy
SZŐCS LÁSZLÓ
életének 75. évében, 2018. január
25-én, hosszú és súlyos betegség után csendesen megpihent.
Részvétfogadás a Vili Temetkezési Vállalat ravatalozójában január 27-én 18 órától. Örök
nyugalomra január 28-án helyezzük a hatolykai (Kovászna
megye) temetőben. Minden kedves részvétnyilvánítót megkérünk, hogy kegyeletét egy szál
virággal fejezze ki.
Szerettei. (-I)
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A
Marosvásárhelyi
Transilvania
Repülőtér
kikiáltásos árverésen
eladja a következőket:

– Skoda áramfejlesztő,
18.000 lej
– önürítő utánfutó, 2.600 lej
– ARO 243D személygépkocsi, 1.309 lej
– Daewoo személygépkocsi,
975 lej
– motoros kasza, 375 lej
– Dacia mentőautó, 825 lej
– Dacia 1300 személygépkocsi, 270 lej
– RCU4 tartálykocsi utánfutó, 3.150 lej
– Rocar mikrobusz, 450 lej
– cserép, 0,40 lej/db
– 200 literes hordók, 100
lej/db
Az árverés január 29-én 10
órakor lesz a repülőtéren.

könyvelőt keres

Követelmények:
– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.

adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:
– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.

