
A világra fütyülő léggömbös gyer-
mekcsapat nyitotta meg Bertóti Jo-
hanna költővel, előadóval a 24.
marosvásárhelyi könyvünnepet. A pár
perces, különleges produkció újra
egyértelművé tette, hogy a nemzetközi
könyvvásár főszereplője, első számú
célközönsége a legfiatalabb olvasóré-
teg. 

Csütörtök délelőtt pedagógusaik kíséretében
több marosvásárhelyi iskolából érkeztek a Szín-
ház térre izgatott kisdiákok. Amint azt Káli 
Király Istvántól, a főszervező Romániai Ma-
gyar Könyves Céh igazgatójától megtudtuk, a
jelen levő osztályok előzetesen már megtanul-
ták Weöres Sándor Világvégi kopár fa kezdetű,
megzenésített versét, azt azonban nem tudták,
hogy a helyszínen mi fog történni. Bertóti Jo-
hanna vezényletével és gitárkíséretével mégis
olyan összhangban énekeltek, mintha már több-

ször elpróbálták volna együtt az egyre gyorsuló
ritmusban előadott dalt. 

„Kettőnket, te madárka/ csak elbír a kopár
fa,/ ráülünk az ágára,/ fütyülünk a világra” – töl-
tötte be megannyi hang a Színház teret. A pro-
dukció végén a költőnő megköszönte rögtönzött
kórusának az együttlétet, majd a gyermekek
visszaszámolása után megnyíltak a Nemzeti
Színház kapui. 

Amikor a baba 
túl korán érkezik
Mezei Borbála, a Caritas Korai Ne-
velő- és Fejlesztőközpontjának szak-
embere lapunknak elmondta,
rendezvényükkel a koraszülött kisba-
bás családokat szeretnék felkarolni,
támogatni, jelezni, hogy sokan van-
nak, akik együttéreznek velük, és akik-
nek a segítségére számíthatnak. 
____________4.
Skóciai Szent 
Margit emlékezete
Mivel gyermekkorát a magyar és az
angol királyi udvarnál töltötte, Margit
nemcsak az udvari szokásokkal és
életmóddal szembesült, hanem mély
vallásos nevelésben részesült. Bene-
dek-rendi neveltetése megerősítette
benne az imádkozás és a munka igé-
nyét.
____________5.
Elhurcolt anyák
ételei
Holokauszt-túlélők főztjében és emlé-
keiben őrzött sorsok, sorstalanságok
könyve Az újrakezdés receptjei, ame-
lyet kedden este a marosvásárhelyi
zsinagógában mutattak be a szerző,
Király Kinga Júlia jelenlétében. 
____________15.

Vak derűlátás
Az optimizmus hasznos dolog, főleg akkor, ha megala-

pozott is. Nincs ebben a helyzetben a kabinetjének mun-
káját tegnap maga szerint jó gazdasági adatokkal fényező
kormányfő.

Noha ezúttal is inkább a beszédhibáit szúrták ki és tet-
ték a világhálón közkinccsé a sajtósok, a nyilatkozattal
tartalmilag van nagyobb baj. Helyes kormányzati mun-
káról és fenntartható gazdasági fejlődésről szavalni azok
után, hogy az utóbbi hét alatt az Európai Bizottság, majd
a kormányzati testületbe tartozó előrejelzési bizottság is
lefele módosította a román gazdaság idei növekedési ki-
látásait, minimum arra vall, hogy a nyilatkozónak a gon-
dolkodás nem tartozik a kedvenc sportágai közé. Ezt sem
először bizonyította be egyébként, de ebben legalább ki-
tartó.

A prognózisokból a tanácsadóinak azt kellett volna le-
szűrniük és értésére adniuk, hogy noha van gazdasági bő-
vülés idén is, annak a ritmusa lassulni kezdett. Számtalan
szakértő fejtette már meg, hogy a román gazdasági bővü-
lésnek a hátterében a fogyasztás áll, így ha a növekedési
ritmus mérséklődik, az leginkább azt jelentheti, hogy a la-
kosság kezd kevesebbet fogyasztani. Meglehet, hogy a fo-
gyasztási kedv visszaesését próbálták mérsékelni részben
a decembertől bejelentett minimálbér-emeléssel is, hiszen
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Gyermekhangok találkoztak
Tisztelt 

előfizetők!
Felhívjuk figyelmüket,

hogy a hó végi 
munkaszüneti nap miatt 

legkésőbb november 27-éig,
keddig szíveskedjenek 
megújítani Népújság-

előfizetésüket.
Érdeklődni 

a szerkesztőségben, 
telefon: 0742-828-647. 

Köszönjük megértésüket!
Népújság



Ebben az évben a betegek megsegítésére, az őket támo-
gató otthoni beteggondozó szolgálat fennmaradására gyűjt
Szent Erzsébet napján a Gyulafehérvári Caritas. Tavaly
225.522 lej gyűlt össze, amit a hátrányos helyzetű gyer-
mekek oktatására, az őket támogató programokra fordított
a szervezet. A Gyulafehérvári Caritas áldozatos munkával
évtizedek alatt építette ki otthoni beteggondozó szolgálatát,
amelynek tevékenységét ahelyett, hogy támogatná, az
utóbbi időben inkább ellehetetleníti a következetlen állami
támogatási rendszer és a nem megfelelő jogszabályozás.
Ezért minden kis forrásra szükség van, hogy a szervezet
folytatni tudja tevékenységét a rászoruló idősek és betegek
ápolása érdekében.  

Amikor a Szentírásban az idősek tiszteletéről olvasunk,
vagy Isten negyedik parancsa alapján kötelességünknek
érezzük figyelni a szüleinkre, kevésbé kerül kihangsúlyo-
zásra, hogy nekünk nem azért kell tisztelnünk őket, hogy
aztán minket is tiszteljen a minket követő nemzedék. Ez ön-
magában nemcsak kevés, hanem kifinomult önzés is. Az idős
embert azért kell tisztelnünk, mert idősödő és törékeny tes-
tében egy lelket hordoz, amely Isten képmására teremtetett.
Ez adja meg az ember méltóságát, és ezért kéri Isten, hogy
segítsünk máson – áll dr. Jakubinyi György érsek felhívásá-
ban.  

Adományozzon november 18-án Erdély templomaiban,
illetve adományával megkeresheti a helyi Caritas-képvise-
leteket vagy befizetheti a Gyulafehérvári Caritas adomány-
gyűjtő bankszámlájára. (Számlaszám: RO46
RNCB0003001569490006 BCR Alba Iulia. Számlatulaj-
donos: Caritas Alba Iulia, adóazonosító szám: 4562770.)

Molnár József

Helyi termelők vására 
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán november 16-
án, pénteken 8–19 óra között újra megtartják a Local Farmers
Market nevű vásárt, amelyen helyi termelők kínálják eladásra
termékeiket. A kínálatban kézműves sajtok, hentesáru, éksze-
rek, illatos szappanok, fűszerek, teák is szerepelnek.

Papírfonás ügyes kezű nőknek
A Női Akadémia szeretettel várja az ügyes kezű nők hétfő
délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevé-
kenységére a marosvásárhelyi vár Kádárok-bástyájának
földszinti termébe azokat a 16 éven felüli lányokat, asszo-
nyokat, akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait
szeretnék elsajátítani. Hétfőn, november 19-én 17.30 és

19.30 óra között a papírfonás technikája sajátítható el
Horváth Katalin vezetésével. A szervezők biztosítják az
alapanyagot, a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel
elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenysége-
ken használt alapanyagra és a Játéktárra szánják. A Női
Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel
ingyenes. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as
telefonszámon lehet naponta 18-19 óra között.

Katalin-bál
November 24-én, szombaton este 7 órakor kezdődik az
RMDSZ szászrégeni szervezetének kosaras Katalin-bálja
a Kerekerdőben levő Marion Hotel éttermében. Zenél a
Perfekt trio. Belépők elővételben az RMDSZ-székházban
vásárolhatók munkanapokon 9 és 15 óra között. Bővebb
felvilágosítás a 0748-116-617-es telefonszámon. 

Ötvenéves a mezőpaniti iskola
November 17-én jubileumi megemlékezést tartanak a me-
zőpaniti Kádár Márton Általános Iskola 50. évfordulója al-
kalmából. A szervezők azokat a pedagógusokat és
diákokat várják, akik az elmúlt 50 évben az intézményben
tanítottak, illetve tanultak. Az emlékünnepség tiszteletére
összeállítás készül – közölte Deák János igazgató.

A magyar nyelvű oktatás ünnepe  
November 15–17. között a dicsőszentmártoni intézménye-
sített magyar nyelvű oktatás 145. évfordulóját ünneplik. Az
RMPSZ dicsőszentmártoni körzete  és a Kökényes nép-
táncegyüttes által  közösen szervezett háromnapos ese-
ménysorozat csütörtökön könyvbemutatóval  kezdődött.
Ma 14 órától Vámosgálfalván szakmai tapasztalatcserére
kerül sor  a hajdúszoboszlói és a dicsőszentmártoni körzet
pedagógusai között. Szombaton, november 17-én 11 óra-
kor kopjafát avatnak, ezt követi a magyar óvoda alapkőle-
tétele. 12 órakor  a Kökényes néptáncegyüttes
székházában  Az Alsó-Kis-Küküllő mente iskolahálózatának
aktuális kérdései  címmel tartanak szakmai megbeszélést,
17 órakor a  művelődési házban gálaműsorral folytatódik,
majd pedagógusbállal zárul a rendezvénysorozat.

Operett-előadás Szászrégenben 
November 16-án, pénteken este 7 órától a kolozsvári Ope-
rettissimo együttes új műsorral lepi meg a szászrégeni kö-
zönséget. A hungarikumnak minősített operett és a musical
mellett ezúttal magyar filmslágerek teszik varázslatosabbá
előadásukat, melyre az Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében kerül sor. Belépőket a művelődési ház jegy-
pénztáránál lehet vásárolni  9-17 óra között. Helyek elővé-
telben a 0741-024-882-es vagy a 0757-109-450-es
telefonszámokon is foglalhatók.

Emberóriás – könyvbemutató
November 27-én 18 órakor a marosszentgyörgyi plébánia
tanácstermében  Nagy Miklós Kund bemutatja Baricz
Lajos Emberóriás című szonettkötetét. Ez alkalommal
Czirjék Lajos megnyitja Abonyi Mária  tárlatát. Közremű-
ködik Pataki Ágnes, a Jubilate Deo, a Jubilate, a Kolping
Család kórusa, a Szent György kórus. Műsorvezető Mol-
dován B. Irén. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Mu-
zsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Stu-
dium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma ÖDÖN, holnap 
HORTENZIA és GERGŐ napja.
HORTENZIA: a Hortensius ró-
mai nemzetségnévből alkotott női
név, a hortensis szó jelentése: kerti. 
GERGŐ: a Gergely név – amely a
görög Grégoriosz (jelentése: éber,
őrködő) latin Gregorius formájá-
nak a Gregor rövidüléséből alakult
ki – becenevéből önállósult.

16., péntek
A Nap kel 

7 óra 24 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 48 perckor. 
Az év 320. napja, 
hátravan 45 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. november 15.

1 EUR 4,6635

1 USD 4,1283

100 HUF 1,4462

1 g ARANY 160,7168

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 80C
min. -40C

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Szent Erzsébet-gyűjtés november 18-án

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

24, 20, 4, 25, 39  +  3 NOROC PLUS:  7  7  5  7   1  3

9, 23, 36, 16, 10, 35 SUPER NOROC: 0  1  8  1  6  5

28, 7, 48, 14, 22, 17 NOROC: 4  4  1  6  2  7  4

RENDEZVÉNYEK

Hajlamosak vagyunk a fogyatékkal élőkről azt feltéte-
lezni, hogy a szenvedés és az állapotuk feletti fájdalom le-
fagyasztja őket.

Miközben a valóság ránk cáfol.
Tudósok, festők, alkotóművészek, előadótanárok, veze-

tők, anyák és apák, csodálatos emberek példája bizonyítja
azt, hogy rájuk figyelni érdemes.

A dalai láma szavaival élve:
A bolygónak nincs szüksége több sikeres emberre! A

bolygónak békét hozó, gyógyító, újító, mesélő és szerető em-
berekre van sürgős szüksége!

A fogyatékkal élők ezeknek a tulajdonságoknak a meg-
testesítői.

Békét hoznak.
Szeretetükkel gyógyítanak.
Állapotukkal, sikereikkel, kudarcaikkal mesélnek.
De mindenekfelett szeretnek.
Megéri meghallgatni meséiket. Megéri elolvasni műve-

iket. Amelyek nem minden esetben tökéletesek, de sokat-
mondóak. Hiszen valami olyasmiről mesélnek, ami mélyről
fakad, és aminek a meghallgatása csendet igényel. Annak
a fájdalomnak a csendjét, ami elől menekülünk.

És ahova ezeknek a rímeknek és gondolatoknak a szár-
nyán érkezhetünk meg.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket november 20-án, ked-
den 15 órától a Maros Megyei Könyvtárba – olvasóterem
– hagyományalap, 3. emelet (liftet lehet használni), 
a George Enescu utca 2. szám alá.

Programfelelősök és a zsűri tagjai: Agyagási Hajnal
(Maros Megyei Könyvtár, ügyvezető), Csata Éva (HIFA
Egyesület, ügyvezető igazgató), Liliana Moldovan (Maros
Megyei Könyvtár, ügyvezető).

Tiszteletbeli meghívottak és a zsűri tagjai: Valentin Ma-
rica (író és publicista), Magdalena Dorina Suciu (költő),
Vajda György (újságíró).

Programkínálat: román és magyar szerzők bemutatása
(felváltva) és részletek felolvasása az irodalmi művekből,
ezek értékelése, beszélgetések a témáról. Szerzők, akik sze-
mélyesen és/vagy videofelvételekkel válaszoltak meghívá-
sunkra, az ország különböző részéről: Birta Angéla, Valeriu
Borşan, György Emőke, Kerekes Adélka, Lidia Leahu, Mi-
haela Mihăescu, Oneţ Liana Emanuela, Rodica Mihaela Pa-
sere, Niculina Adriana Sârbu, Georgeta Andreea Văduva.

Hegedülnek a Művészeti Líceum diákjai: Domahidi
Anna és Domahidi Sára.

SZERVEZŐK: a HIFA-Románia Segítség Mindenkinek
Egyesület partnerségben a Maros Megyei Könyvtárral.

Csata Éva

Szeretetükkel gyógyítanak
Fogyatékkal élő alkotók irodalmi-művészeti fesztiválja

2018. november 20., 15 óra, Maros Megyei Könyvtár

A Föld körüli utazás második részében Bezsnei Andor
Bosznia-Hercegovinából Montenegróba gurul motorkerék-
páron. Az utazási élményekről szóló műsort szombaton 18
órától követhetik.

Hogyan lett az írófeleségből kiadóvezető? A többi között
erre a kérdésre válaszol az Üzenet szeretettel 13.30-kor

kezdődő adásában Szávai Ilona szerkesztő, a Pont Kiadó
vezetője. A műsor másik meghívottja a magyarországi Oláh
Gergő előadóművész. 

17.30-kor jelentkezik a Hitélet, ezúttal a Vatikáni Rádió-
nál tett látogatásáról szóló felvétellel. A műsorból kiderül,
mennyire tudja tartani a lépést a rádió a modern korral.

Utazásról, irodalomról, zenéről és rádióról az Erdély TV-ben



George Ciamba európai ügyekért felelős tárca nél-
küli miniszter csütörtökön vette át mandátumát, il-
letve Románia EU-elnöksége előkészítésének és
lebonyolításának feladatait, közölte a külügyminisz-
térium. Az új miniszter kezeskedik az elnökséggel
járó vállalt kötelezettségek teljesítéséért.

„2018. november 14-én George Ciamba átvette a koordi-
nációt Románia EU-elnökségének előkészítési és végrehajtási
folyamatában. Mandátuma átvételekor a megbízott miniszter,
Ciamba kiemelte az EU-elnökség fontosságát, és biztosítékkal
szolgált, hogy Románia a számára megtisztelő vállalásokkal,
európai partnerként, az európai projekt megerősítése iránti el-
kötelezettséggel fog felelősséget vállalni” – írja a külügymi-
nisztérium sajtóközleményében.

A miniszter rámutatott arra, hogy a külügyminisztérium
csapatával közösen rendelkezik azokkal az erőforrásokkal és
megvannak azok a képességek, melyek a jövő év első felében

esedékes EU-elnökség sikeréhez szükségesek. Klaus Iohannis
államfő George Ciamba európai ügyekért felelős tárca nélküli
miniszter beiktatásán arra figyelmeztette a Dăncilă-kormányt
és a kormányfőt, hogy még fel lehet értelmes módon készülni
az EU-elnökségre.

„Sok sikert kívánok e tekintetben. Az utolsó előtti pillanat-
ban vagyunk, hogy értelmesen felkészüljünk az EU-elnök-
ségre, azt hiszem, ez még lehetséges” – mondta Iohannis a
Cotroceni-palotában jelen lévő kormánytagoknak és Viorica
Dăncilának, miután George Ciamba átvette az európai ügye-
kért felelős tárca nélküli miniszteri tisztséget a lemondott Vic-
tor Negrescutól. Az államfő hétfőn még azt hangsúlyozta,
hogy Románia nincs felkészülve arra, hogy átvegye az Euró-
pai Unió Tanácsának elnökségét, tekintettel a kormányátala-
kításra, melynek során éppen a küszöbön álló uniós elnökség
előkészítésével megbízott tárca miniszterét váltják vagy mon-
datják le. (Mediafax)
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Lehűlés vasárnapig
Az ország szinte minden régiójában lehűlés várható
péntek reggeltől – derül ki az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat (ANM) figyelmeztető előrejelzéséből.
Az ANM szerint pénteken 5 órától vasárnap délig or-
szágszerte nagyon hideg lesz, a keleti és délkeleti
országrészben az ilyenkor megszokottnál alacso-
nyabb hőmérsékleti értékekkel kell számolni, és a
szél is megélénkül. Éjszaka és reggelente mindenütt
fagypont alá csökken a hőmérséklet. A hegyvidéki
térségekben havazás és szél várható, az ország ke-
leti, déli és központi részén pedig szintén lehet ha-
vazásra, havas esőre számítani, főleg pénteken,
illetve a szombatra virradó éjszaka. (Agerpres)

Dăncilă: fenntartható 
a gazdasági fejlődés

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint
a harmadik negyedévben 1,9%-kal bővült a gazda-
sági növekedés az előző negyedévhez képest, ami
azt bizonyítja, hogy a kormány politikája helyes,
fenntartható a gazdasági bővülés – nyilatkozta a
csütörtöki kormányülés elején Viorica Dăncilă kor-
mányfő. „2018 harmadik negyedéve 4,3%-os bővü-
lést hozott 2017 harmadik negyedévéhez képest. Az
INS adataiból kitűnik, hogy 9%-kal nőtt az export, és
rekord mezőgazdasági termést értünk el, ami azt je-
lenti, hogy a kormány politikája helyes, fenntartható
a gazdasági fejlődés” – nyilatkozta a kormányfő. Vi-
orica Dăncilă szerint biztató az is, hogy az idei leg-
mélyebb szintre, 4,25%-ra süllyed az inflációs ráta.
A kormány idénre 5,5 százalékos gazdasági növe-
kedéssel számol. (Agerpres)

Jövő héten költségvetés-kiigazítás?
Jövő héten szavazhat a kormány a költségvetés-ki-
igazítás tervezetéről – közölte csütörtökön Eugen
Teodorovici pénzügyminiszter. A tárcavezető azt
mondta, jövő héten „megpróbálják a kormány elé
terjeszteni” az erről szóló tervezetet. Újságírói kér-
désre válaszolva Teodorovici elmondta, minden érin-
tett intézmény képviselőivel tárgyaltak, beleértve az
államelnöki hivatalt is, és ahol indokoltnak mutatko-
zik, vagyis „ahol vannak kifizetésre váró számlák”,
oda kiutalják a szükséges összegeket. A pénzügymi-
niszter hozzátette, a tervek szerint szintén jövő heti
ülésén szavaz a kormány a differenciált minimálbér-
rel kapcsolatos határozatról is. (Agerpres)

Jöhet a szuverén fejlesztési 
és befektetési alap

Jóváhagyta csütörtöki ülésén a kormány a szuverén
fejlesztési és befektetési alapok létrehozását lehe-
tővé tevő törvényes keretet – jelentette be a pénz-
ügyminiszter. Eugen Teodorovici rámutatott, a
szuverén fejlesztési és befektetési alapok létreho-
zása továbbra is a kormány legfontosabb célkitűzé-
sei közé tartozik. Az alkotmánybíróság ajánlásainak
megfelelően első lépésként sürgősségi rendeletet
fogadott el a kabinet az ilyen pénzügyi eszközök lét-
rehozását lehetővé tevő törvényes keretről. A szu-
verén fejlesztési és befektetési alapok meghatározó
módon hozzájárulnak majd a román gazdaság fejlő-
déséhez, „hiszen alternatív finanszírozási forrásként
szolgálnak a jelentős infrastrukturális és ipari befek-
tetések esetében” – mondta a miniszter. A tárcave-
zető szerint a szuverén alapok részvénytársasági
alapon szerveződnek majd, a konkrét működési fel-
tételeket későbbi kormányhatározatokban rögzítik.
Az alapokat egy felügyelő tanács, illetve egy igaz-
gatóság fogja vezetni – tette még hozzá. (Agerpres)

az sok kisembernek is jelent egy kevéssel több pénzt,
még akkor is, ha az igazi nyertese ennek a játszmának
az adókban százmilliókat kaszáló kormány. De az adó-
fizetők jóléte helyett inkább az adóbevétel és a béreme-
lésnek hamarosan megmutatkozható kampányértéke
lebeghetett a döntéshozók szeme előtt.

Akkor végezne jó munkát a kormány, és akkor lenne
fenntartható a gazdasági fejlődés, ha az utóbbi évek
kedvező gazdasági folyamatait kihasználva a fejlesztést
támogatták volna a fogyasztás helyett, legalább rész-
ben, aminek még most sem lenne késő nekilátni. Amikor
jól megy a szekér, akkor kellene a leginkább infrastruk-
túrát építeni, oktatásra és kutatásra költeni. Hogy ne a
minimálbér emelésétől nőjön az életszínvonal, hanem
attól, hogy ide telepednek olyan beruházók, akik komoly
hozzáadott értéket termelő vállalkozásaik hasznából az
átlag- vagy annál nagyobb bért is könnyedén ki tudják
fizetni. Csakhogy ezt nem csak a mostani kormánytól
várjuk hiába, hanem nagyjából a rendszerváltás óta
mindegyiktől, bár egyeseknek részben mentségére szól-
hat, hogy az átmeneti és válságévekben akkor is nehéz
lett volna érdemben fejlesztést támogató gazdaságpoli-
tikát folytatni, ha éppen akartak volna. És ebből a szem-
pontból teljesen mindegy, hogy a szőke bakihercegnő
alól kirántják-e a bársonyszéket, mert a regáti prérin
nem látszik olyan vezérjelölt és csapat, amelyikben a
fenntartható gazdasági fejlődést elősegítő kormányzati
munkához szükséges tudás és munkakedv túltengene.

Vak derűlátás
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az európai ügyekért felelős új miniszter kezeskedik
az EU-elnökség átvétele kapcsán

Fiktív szállásadói hozzájárulásokkal üzérkedő bűn-
bandára csapott le a bukaresti rendőrség csütörtö-
kön: a banda három lakcímre mintegy 15 ezer
visszahonosított külhoni románt jelentett be, akik-
től fejenként 150-200 eurót kértek azért, hogy
megkönnyítették számukra a román személyi iga-
zolvány megszerzését.

A rendőrök hat helyszínen végeztek házkutatást, és két kis-
busznyi, éppen csütörtökön Bukarestbe érkezett moldovai-
román kettős állampolgárt is bekísértek az őrsre, akiktől azt
próbálták megtudni, hogy hogyan kerültek kapcsolatba a lak-
címüzérekkel. A lakóhely-bejelentésekkel üzletelő társaság
nagyban űzött vállalkozására az október 7-i népszavazás hívta

fel a média – és a bűnüldöző szervek – figyelmét, amikor ki-
derült, hogy két bukaresti szavazókörben a névjegyzékben
szereplő csaknem ötezer választópolgár egyike sem adta le
voksát a kétnapos alkotmánymódosító referendumon. Az üres
urnákat, szavazófülkéket és fegyveres őrizet mellett kiszállí-
tott szavazólapokat hiába őrző szavazóbizottságok rájöttek
arra, hogy a névjegyzékben szereplő valamennyi szavazójuk
lakcíménél ugyanaz az utcanév és házszám szerepel, és arra a
következtetésre jutottak, hogy a Moldovai Köztársaságból
származó román polgárokról lehet szó, akik csak a román sze-
mélyi igazolvány megszerzése érdekében jelentkeztek be az
illető címre, valójában azonban valamelyik másik uniós or-
szágban dolgoznak. (MTI)

A referendum miatt bukott le 
egy lakcímekkel üzérkedő bűnbanda

November 14-ig az afrikai sertéspestis az ország 18
megyéjében, összesen 287 településen jelent meg.
1092 gócpontot tartanak nyilván, amiből 16 keres-
kedelmi gazdaság. 167 esetben vaddisznók bete-
gedtek meg, tájékoztat az Országos
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(ANSVSA).

Az ANSVSA szerda esti sajtóközleménye szerint eddig
360.800 fertőzött sertést pusztítottak el. November 8-ig a ser-
téspestis az ország 18 megyéjében, összesen 283 településen
jelent meg, 1084 gócpontot tartottak nyilván és 360 647 sertést
semmisítettek meg.

A hatékony megelőzési intézkedések révén Szatmár me-
gyében öt gócpontot számoltak fel, augusztus 14-én újra meg-
indulhatott a húsfeldolgozás a Carniprod Kft.-nél.

A november 14-i állás szerint a következő megyékben van
sertéspestis-járvány: Szatmár megyében 12 háztáji gazdaság
érintett és 12 a fertőzött vaddisznók száma; Bihar megyében
34 háztáji gazdaság érintett és egy fertőzött vaddisznót talál-
tak; Szilágy megyében négy fertőzött vaddisznóról tudnak;

Tulcea megyében 570 gócpont található (amiből öt kereske-
delmi gazdaság, egy A típusú gazdaság) és 73 a fertőzött vad-
disznók száma; Brăila megyében 109 gócpont található
(amiből 9 kereskedelmi gazdaság) és egy fertőzött vaddisz-
nóról tudnak; Konstanca megyében 86 háztáji gazdaság érin-
tett és 3 fertőzött vaddisznót találtak; Ialomiţa megyében 125
háztáji gazdaság érintett és 33 a fertőzött vaddisznók száma;
Galac megyében 15 háztáji gazdaság érintett és négy fertőzött
vaddisznóról tudnak; Ilfov megyében 9 háztáji gazdaság érin-
tett; Călăraşi megyében 88 gócpont található (amiből egy ke-
reskedelmi gazdaság) és 22 a fertőzött vaddisznók száma;
Buzău megyében hat háztáji gazdaság érintett; Giurgiu me-
gyében 25 háztáji gazdaság érintett és 11 a fertőzött vaddisz-
nók száma; Dâmboviţa megyében egy háztáji gazdaság
érintett; Teleorman megyében hat háztáji gazdaság érintett és
három fertőzött vaddisznót találtak; Máramaros megyében
három háztáji gazdaság érintett; míg Vrancea, Dolj és Argeş
megyékben egy-egy háztáji gazdaság érintett.

Szerdáig országszerte 7 862 sertéstulajdonost kártalanítot-
tak, összesen 190.110.490 lej értékben. (Mediafax)

Már közel háromszáz települést ért el 
az afrikai sertéspestis

Az RMDSZ nagyra értékeli és támogatja az egyhá-
zak társadalmi szerepvállalását, partnerként te-
kintve rájuk, fogalmazott Winkler Gyula szerdán
Budapesten, ahol a Kárpát-medencei Magyar Kép-
viselők Fóruma Szórvány-diaszpóra munkacsoport-
jának ülésén vett részt. A gyűlésen az egyházak
nemzetmegtartó szerepéről és a kárpátaljai szór-
vány előtt álló kihívásokról volt szó. 

Winkler Gyula EP-képviselő arra hívta fel a figyelmet,
hogy Erdélyben és a Kárpát-medencei kisebbségi társadal-
makban az egyházak jelentőségét – hitéleti tevékenységükön
túl – két tényező adja: a társadalmi szerepvállalás, valamint
az államtól független, saját autonóm struktúra és intézményes
alap. „Az RMDSZ nagyra értékeli és támogatja a történelmi
egyházak társadalmi szerepvállalását, és a különböző progra-
mok tekintetében partnerként tekint rájuk. Ebben a partner-
ségben az RMDSZ szerepe elsősorban olyan jogszabályi
feltételek kialakítása, amelyek kedveznek ennek a szerepvál-
lalásnak. Ugyanakkor a szövetség önkormányzati képviselői,
polgármesterei, tanácselnökei révén a helyi adminisztráció
szintjén is támogatja az egyház társadalmi szerepvállalását” –

fejtette ki, rámutatva, több jó gyakorlat is van, amely az ön-
kormányzatok és egyházak együttműködésének hasznát iga-
zolja szociális téren. „Az együttműködés jó példája a
Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési program; az
RMDSZ elérte, hogy az így épült óvodákat a román oktatási
minisztérium az önkormányzatokkal együtt közös fenntartás
alá helyezze, illetve a szövetség törvénytervezetet nyújtott be
a bölcsődék közös fenntartását illetően is” – magyarázta
Winkler Gyula, és a további jó gyakorlatok között emlegette
a sepsiszentgyörgyi önkormányzat példáját, ahol a szociális
ellátás egyes tevékenységeit kiszervezték az egyházaknak, il-
letve az egyházak által működtetett civil szervezeteknek.

Winkler Gyula a november 15-ei magyar szórvány napja
kapcsán felidézte, hogy az RMDSZ a Kárpát-medencei Ma-
gyar Képviselők Fóruma Szórvány-diaszpóra munkacsoport-
jának ülésén javasolta először, hogy Bethlen Gábor erdélyi
fejedelem születésnapja hivatalos ünnepnap legyen. A magyar
Országgyűlés 2015-ben, az RMDSZ javaslatára szavazott
erről, tehát idén harmadik éve, hogy november 15-én Magyar-
országon és az egész Kárpát-medencében a magyar szórvány
napját ünneplik. (közlemény)

Az RMDSZ partnerként tekint 
az erdélyi magyar történelmi egyházakra



A utolsó pillanatban ugyan,
de egy második Maros me-
gyei diákcsapat is benevezett
az Örökségünk őrei – Fogadj
örökbe egy műemléket moz-
galom versenyére. Ismét a
lelkes nyárádszeredai közép-
iskolásokról van szó.

A Winkler Gyula RMDSZ-es
európai parlamenti képviselő által
kezdeményezett, 2012 óta folyó
Örökségünk őrei – Fogadj örökbe
egy műemléket mozgalom célja a
magyar közösségek identitástuda-
tának megőrzése, a közösségi élet
helyszíneinek biztosítása, az össze-
tartozás érzésének kialakítása,
fenntartása épített örökségünk vé-
delme, ápolása által. A kezdemé-
nyezés öt év alatt mozgalommá
nőtte ki magát, kilenc erdélyi
megye másfél ezer diákja vett részt
benne az elmúlt években, idén
Szatmár megye is benevezett a ver-
senyre. A nyárádszeredai Bocskai
István Elméleti Líceum tavaly csat-
lakozott, amikor a település ré-
szévé vált Szentanna műemlék –
ma református – templomát fo-
gadta örökbe. A középiskola idén is
részt vesz rajta, ezúttal más telepü-
lést célzott meg.
Sikeres szereplést remélnek

A tavalyi verseny után most
azon gondolkodott az iskola csa-
pata, hogy milyen emlékművet
vagy műemlék épületet vehetnének
„őrizetbe”, a településen levő Kós
Károly tervezte házra is gondoltak,
de mivel az magántulajdonban van,
nehézkesebb lett volna a munka,

így esett a választásuk a néhány ki-
lométerrel távolabb levő Nyárád-
szentlászló unitárius templomára,
amely a Nyárádmente egyik legré-
gibb istenháza, különleges, szép
épület, ahol régészeti és művészet-
történeti ásatások és kutatások is
zajlottak, illetve részleges épületja-
vítás is volt állami támogatással. A
Nyárádszentlászlói Unitárius
Templom Őrszemei csapat az
utolsó pillanatban nevezett be a
versenyre Falka Emőke és Molnár
Andrea Zsuzsánna tanárnők veze-
tésével. A 9-11. osztályokból gya-
korlatilag egy nap alatt verődött
össze a csapat, amelynek még
össze kell szoknia, de a pedagógu-
sok szerint sikeresek is lehetnek a
versenyen, hiszen nagyon aktívak,
rengeteg ötletük van, önállóan és
csapatban is dolgoznak két hete:
meglátogatták a templomot, ame-
lyet Kiss Mihály ny. lelkész muta-
tott be, adatrögzítés, fotó-
dokumentáció készült, elkészült a
templom jelrajza, ötletbörze zajlik,
folyamatosan kommunikálnak egy
közösségi körön belül. A verseny-
nek különböző szakaszai vannak,
jelenleg a tanulók a templomról és
a korabeli Erdélyről gyűjtenek in-
formációkat, a napokban Kiss Ló-
ránt restaurátorral találkoznak, aki
az iskola diákjainak nyújt betekin-
tést a restaurátori szakmába és a
szentlászlói templomnál végzett
munkájába, de a néhány éve folyt
ásatások vezetőivel is találkozni
fognak. A következő időszak fel-
adatait, terveit nem hozta nyilvá-
nosságra a csapat, mert mégiscsak
versenyről van szó, de kötelező a
médiajelenlét, az előadás a temp-

lomban, a közösségi oldalon való
szereplés. A diákok emellett a na-
pokban kitakarítják a templom kö-
rüli temetőt. Nagy munka vár a
csapatra a következő hónapokban,
emellett más iskolai tevékenységek
is zajlanak, de szép eredményeket
remél a két vezető pedagógus.
Történelmi ékszerdoboz

A jelenlegi templom helyén egy
12. századi monostor alapjait tárták
fel, a templomot a 13-14. század-
ban építették gótikus stílusban. Ezt
a kort idézi a boltozat sokszög zá-
ródású szentélye, a félköríves dia-
dalív és a rostélyablakok. A hajó
barokk stíluselemeket is hordoz. A
szentélyben 1496-97-ből származó
freskókat tártak fel. A torony erő-
dítményszerű, bejárata az első
emeleten található, ide fedett feljá-
rón lehet eljutni. A nagyobbik ha-
rang 1498-ból való.

A szentélytől északra van az
egykori sekrestye, ahhoz kapcsoló-
dik a zömök, gótikus torony. A to-
ronyalj jelentős emléke Sügér
János birtokos címeres, késő rene-
szánsz sírkőlapja. A cintermet
övező kerítés és cseréppel fedett,
sugaras díszítésű kapuja feltételez-
hetően 18. századi. Az egyszerű,
viszonylag kisméretű templom
egykor gazdagon festett berende-
zéssel bírt. A festett szószékkorona
és az úrasztala 1784-ben készült,
mindkettő Sárdi Simén Judit ado-
mánya, míg az 1841-ben készített
orgona Sárosi Klára adománya. A
templomhajóban több festett mell-
védű pad volt, ezek nagy részéről a
díszítés eltűnt. A templombejárat
ajtószárnyát Szombatfalvi János
készítette 1688-ban.

November 15-18. között, a
koraszülöttek világnapja al-
kalmából, a Gyulafehérvári
Caritas Korai Nevelő- és Fej-
lesztőközpontja idén is meg-
szervezte a Koraszülöttek
hete rendezvénysorozatot.
Idén Gyergyószentmiklóson,
Székelyudvarhelyen és Ma-
rosvásárhelyen készültek
programokkal, amelyek révén
elsősorban a koraszülött kis-
babát/gyereket nevelő csalá-
dok mindennapos küz-
delmében szeretnének tá-
maszt nyújtani.

Akik nem voltak ebben a hely-
zetben, talán nem is tudják igazából
átérezni, hogy mit él át az a család,
az az édesanya, akinek a gyereke
koraszülöttként jött a világra, hiszen
a szülővé válás örömén túl az aggo-
dalom veszi át a főszerepet: fejlő-
dik-e rendesen, sikerül-e behoznia
a lemaradást? 

Mezei Borbála, a Caritas Korai
Nevelő- és Fejlesztőközpontjának
szakembere lapunknak elmondta,
rendezvényükkel a koraszülött kis-
babás családokat szeretnék felka-
rolni, támogatni, jelezni, hogy
sokan vannak, akik együttéreznek
velük, és akiknek a segítségére szá-
míthatnak. Fontos, hogy ezek a csa-
ládok tudjanak egymásról, mert
tapasztalataik megosztásával egy-
másnak hitet, erőt adhatnak. A ren-
dezvény másik célja érzékenyebbé
tenni a közösséget a téma iránt.

A szakember rámutatott, a sta-
tisztikák szerint Romániában évente
20 ezer baba látja meg koraszülött-
ként a napvilágot, ez a szám szinte
kétszerese a nyugati átlagnak. Ha-
zánkban a koraszülöttek egy-másfél
százaléka a terhesség 28. hete előtt
jön a világra. A tavalyi adatok sze-
rint a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházban évente kétezer gyerek
születik, ezeknek a 16-18 százaléka
időnap előtt. Mezei Borbála szerint
ehhez a nagy számhoz az is hozzá-
járul, hogy sok nő más megyéből
jön ide szülni, illetve számos olyan
eset is van, hogy ha máshol is szü-
letik a baba, de az adott kórházban
nincs megfelelő felszereltség az el-
látásához, akkor Vásárhelyre kül-
dik. 

Általában a Gyulafehérvári Cari-
tas Korai Nevelő- és Fejlesztőköz-
pontjába járó gyerekeknek 10
százaléka koraszülött. 

Érdeklődésünkre, hogy milyen
eséllyel tudják a koraszülöttek be-
hozni a lemaradást, és fejlődés
szempontjából sikerül-e felzárkóz-
niuk kortársaikhoz, a fejlesztőköz-

pont szakembere kifejtette, ez több
mindentől függ, attól is, hogy
mennyire korán született, milyen
életfunkciói voltak, mennyire fejlő-
dött ki, milyen súllyal született,
mennyi időt töltött inkubátorban. 

Koraszülöttnek nevezik azt a
babát, aki a terhesség 37. hete előtt
jön a világra. Különböző fokozatok
vannak. A nemzetközi besorolás
szerint a terhesség 32-36. hete kö-
zött születettek számítanak enyhe
koraszülöttnek, és azoknak a gyere-
keknek a többsége, akik a Caritas
fejlesztő foglalkozásaira járnak,
ebbe a kategóriába tartozik. Nekik
általában egy-két éves korukra sike-
rül behozni a lemaradást. Ha vi-
szont az extrém kategóriába tartozik
a baba, azaz a terhesség 28. hete
előtt jött a világra, akkor megtörtén-
het, hogy sokkal több nehézséggel
kell szembenéznie a családnak. 
Meglátogatják
a kórházban fekvő kismamákat

November 15-18. között három
helységben zajlanak rendezvények
a Koraszülöttek hete alkalmából:
Marosvásárhelyen, Udvarhelyen és
Gyergyószentmiklóson. Az egyes
helyszíneken a programot próbálták
a helyi igények függvényében ösz-
szeállítani. A szervezők fontosnak
tartották, hogy legyen egy családi
program, ahová elmehetnek azok a
„korababás” családok, amelyek már
nagyjából túl vannak a megpróbál-
tatásokon. Erre csütörtökön délután
került sor a Caritas Cseperedő köz-
pontjában. A szülők ismerkedtek,
barkácsoltak, a gyerekeket pedig
egyebek mellett interaktív zenélés,
akadálypálya, ügyességi játékok
várták. Pénteken délelőtt azokat az
anyukákat keresik fel, akik bent
fekszenek a Maros Megyei Sürgős-
ségi Kórházban koraszülött gyer-
mekükkel, ahol ünnepi műsorral
kedveskednek nekik. A találkozón
jelen lesz néhány olyan család is,
amelyeknek a koraszülött gyerekei
már nagyobbacskák, hogy saját pél-
dájukkal bátorítsák a bent fekvőket. 

Mezei Borbála megjegyezte, a
Pici baba, nagy lépés című fotóki-
állításra 29 fénykép érkezett, a szü-
lőktől két képet vártak, egyet a
babáról koraszülöttként és egy je-
lenlegi fotót, mintegy bizonyíték-
ként, hogy a hosszadalmas és
kitartó küzdelemnek meglesz az
eredménye, egészséges, fejlett gye-
rekekké válnak a koraszülöttek is. A
fotókollázs a Deus Providebit Ház-
ban volt megtekinthető, ma pedig a
kórháznak ajándékozzák, és remé-
nyeik szerint azokban a kórtermek-
ben kapnak majd helyet, ahol az
édesanyák vannak, hogy bátorításul
szolgáljon a későbbiekben is. 

Menyhárt Borbála

Koraszülöttek hete 
Amikor a baba túl korán érkezik

Diákok népesítik be az ódon épületet
(Őr)szemet vetettek az unitárius templomra

Míg a Kisteremben Bertóti Jo-
hanna koncertnyi újabb dalra várta
publikumát, a vásár első látogatói
már bele is olvadtak a könyv- és
kávéillatú színes forgatagba. 

Iskolás csoportok, szülők ölében
„utazó” apróságok és az idősebb
korosztályok képviselői is szép
számban vették birtokba a színház
előterét, néhol a keresett könyvek
listái is előkerültek, két középisko-
lás pedig arról egyezkedett, hogy a
kiszemelt kiadványt zsebpénzüket
összeadva vegyék meg.

A vásári zsongás első órájában
Káli Király Istvánnal a megnyitó-
ról beszélgettünk.

– Öröm és elégtétel volt szá-
momra látni, milyen spontánul
hangolódtak rá a gyermekek Weö-
res Sándor versére. Ezt a spontán
ráhangolódást tapasztalom meg
évről évre a könyvvásáron. Újra
meg újra meggyőződöm arról,
hogy szükség van azokra a boldog
találkozásokra, amelyeket ez a ren-
dezvény biztosít – mondta a fő-
szervező, majd arra hívta fel a
figyelmet, hogy „elkorcsosult” vi-
lágunkban, amikor sokan az inter-
netet tartják a tudásszerzés
egyetlen forrásának, fontos, hogy
a fiatal korosztály rátaláljon a
könyvekre, és megtalálja bennük
önmagát.

Káli Király Istvántól azt is
megtudtuk, hogy az idei könyvün-
nep résztvevői 41 stand kínálatá-
ból válogathatnak, a debreceni
TKK és a budapesti Kossuth
Kiadó első alkalommal van jelen
a vásáron.

Az elkövetkező napokban a
megannyi igényes kiadvány mel-
lett mintegy száz program, szá-
mos könyvbemutató, irodalmi
beszélgetés, valamint gyermek-
koncert és színházi előadás is
várja a marosvásárhelyieket. A
Színház előterébe belépve érde-
mes pár percig elidőzni a karácso-
nyi hangulatot idéző Olvasás fája
mellett is.

Gyermekhangok találkoztak

Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Szent Margit nevének említésekor
szinte mindig mindannyiunknak
Árpád-házi Szent Margit jut eszébe.
Pedig legalább olyan jelentős a ma-
gyar származású Skóciai Szent Margit
személyisége, aki a skót történelem
egyik nagyon jelentős és megbecsült
alakja, a római katolikus liturgián ala-
puló kereszténység megteremtője
Skóciában. III. Malcolm skót király
második felesége, három későbbi skót
király édesanyja éppen 925 éve,
1093. november 16-án hunyt el Edin-
burghben.

A népek, országok közötti történelmi ba-
rátságot, jó emlékezetet sokszor egy-egy si-
került házasság, egy-egy tiszteletre méltó,
közösen szeretett személy határozta meg, tar-
totta fenn. Például a lengyel–magyar kapcso-
latokat mindig előnyösen befolyásolta
Báthory István emlékezete. Ha az angol
trónra gondolunk, mindjárt az Erdőszent-
györgyről származó Rhédey Klaudia, II. Er-
zsébet üknagyanyja jut eszünkbe, aki Mary
királynénak, V. György feleségének volt a
nagyanyja. 

Annál kevésbé terjedt el a köztudatban,
hogy mennyire büszkék a skótok a magyar-
országi születésű Margit királynéjukra. A ké-
sőbb szentté avatott Margit (1249) a skótok
legkedveltebb királynéja, akit gyakran a
„Skócia gyöngyszeme” jelzővel illettek, illet-
nek. Szeretete, jósága, istenhite példakép.
Nem tévesztendő össze Árpád-házi Szent
Margittal, IV. Béla királyunk szent életű lá-
nyával.

Edward angolszász herceg és Árpád-házi
Ágota (egyes említésekben: Agatha német
hercegnő) lányaként Magyarországon szüle-
tett, a mecseknádasdi Réka-kastélyban. Szü-
letésének évszáma valószínűleg 1047, de más
szerzők szerint 1045. Edmund angol király
unokája volt. Amikor Edmund meghalt, árva
gyermekeit a trónon őt követő Knut király
Magyarországra küldte Szent Istvánhoz. Az
ikrek közül az egyik hamarosan elhunyt, míg
Edward Gizella királyné oltalmába került. Az
udvarban az angol trón örökösének tekintet-
ték. Közben megházasodott, Margiton kívül
még két gyermeke született.

1054-ben Edwardot hazahívták a száműze-
tésből mint a trón várományosát, de utazás
közben váratlanul meghalt. Gyermekei az
angol király, Gyóntató Edward udvarába ke-
rültek. Mivel gyermekkorát a magyar és az
angol királyi udvarnál töltötte, Margit nem-
csak az udvari szokásokkal és életmóddal
szembesült, hanem mély vallásos nevelésben
részesült. Benedek-rendi neveltetése megerő-
sítette benne az imádkozás és a munka igé-
nyét.

Margit 1070-ben feleségül ment III. Mal-
colm skót királyhoz, aki Macbethet követte a
trónon. Vele már előzőleg megismerkedhetett
az angol királyi udvarban, ahol Malcolm
Canmore is száműzetésben töltött valameny-
nyi időt, Macbeth gyilkos szándékai elől me-
nekült ide. A legenda szerint az újabb
trónviszály miatt Margit, testvére és kísérőik
hajóra szálltak, hogy megint Magyarországra
utazzanak, de csak Skóciáig jutottak el. A vi-

haros szél ugyanis északra vetette a hajót,
majd a Firth of Forth-öbölben kötöttek ki.
Margit itt találkozott újból Malcolmmal.

Szeretetben és hitben eltöltött munkás esz-
tendők következtek. Az addigi gyakorlattól
eltérően a királyi rezidencia helyszíne meg-
változott: a skandináv kalóztámadásoknak ki-
tett Iona helyett Dunfermline lett. Itt élt
Margit királyné, itt dolgozott és imádkozott.
Nevéhez fűződik a skót egyház újjászerve-
zése és megreformálása, a kereszténység ki-
teljesítése egy olyan korban, amikor a
pogányság jócskán elharapózott az ősi klá-
nokban, családokban. A magyar
kereszténységet és a királyságot
megalapozó Szent István udva-
rában I. András uralkodása ide-
jén felnevelkedő Margit
királyné 1072-ben megalapozta
a római katolikus hitet Skóciá-
ban. Uralkodása idején a királyi
udvar társadalmi, szellemi élete
felpezsdült. Egyszerű életvitele
és szerénysége, a szegények és
a rászorulók felkarolása, tánto-
ríthatatlan istenhite már éle-
tében legendás hírűvé tette.
Dunfermline királyi székhelye
közelében Szent Margit-kőnek
nevezik azt a helyet, ahol a
monda szerint bárki felkeres-
hette, és bajára enyhülést ka-
pott. 

Margit királyné új korszakot
nyitott a skót történelemben,
amit a hitélet megreformálása
jellemzett. A kelta eredet ősi ha-
tásait egyre inkább felváltotta
az európai kereszténység szel-
lemisége, mind nagyobb teret
hódított a vallásos életszemlé-
let. De mindez úgy valósult
meg és teljesedett ki, hogy a
gyökerek megmaradjanak.
Csak egy példa: a liturgia
nyelve nem a latin, hanem a
gael volt. 

Felkarolta, támogatta, sze-
mélyesen gyakorolta a zarán-
doklatot. A sokáig viking
fennhatóság alatt álló Ionán új-
jáépíttette és szerzetesekkel be-
népesítette a kolostort. A kelta/skót szent
helynek számító St. Andrews-ra rendszeresen
búcsújárásokat szervezett, ingyenesen bizto-
sított hajót a Forth-öböl átkeléséhez, illetve
az egész zarándokúthoz.

Családi élete is példakép: hat fiúnak és két
lánygyermeknek adott életet. Legidősebb fia,
Edward csatában elesett, Ethelred fiatalon
meghalt, Edmund nem volt „trónra való”. A
kisebbekből viszont Skócia neves királyai let-
tek. Edgar, Alexander és David (utóbbi 29
évet uralkodott) anyjuk örökségét követték.
Legidősebb lánya, Matilda Anglia királynéja
lett I. Henrik oldalán, akinek az uralkodását
az angolszász és a normann egyesítés jelle-
mezte. Kisebbik lánya, Mary egy grófhoz
ment feleségül, az ő lánya szintén angol ki-
rályné lett. Elmondható tehát, hogy nemcsak
Margit királyné, hanem a gyermekei is rend-
kívül fontos szerepet töltöttek be Skócia és
Anglia történelmében. Megjegyzendő, hogy
a római katolikus egyház által szentté avatot-

tak sorában Margit kivételt képez boldog
anyaságával, népes családjával.

Egy másik kivételes helyzetről is szólha-
tunk. III. Malcolm uralkodását felesége élete
és munkássága tette nevezetessé és történel-
mivé, a király tulajdonképpen teljes mérték-
ben alávetette magát Margit hívő életének. A
házastársi egyetértésnek és szeretetnek, a
népes család értékének jó példája mindez.

Élete utolsó éveit a királyi család Edin-
burgh-ben töltötte, ide költözött az udvar. Itt
hunyt el Margit 1093-ban, négy nappal azt
követően, hogy férje elesett a csatában. A

skót fővárosban ma is látogatható a kápol-
nája. Az edinburghi kastély egyik látni- és lá-
togatnivalója az egyszerű kelta stílusban
épült, kicsi és szabálytalan Szent Margit-ká-
polna. Margit egyik fia, I. David király anyja
tiszteletére megalakította a Holy Rood apát-
ságot, amelynek épületmaradványai ma is a
főváros legjelentősebb látnivalói közé tartoz-
nak az ún. Royal Mile végében. 

Kilencszázhuszonöt évvel Szent Margit
halálát követően „Skócia gyöngyszeme” ma
is elevenen él az emlékezetben. Aki eljut a
skót fővárosba, és meglátogatja fő nevezetes-
ségét, az edinburghi kastélyt, könnyen meg-
találja a Szent Margit-kápolnát, a királyné
egykori bensőséges imádkozóhelyét. A fővá-
rosból pedig könnyen eljuthat a mintegy har-
minc mérföldre fekvő Dunfermline-ba.
Margit királynő annak idején komppal járt
Edinburgh és Dunfermline közötti útja meg-
tételekor, innen ered a North és South Quens-
ferry települések elnevezése. Dunfermline

manapság majdnem hatvanezres lakosú
város. A helybeliek három dologra büszkék.
Arra, hogy III. Malcolm uralkodása idején –
kivéve az utolsó éveket – itt volt a skót ki-
rályság székhelye, tehát az ország akkori fő-
városának tartják településüket. Másodsorban
a XIX. században ez a vidék az ország egyik
legvirágzóbb szövőiparával rendelkezett, a
híres skót lengyártás egyik központjaként
emlegetik. Ugyanakkor a kisváros Andrew
Carnegie szülőhelyeként is messze földön is-
mert, a számos Carnegie-könyvtár közül itt
nyitották meg az elsőt. 

Carnegie-re méltán büszkék az amerikaiak,
szülőházában múzeumot rendeztek be, mi vi-
szont „Margit királynénk” emlékénél mara-
dunk. Az egykori kelta templom helyén egy
1072-ben általa alapított katolikus templom

örökre hirdeti emlékét,
amit a későbbiek során
többször átépítettek, kiegé-
szítettek. Malcolm és Mar-
git halála után fiuk, I.
David újjáépítette a Bene-
dek-rendi kolostort és a ki-
rályi palotát, és
megalapította az apátságot,
amely a XII-XIII. század-
ban virágzott igazán, „skó-
ciai Westminsterként”
emlegették. A reformáció
térhódítása viszont a ha-
nyatlást jelentette számára. 

A Dunfermline Abbey
falai között összesen 22 ki-
rályi személy alussza örök
álmát, természetesen köz-
tük található Szent Margit
és III. Malcolm is. Az apát-
sági templomot a kolostor
és az egykori királyi lak-
osztályok romjai veszik
körül. A kolostor romjai
előtt a műemlékeknek ki-
járó barna tábla áll az
alábbi felirattal: „Az 1093-
ban meghalt magyaror-
szági Margit kápolnája,
amelyet szentté avatása
után, 1250-ben építettek az
apátsághoz. Margit, III.
Malcolm felesége, isten-
félő és gyakorlatias keresz-
tény volt. Három fia skót
király lett”. 

Edinburgh, Queensferry,
Dunfermline mellett még

számos olyan vidéke, települése van Skóciá-
nak, amely az átlagosnál nagyobb mértékben
adóz Szent Margit emlékének. Újabb helyszí-
neket sorolhatunk, ahol egy-egy kolostorépü-
let, templom, apátsági rommaradvány
kapcsán Margit királynéra emlékeztetik az
odalátogatót. Ilyenek Iona, St. Andrews, For-
far, Aberdeen, Moray, Glasgow, Stirling és
mások. Ráadásul Skócia történelmi múzeu-
maiban is jól megbecsült helyet érdemelt ki
„magyarországi Margit királyné”.

Amúgy minden évben november 16-án,
így Szent Margit halálának 925. évfordulóján
is, az életéhez kötődő településeken a skótok
fel szokták idézni kedvenc királynéjuk emlé-
két. Országszerte széles körben megemlékez-
nek életéről és munkásságáról, különböző
rendezvényekre, eseményekre kerül sor Skó-
ciában. Életét, emlékhelyeit azért ismertettem
megfelelő részletességgel, hogy bizonyossá
váljék az olvasó számára: a skót–magyar
szimpátiának történelmi gyökerei vannak.

Dr. Ábrám Zoltán
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Skóciai Szent Margit emlékezete
925 éve hunyt el



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

GRÓSZ FRIGYES (Nagyvárad, 1798.
nov. 16. – Nagyvárad, 1858. jan. 3.): orvos.
~ Emil szemész apja. 1816-ban a pesti tudo-
mányegyetem hallgatója. 1819-ben a filozó-
fia doktorává avatták. Ezután orvosi
tanulmányokat folytatott Bécsben. 1825-ben
orvos- és sebészdoktorrá avatták. Utána Mor-
vao.-ban, Teltschben működött 1829-ig,
ugyanitt kórházat is létesített. 1830-ban saját
költségén szemkórházat alapított Nagyvára-

don szegény vakok számára, ahol ingyenes
kezelésben részesültek a betegek. Jelenté-
keny sikerrel művelte a szemészet tudomá-
nyát. Az 1846-i kassai vándorgyűlésen
indítványozta szemészeti osztályok felállí-
tását. – Műve: Die Augenkrankheiten der
grossen Ebenen Ungarns (Nagyvárad,
1857)

KENDERESI MIHÁLY (Felsőszálláspa-
tak, 1758. nov. 17. – Kolozsvár, 1824. ápr.
26.): táblabíró, író. Nagyenyeden tanult,
utána Marosvásárhelyt pronotárius lett. 1786-
ban vármegyei levéltárnok, 1787-ben fő-

jegyző. Az erdélyi országgyűlésen több ízben
képviselte Hunyad vármegyét, 1793-ban kor-
mányszéki titkárrá nevezték ki. Lelkes párt-
fogója volt a magyar irodalomnak és
színművészetnek, levelezett Kazinczy Fe-
renccel, Virág Benedekkel; Wesselényi Mik-
lóssal együtt ő rakta le a Kolozsvári Nemzeti
Színház alapkövét. Maga is foglalkozott iro-
dalommal: írt verseket, részt vett az irodalmi
vitákban. – F. művei: Egy nemes vetélkedés...
(Kolozsvár, 1803); A tudomány és virágzó
nemzeti nyelv hazánk boldogságának talpkö-
vei (Kolozsvár, 1805).

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kertünk felett felleg rohan,
szél rázza már a tört hidat...

Így kezdi Kerget az ősz című versét Áprily
Lajos. 1926. őszén írta, amikor, elhagyva a
Nagyenyedi Kollégiumot, alma materében, a
kolozsvári Református Kollégiumban tanított
tovább.

Az erdőszél felé se menj,
az észkos oldal csupa dér.
Lejtőidet köd önti el,
zörgő, gonosz tüskéivel
megindul az ördögszekér.

Pörgessük kissé odébb november ördög-
szekerét. Gonosz tüskéi az 1700-as évek
végén, Debrecenben kapaszkodnak bele a
Református Kollégium hírneves professzo-
rába.

Kitelt az év, a perc lejára,
Hogy Debrecen híres tanára,
Mint vérrel esküvé egy rossz nap,
Átadja székét – a Gonosznak.

Az ifjúság tömöttebb rendben
Gyűl össze a hallóteremben,
Meghatva titkos borzalomtul,
Midőn az éji óra kondul.

Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak.
Jöttére a tudós tanárnak,
Ki a fekete könyvben olvas,
S korán arannyá válik a vas.

(…) Télen, szobában, érlel dinnyét
Csiklándni a vendégek ínyét,
S az asztallábból, mint varázslás,
Csapon dől a tokaji máslás.

(…) Mert ezt kétségtelen forrásból
(Ki más után, ki hallomásból)
Az ifjúság vallotta szentnek:
Vénebb diákok nem füllentnek.

Hatvani tetteit – s a véndiákok füllentéseit
– háromnegyed század távolából Arany
János szedte rímes regébe 1855-ben.

Hatvani István, a debreceni Református
Kollégium filozófia- és természettudomány-
tanára, orvosdoktor 300 éve, 1718. november
21-én született. Ő maga is véndiákként került
vissza alma materébe. Külföldi tanulmányait

Bázelben kezdte, ott szentelték pappá. Bázel
után Zürich, Utrecht, Leiden egyetemeit lá-
togatta. Marburgban orvosi oklevelet szer-
zett. A kiválóan képzett tudóst a heidelbergi
és a leideni egyetemek is szívesen látták
volna előadóik között. Felkérésüket azzal há-
rította el, hogy „(...) jobban szeretem gyászos
helyzetben levő egyházunkat és a csekély jö-
vedelmű tanári hivatalt hazánkban, mint Hol-
landia virágzó szabadságát és tanári
fizetését”. Visszatért Debrecenbe. A mértan
és bölcsészettan mellett ő tanított először
vegytant a Kárpát-medencében. A kísérleti fi-
zikán belül növénytant, állattant, orvosi élet-
tant, földrajzot, mechanikát és csillagászatot
tanított. És telerakta a kollégiumot a kor fizi-
kai kísérleti tárgyaival: elektrotechnikai esz-
közök, dörzselektromos gép, laterna magica
– a vetítőgép őse. Kézbe vette a kollégium
egészségügyének irányítását: ő volt az első
iskolaorvos is Magyarországon.

Kísérletei legendás hírnevet szereztek
neki. A bemutatott jelenségek az újdonság ere-
jével hatottak. S borzongatták a kedélyeket:

Most e percet borzadva várja
Midőn belép híres tanárja,
Nincs semmi zúgás, – légy ha rebben
Meghallik a népes teremben.

Sötét az éj. Künn vad vihar dúl,
A szélkakas meg-megcsikordul;
Benn ösztövér gyertyák lobognak 
Elősejtelmén nagy dolognak.

Az asztalon pedig halommal
Egy gólyalábú cirkalommal
Sötét, kormos edények állnak:
Eszközi bűvös mágyiának.

Ott serpenyő, ott szerteszéjjel
Kisebb-nagyobb szelence, tégely,
Üvegcső, lombik és retorta...
Tán a – majd megmondám ki hordta!

Mellettök egy magasabb állvány,
Fából csinált rezes nagy bálvány,
Üvegtányérral, mint malomkő:
S ha hozzáérsz megüt a mennykő.

Hatvani az elektrotechnika első döntő je-
lentőségű felfedezéseinek időszakában mű-
ködött: Benjamin Franklin 1756-ban
megalkotta a villámhárítót, ekkor kezdődtek
Luigi Galvani híres békacombkísérletei, s
azokat Volta felfedezései követték. Hatvani

ámulatba ejtette hallgatóságát,
egyúttal a legfrissebb tudomá-
nyos eredményekkel ismertette
meg őket.

Az ördöngös mondáknak, ame-
lyek Hatvani nevéhez kapcsolód-
tak, és neki a magyar Faust nevet
szerezték, valódi történeti alapjuk
nincsen. Hatvani az első volt ná-
lunk, aki a fizikát kísérletekkel
adta elő; kitűnő kísérleteivel
pedig annyira hatott a különben is
eleven fantáziájú, kedélyes fiatal-
ságra, hogy ezek készek voltak
szeretett tanárukat mint misztikus
alakot az utókor előtt is emléke-
zetessé tenni. A róla költött törté-
netek ihlették Jókai Mórt,
Mikszáth Kálmánt s Arany Jánost
is:

De ím az ajtó, tudniillik
A műterem ajtója, nyílik
S jő a tanár, miként szokása...
Nem a tanár! csak képe-mása.

A suhogó fekete öltöny
Halkan seper végig a földön,
És kezdi, mint dologhoz értő,
Beszédjét a ravasz kisértő.

De, mint ama bölcs csízióban,
Homály uralkodik a szóban:
(…) A telihold, a görbe újság
Szeszélyiből mi a tanulság?

(…) Mind e csodát kifejti bőven
S mutatja tűzön, serpenyőben;
Sok görbe szám s ABRACADÁBRA
Firkáitól hemzseg a tábla.

De, amint egy gonosz planétát
Rajzolna, elejti a krétát:
Egy kis deák (röstebb a nagyja)
Utána szökken és feladja.

Hanem... egek!... az ifjú sápad,
Meglátva egy pár csodalábat;
„Lóláb!” suttogja félelemben,
„Lóláb!” fut végig a teremben.

S egyszerre, mint vihar zúgása,
Dördül az ének harsogása,
Merész hangon, őszinte hitben:
„Erős várunk nekünk az Isten!”

(…) Egy pillanat... kénkőszag érzik,
Hová lett a kísértő? nézik:
Hűlt helye a tanári széken,
Maga?... tán már pokolfenéken.

De a tanár jő, a valódi,
(Többé vele nem bír Asmódi)
S mi a természet zára, nyitja?
Isten-dicsőségül tanítja. – 

A száraz november középi tájra hideg, csil-
logó takaróját borítja az ég. Este 9 óra tájékán
már rég szikrázva égnek a kihűlő égen a csil-
lagképek, s hatalmas ördögszekér ágaiként
fordulnak el körökben a Sarkcsillag körül.

Az égi sziporka is Hatvanit idézi. Ahogy
Arany soraival:

Mi sors vár rád a csillagokban,
A csíziónál tudja jobban,
Bölcsek kövét régóta bírja,
Nap- s holdfogyatkozást megírja.

Hatvani különös előszeretettel viseltetett a
csillagos ég iránt. 1757-ben Debrecen váro-
sának földrajzi fekvését csillagászati szabá-
lyok szerint határozta meg. Az 1769
augusztusában feltűnt üstökös pályafutását és
az 1770. január 18-ai nagyszerű északi fényt
egzakt tudományos módon írta le. Észlelete-
inek eredményét a külföld legjelesebb tudo-
mányos folyóirataiban – így a Museum
Helveticumban – bocsátotta közre. A tudós-
világ figyelmét nem csekély mértékben ma-
gára s a debreceni főiskolájára vonta: angol,
francia, olasz, svájci, holland, német, szent-

pétervári tudósok ismerték Hatvani nevét.
Mára szinte elfeledték. Csak a csillagok ör-
dögszekerén emlékeznek reá.

300 évvel születése után ha a november
középi égen délről nyugat felé haladva végig-
pásztázzuk a horizontot, szemünkbe ötlik a
Szobrász, Vízöntő, Sas, Hattyú, Lant, Herku-
les, Sárkány, Nagy Medve – utóbbi tengelyé-
nek közepe éppen északra néz. A Göncöl
Mása – azaz a Kis Göncöl – felette áll éppen.
A Sarkcsillag – amely csak látszólag egy, tu-
lajdonképpen hármas csillag – felett, az ég
boltozatján a Kasziopeia W-je trónol, s tőle
kissé délre az Androméda sziporkázik.

Ha meg keletre indulunk az égi déltől, a lá-
tóhatár fölött a Cet, Halak, Bika jelzi az utat
az Orionig – homokórája majdnem keletre
áll. Innen észak felé az Ikrek, a Szekeres és a
Hiúz vezet a Nagy Göncölig.

A bolygók közül a Mars a Szobrász és a
Vízöntő között a Bak vendége. De fényét fa-
kíthatja az éppen arra járó, első negyedébe
lépő, dagadó Hold.

November kapui megnyílnak,
s beömlik rajtuk a köd,
száraz völgyét, vékonyka csemetefáit
áztatja késve jött eső...

November kapui. Bisztray Ádám versé-
ben.

Az egyik kapu Wigner Jenő Pálé. A fizi-
kus 116 éve, 1902. november 17-én született.
Meghatározó szerepe volt az atombomba ki-
fejlesztésében. Egy évvel a neutron felfede-
zése után, 1933-ban írt tanulmányában
megfejtette a neutronok és a protonok között
ható erők tulajdonságait. Kimutatta, hogy a
magerők függetlenek az elektromos töltéstől.
Kutatásaiért 1963-ban kapott Nobel-díjat.

A második kapu a Halloween aszteroidáé.
A 2015-ben felfedezett különös nevű kisboly-
gónak a radarcsillagászok szerint halálfejre
emlékeztető az alakja. Pályája elsősorban
mindszentek környékén kerül a földpálya kö-
zelébe. November 11-én volt földközelben:
39 millió km távolságban haladt el mellettünk
– ez a Föld–Hold távolságnak mintegy száz-
szorosa. Legközelebb 2088-ban kerül a min-
denszentek körüli napokban földközelbe.
Akkor mintegy 20-szor lesz távolabb Hol-
dunknál.

Téren és időn át pörgő ördögszekerünk
mára földet fog. November harmadik kapuján
egy hét múltán kergetjük tovább.

Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ban, 300 évvel a magyar Faust
születése után
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November kapui megnyílnak, s beömlik rajtuk a köd

Hatvani István szobra a Debreceni Egyetem előtt, Varga Imre alkotása

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXXXIII.)



Holokauszt-túlélők főztjében és em-
lékeiben őrzött sorsok, sorstalansá-
gok könyve Az újrakezdés receptjei,
amelyet kedden este a marosvásárhe-
lyi zsinagógában mutattak be a
szerző, Király Kinga Júlia jelenlétében. A
beszélgetőtársak, Vida Gábor, Sebestyén
Mihály és Diamantstein György a kötet fo-
gantatásáról, a mesélők megszólítá-
sáról, a velük töltött időről és az
esetleges folytatásról kérdezték az
írónőt.

A zsinagógában első alkalommal tartott,
meghitt hangulatú könyvbemutató elején
Vida Gábor író, Látó-szerkesztő bevallotta,
hogy amikor Király Kinga Júlia megkereste
a kézirattal, túl soknak érezte az eredetileg
tervezett Az észak-erdélyi zsidóság emlék-
könyve alcímet, így lett belőle Erdélyi zsidó
történetek életről, éhségről és reménységről,
de a kész művet kézbe véve rájött, hogy az
mégis az egész észak-erdélyi zsidóság sorsát
felmutatja. 

– Ez egy befejezhetetlen, kimeríthetetlen
történet – jegyezte meg Vida, majd a mű
megszületésének előzményeiről kérdezte a
szerzőt.
A megkerülhetetlen pokol

Király Kinga Júlia elmesélte, hogy a köny-
vében feltárt miliőhöz először a gasztronó-
mia, a kóser tradíciók felől kívánt közelíteni,
ezáltal ugyanis sok minden átörökíthető, el-
sősorban az Isten iránti szeretet, de az em-
berek közösségükhöz és önmagukhoz való
viszonyulása is. Az elhurcolt, elveszett anyák
receptjeit szerette volna feleleveníteni a ho-
lokauszt idején még kamaszkorú túlélők se-
gítségével. Nem volt szándékában
felidéztetni a felfoghatatlan borzalmakat,
meg akarta kerülni azt a lelki helyzetet, ami-
kor a beszélőnek újra kell élni a poklot, de
már az első interjúnál kiderült, hogy ez lehe-
tetlen. 

Sebestyén Mihály író, történész ennek kap-
csán így fogalmazott: – Ezek a receptek a
száműzetés, a Gálut receptjei. Az élettörténe-
tek egymásba folynak, nehezen szétszálazha-
tók, bennük van a közös sors, illetve
sorstalanság, mindaz a nagyon fontos élet-
helyzet, életforma, ami eltűnt, amiről már
csak emlékek maradtak. Ez valóban egy em-
lékkönyv egy olyan közösségről, amely húsz
év múlva már csak a temetőkben lesz,
ugyanis a fiatalok elmentek vagy már kint
születtek. 

Diamantstein György történelem szakos
tanár, akinek az édesanyja is megszólal a
könyvben, a receptek és életsorsok társításá-
ból adódó újszerűségre, arra az új megköze-
lítési módra hívta fel a figyelmet, amely Az
újrakezdés receptjeit a témához kapcsolódó
tonnányi kiadvány között egyedivé teszi. A
továbbiakban Diamantstein arról kérdezte a
szerzőt, hogyan sikerült felvennie a kapcso-
latot az emlékezőkkel. Király Kinga Júlia el-
mondta, hogy az interneten találta meg a
zsidó hitközségek elérhetőségeit, és azokon
keresztül jutott el a túlélőkhöz, akiket a kö-
zösségek érthető módon védnek a faggatók-
tól. 

– Mindenkinek elmondtam az igazat, azt,
hogy engem a háború előtti szokások érde-

kelnek, a gasztronómia, az, hogy mennyire
polgárosodott egy-egy család. Amikor egy
nem zsidó azt mondja valakiről, hogy zsidó,
akkor egy homogén közegre gondol, és
engem ennek a közegnek a rendkívül össze-
tett, színes, mozgalmas világa érdekelt, il-
letve az, hogy meg lehet-e őrizni ebből
valamit. Mert ha igen, akkor kutya kötelessé-
günk megőrizni, megmutatni azt, hogy mit
veszítettünk el.
Az emlékek nyelvén

Az írónő időről időre visszatért beszélge-
tőtársaihoz, akik közül egyesek először me-
séltek az átélt szörnyűségekről, és előfordult,
hogy csak a második találkozáskor tudtak
igazán megnyílni. Király Kinga Júlia két nya-
rat ingázott végig, az interjúkészítés után

mindig a túlélő városának a közelében ma-
radt, de nem sajnálta az erre fordított időt,
energiát.

– Meg akartam mutatni ezeknek az asszo-
nyoknak, férfiaknak, hogy a társuk és az em-
lékeik őrzője vagyok – mondta. Sebestyén
Mihály ehhez azt fűzte hozzá, hogy vannak
rutinos mesélők, akik tudják, mire kíváncsi a
riporter, ilyen volt a könyvben szintén sze-
replő Erdélyi Lajos újságíró is, akit tizenéve-
sen az apjával együtt vittek el a lágerbe, és
akinek rendkívüli módon a szülőjével együtt
sikerült hazatérni. Az ételek kapcsán a törté-
nész így fogalmazott:

– Az ízek maradnak meg a legtovább, min-
denki azt keresi, „ahogy anyám csinálta”.

Vida Gábor a beszélgetések tapasztalatá-
ról, az emlékezőkkel való párbeszéd során
átélt közelségről vagy távolságról kérdezte a
szerzőt. 

– Az emlékezés megteremti a maga nyel-
vét – mondta Király Kinga Júlia, akinek be-
szélgetőtársai csak két esetben használtak
kifejezetten mai fogalmakat, a nyelvhasználat
ugyanis visszarepítette őket abba az időbe,
ahol az elmondottakat átélték. Sebestyén Mi-
hály arra hívta fel a figyelmet, hogy az inter-
júalanyok a jelenben beszélnek,
szóhasználatukba helyenként román kifejezé-

sek is befurakodnak, és ez is azt jelzi, hogy
túlélték az elmúlt időket, ők a 21. század em-
berei is.

– Ezért jó a kötet címe. Azt jelzi, hogy
akkor és ott nem ért véget egy történet. Arról
is szó van, hogyan fogadták a visszatérőket,
mit kaptak vissza a javaikból – tette hozzá a
történész.
„Te most már tudod”

Diamantstein György a könyv szerkeze-
tére terelte a beszélgetést. Király Kinga Júlia
300 órányi interjúból építette fel a kötet anya-
gát, de ezekben a beszélgetésekben sok volt
a kitérő, ugyanis közben főzött is a túlélők-
kel, és saját életéből is mesélt nekik töredé-
keket, hogy érezzék, ő is rájuk hagy valamit,
neki is vannak „nyavalyái”.

– Nem azért mentem vissza ezekhez az
emberekhez, hogy megszerettessem magam,
hanem azért, mert tudtam, hogy azokat az
ételeket csak ők tudják jól elkészíteni – tette
hozzá az írónő, aki most is hallja az ételek el-
készítése után rátestált tőmondatokat: „Most
már megcsináltuk. Te most már tudod. Te is
meg tudod tanítani”.

A hanganyag újrahallgatása, kijegyzetelése
során a szerző másodszor ment át a katarzi-
son. Hogy tud 41 zsidó recept és 10 túlélő
együtt létezni egy könyvben? – ez volt szá-
mára a kihívás, amelynek úgy tett eleget,
hogy a maguk történetiségében, időrendi sor-
rendben illesztette egymás mellé az emléke-
ket. A kötet így a gyermekkorral indul, majd
a kamaszkor következik a gettósítással, az-
után az Auschwitzban fiatalon átélt borzal-
mak, a munkatáborok lét és nemlét között telt
hónapjai, végül a holokauszt utáni idők, a
kommunizmus évtizedei. 
„Ott megy ki...”

A könyvbemutató legmeghatóbb perceiben
Király Kinga Júlia azt a lelkiállapotot pró-
bálta hallgatósága elé vetíteni, amit a marha-
vagonos utazás négy napja alatt és a
koncentrációs táborba való megérkezéskor
élhettek át a fiatalok. Beszélt a vagonokban
lévő két vederről – egyikből ittak, a másikba
dolgukat végezni kényszerültek az ortodox
közösségekből érkező, szemérmes zsidó lá-
nyok –, arról, hogy a vonatról leszállva fogal-
muk sem volt a kettős sor jelentéséről,
súlyáról, az azonnal „zuhanyzóba” vezetettek
drámájáról, és arról a – talán – még tragiku-
sabb élethelyzetről, amikor az anyja felől ér-
deklődő gyermek azt a választ kapja a
krematórium kéménye felé mutatótól: „látod,
ott megy ki”. 

Az írónő ezeknek az anyáknak a mozdula-
tait, a receptjeit kívánta „felvenni”, és meg-
mutatni.

– Mind azon a helyen élünk, ahol az etni-
kai identitás állandó megpróbáltatásnak volt
kitéve. A hatalomnak rendelődtek alá az ét-
kezési szokásaink is. Az elmúlt száz évben
sokszor éheztünk valamilyen formában Er-
délyben. Az erdélyi zsidó közösség esetében
ez egy dupla csavar – tette hozzá a későbbi-
ekben Király Kinga Júlia, majd arról a felfog-

hatatlan helyzetről szólt, hogy a 20-as, 30-as
években magyar identitása mellett kardos-
kodó zsidó közösség, amely bizakodva fo-
gadta az 1940-es revíziót, és várta a
honvédség bevonulását, az antiszemita ren-
deletek megjelenésekor a magyar szomszé-
dok, régi barátok megvetésével szembesül.

– Mi történt az emberséggel? Miért nem
szisszent fel senki? Erre szerettem volna vá-
laszt kapni és adni, visszaadni valamit azok-
nak a zsidó embereknek, és biztosítani őket
arról, hogy még egyszer ez nem történhet
meg – mondta a szerző.
A létezés mozaikjai

– Mi lesz tovább, lesz-e folytatás? – kér-
dezte Vida Gábor az írónőt, akinek még szá-
mos kiadatlan holokausztbeszélgetése van.
Király Kinga Júlia elmondta, hogy publikálni
fog a megmaradt anyagból, újabb könyvet
azonban nem tervez. 

– Nem vagyok holokausztkutató, sem szo-
ciológus, csak egy kíváncsi ember, aki az em-
lékezésre a gasztronómiát találta
alkalmasnak. Az ételeken keresztül szerettem
volna életben tartani 6 millió ember emlékét
– fogalmazott a szerző, aki számos történelmi
kordokumentumot, hivatalos iratokat, fény-
képeket, térképet használt fel a kötetben, azt
bizonyítandó, hogy ez nem fikció, „nem Ki-
rály Kinga Júlia tíz alteregója, hanem tíz túl-
élő, aki megjárta a holokausztot”. A
dokumentumok, fotók beszerzéséhez hossza-
san levelezett levéltárakkal, múzeumokkal.
Ezek a részletek a színes ételreceptekkel
együtt teszik mozaikszerűvé a könyvet. 

– A receptek az emlékezés során jönnek
elő, olyankor megáll a könyv, aztán jön egy
másik emlék, és továbbhalad a történet –
mondta a szerző. Sebestyén Mihály szerint
éppen ez a szerkezet teszi élővé a könyvet:

– Időnként át kell tudjon nézni az olvasó a
másik oldalra, hogy megnyugodjon. Ez a mo-
dern könyv kompozíciója, nem huzamos ol-
vasásra született. Nem letehetetlen regény, és
időnként le is kell tenni, el kell gondolkozni
rajta, aki teheti, annak el kell menni sétálni,
majd újra előveheti, máshol is kinyithatja,
akár visszafele haladva olvashatja, hiszen a
történet oda-vissza elmesélhető, illetve elme-
sélhetetlenül tragikus.

Vida Gábor mintegy összegzésképpen
megjegyezte, hogy míg a medve négy hóna-
pig bírja ki étel nélkül, az ember igazából egy
napig sem. 

– Ez egy olyan fajta kötődés a létezéshez,
amit nem lehet félreseperni. Ezzel a könyvvel
Király Kinga Júlia nemcsak a történeteket
hozta el, hanem magát a létezést is. 

A könyvbemutató végén Király Kinga
Júlia a kötetet megjelentető Mentor Könyvek
Kiadó igazgatójának, testvérének, ifj. Király
Istvánnak, édesapjának, a szöveg gondozásá-
ban fontos szerepet vállalt Káli Király István-
nak mondott köszönetet. Az együttlét eredeti
zsidó ételkóstolóval zárult.

Nagy Székely Ildikó

Király Kinga Júlia dedikál Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Méltó környezetben, a marosvásárhelyi zsinagógában tartották a könyvbemutatót   Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 29-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Berthe Morisot francia festő
egyik alkotásának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Elégedetlenkedik, siránkozik – Fajtiszta ló. 7. Aroma – Orvosi csont.
8. Bérkocsi – Személyével. 9. …-tak, órahang – Luxemburgi, zambiai és spanyol gépko-
csijelzés. 11. Amerikai rockegyüttes – Letép páratlan hangzói. 12. Pozitív elektróda –
Unió, szövetség. 14. Tetejére – Folyadék. 15. Cirkuszi hinta – Esedezik, rimánkodik. 18.
Alvás közben látjuk – A látás érzékszerve. 19. Akaratos – Girland. 22. Méltóság – Réz
szélei! 23. Huszárparancs – Katonai tömb. 25. Sziget, franciául – Liget része! 27. Hőe-
melkedés – Kattogni kezd! 28. Gábor Áron fegyvere – Angol grófság. 30. Részvénytár-
saság, rövidítve – A nitrogén és deutérium vegyjele. 31. Rózsaablak – Istentagadó ember.   

FÜGGŐLEGES: 1. Az utolsó magyar királyné – Írószerszám. 2. Táplálkozik – Nívó.
3. Papírmérték – Máltai és thaiföldi autójelzés. 4. Üt – Egyik oldal. 5. Szélsőséges – Eledel,
kaja. 6. Bizakodik – Zsírbontó enzim. 10. Iszlám szentírás – Teljes, komplett. 13. Énekel
– Egérkő. 16. Földre helyez – Infernó. 17. Fekete kontinens – Szemlencse. 20. Adásvétel
– Kezdőpont. 21. Ügyintéző, adminisztrátor – Zenei jelrendszer. 24. Hirtelen meghúz –
Kézben fog. 26. Román focista volt (Alexandru) – Csendben győz! 29. UE – Személyes
névmás.  

Koncz Erzsébet

Az OKTóBERI ÉVFORDULóK (3.)
című pályázat nyertesei:

MÁRK MÁRIA, Marosvásárhely, 
Testvériség u. 14. sz.

MEZEI SÁNDOR, Marosvásárhely, 
Béke u. 41. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
PETTENKOFFER; BITTER; ÉJSZAKI; HERMANN; 

ARCADELT; TISZA.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a november 9-i számból:

Klasszikus (ikrek): Az élet
szép.

Skandi: csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri, /hát len-
geti a tengeri. 1 2 3 4 5 6
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Szerkeszti: Kiss Éva 826.
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VÍZSZINTES: 1. Higiénikus, egyetemi tanár, 150 éve született (Gusztáv). 7. Költő,
100 éve született (Miklós). 11. Énekesnő: ... Lear. 12. Rajztinta. 14. Csillagász, egyetemi
tanár, 100 éve halt meg (László). 19. Király (francia). 20. Gyémánt nyoma az üvegen.
21. A hadvezetés szakembere. 22. ... et moi (Géraldy). 24. Sóhaj. 25. Beszív! 26. ... venia
verbo (bocsánattal legyen mondva). 27. Forró égövi vidék. 30. Arab férfinév. 32. Szatmár
megyei helység. 34. Menyasszony. 35. Baranya megyei helység. 37. Tenger (angol). 39.
Kárt okoz. 41. Körömmel vakar. 43. Bran társa. 45. Mosópormárka. 47. Líra (hangszer).
48. Erőd. 49. Állati fekhely. 50. Halaszt. 52. Az argon vegyjele. 53. Lenti hely. 54.
Bútorjelző lehet. 55. Skálahang. 56. Politikus, kormányfő, MTA igazg. tag, 200 éve
született (József). 57. Természettudós, híres debreceni professzor, 300 éve született
(István).

FÜGGŐLEGES: 1. Modern fegyver. 2. Lám. 3. Malom része. 4. Szolnok része! 5.
Könyvkiadó. 6. Arrafele! 8. Baszk terrorszervezet. 9. Tejtermék. 13. A magyar elmekór-
tan úttörője, 200 éve született (Ferenc). 15. ...alkohol (borszesz). 16. Balzsam. 17. A
nátrium és a kén vegyjele. 18. Erkölcstan. 20. A kiútnak nincs vége! 21. Ügyvéd, 48-as
politikus, 200 éve született (Imre). 23. Fényelnyelő. 28. Arány (angol). 29. Elhalványul
az arca. 31. München folyója. 33. Svéd király, hadvezér, 300 éve halt meg (XII.). 36.
Szoba az iskolában. 38. ... gros (nagyban). 40. Verscsengő. 42. Nála lentebbről. 44. Partner.
45. Orosz rendező. 46. Balti nép. 49. Le. 51. Római 54. 53. ... Kindi, arab tudós, filozófus.
54. Francia rt.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro



Három nappal azután, hogy az Európa-li-
gában másodszor is legyőzte a PAOK
Szalonikit, a magyar bajnoki címvédő
MOL Vidi FC 1-0-s vereséget szenvedett
Mezőkövesden a labdarúgó OTP Bank
Liga 14. fordulójának vasárnapi záró-
mérkőzésén.

A hazaiak sikerükkel pontszámban beérték a
vendégeket. A székesfehérváriak eddig hét alka-
lommal vesztettek pontot a bajnokságban, ezek
közül hatszor az európai kupameccsük után nem
tudtak győzni.

Az első tíz percben „ismerkedett” egymással
a két csapat, azután előbb a Vidinek volt rövid
időn belül több gólszerzési lehetősége, majd a
Mezőkövesdnek. Az első félidő érdemi történé-
sei bő öt perc alatt zajlottak le, a továbbiakban

már nem akadtak nagy helyzetek. Mindkét
együttes szervezettebbé vált a folytatásban, job-
ban odafigyelt a védekezésre, és egyik fél sem
vállalt nagy kockázatot a hatékonyabb támadás-
vezetések érdekében.

A második félidőben a Vidi nagy mezőnyfö-
lényben futballozott, a Mezőkövesd átengedte a
területet, és egy-egy ellentámadással próbálko-
zott. A játékrész közepén egy megindulásból a
Molnár remek passzával kilépő Koszta megsze-
rezte a vezetést a hazaiaknak. Marko Nikolic, a
székesfehérváriak vezetőedzője hamar kétszer is
cserélt, másodjára Nikolov helyére Juhászt
küldte be, aki ezúttal csatárt játszott. Ő sem tu-
dott segíteni azonban csapatán, amely így nem
tudta kihasználni, hogy a Ferencváros szombaton
kikapott Szombathelyen.

Mostantól  a marosvásárhelyiek a napi bevásár-
lást online is megejthetik! Egy kereskedelemben
jártas helyi társaság segíti ebben őket.

Húszéves gyakorlattal az élelmiszer-kereskedelem
terén a Coralia nemrég új szolgáltatást vezetett be,
amellyel a lakosság időt és kényelmet nyer. A Coralia
Online webáruház a klasszikus üzlet alternatívája.
Azoknak szánták, akiknek nincs elég idejük arra, hogy
vásárolni járjanak, vagy akik nem akarnak csomagot
cipelni. Pár perc alatt telefonon, személyi számítógé-
pen vagy táblagépen bevásárolhatnak.

A Coralia Online telefonon vagy online veszi fel a
rendeléseket, és a kért időpontban kiszállítja a meg-
rendelt árut – élelmiszer és nem élelmiszer – a lak-
címre Marosvásárhelyen és környékén. Az Online
Coralia termékei változatosak, hasonlóak a segesvári
nyolc Coralia nagyáruházban fellelhető áruhoz. 

Akinek nincs lehetősége online a virtuális kosárba
tenni az árut, telefonon is rendelhet. A rendelés fel-

adása után a kliens megadhatja azt az időpontot, ami-
kor az árut kiszállíthatják.

Az online áruház szolgáltatásai:
• online kereskedelem
• a rendelések előkészítése és csomagolása
• ajtótól ajtóig szállítás saját gépkocsikkal
• az áru kiszállítása még aznap, az ügyfél által ki-

választott időpontban: munkanapokon 14–22 óra kö-
zött, szombaton 10–14 óra között.

Az online áruház termékei
A Coralia Online gazdag árukínálattal áll a vásárlók

rendelkezésére, élelmiszer- és nem élelmiszertermé-
kek közepes és jó minőségben, amelyek minden ízlést
kielégítenek, ugyanakkor a különböző kategóriájú vá-
sárlók zsebéhez is igazodnak.

Online az alábbi termékkategóriák közül lehet válo-
gatni: alapélelmiszerek (liszt, száraztésztafélék, olaj,
cukor stb.), konzervek, édességek, kávé, italok (víz,
üdítők, energiaitalok, szeszes italok stb.), egyszer
használatos termékek, kozmetikai cikkek, tisztítósze-
rek, háztartási cikkek, naturista termékek.

Árak, szállítás és fizetés
Az árak versenyképesek, hasonlóak az áruházak-

ban alkalmazottakhoz. A kiszállításnál az alábbi költ-
ségeket számolják fel:

• 20 lej az 50 lejig terjedő rendeléseknél
• 10 lej az 50–100 lej közötti rendeléseknél
• ingyenes a 100 lej fölötti rendelések esetén
Fizetni lehet kártyával online vagy készpénzzel, il-

letve kártyával a szállításkor.
Tevékenységi terület
Kezdetben a  Coralia Online a marosvásárhelyi és

környékbeli (10–15 km-es körzetben) ügyfeleket szol-
gálja ki. Így a helybéliek mellett az ákosfalvi, bárdosi,
koronkai, maroskeresztúri, udvarfalvi, jeddi, náznán-
falvi, remeteszegi, marosszentkirályi, marosszent-
györgyi, marosszentannai, nyárádtői, székelykakasdi,
mezőszabadi lakossághoz is eljuttatják a megrendelt
árut. A későbbiekben tervben van kibővíteni ezt a kört.

Lejegyezte: Florin M. Şandor
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Coralia Online

A Coraliáról
A Coralia Com Társaság 1996 áprilisában alakult, te-

vékenységi területe az élelmiszer- és nem élelmiszerter-
mékek forgalmazása. Maros megyében egyedüli
forgalmazója a Perla Harghitei ásványvíznek, a Băneasa,
Roshen, Sammills, Coca-Cola, Chio, Oblio stb. termé-
keknek. Tevékenysége Marosvásárhelyen és Segesvá-
ron két területi lerakatban zajlik, nyolc nagyáruházból álló
saját áruházlánca Segesváron van, és Coralia Supermar-
ket néven ismert. Októbertől indították az e-commerce
tevékenységet, a vásárlókat a széles termékskála, a ked-
vező árak és a házhoz szállítás révén szeretnék  meg-
nyerni.

„A  Coralia Online segítségével igazodunk a modern
ember életstílusához, aki állandó időhiányban szenved,
és mindinkább kihasználja az internet révén rendelke-
zésre álló gyors, hozzáférhető lehetőségeket. A webáru-
ház a lakosság támogatására siet, és lehetővé teszi,
hogy az emberek több időt töltsenek a számukra fontos
személyekkel. Néhány perc alatt a vásárló leadhatja a
rendelést saját maga vagy szerettei számára. Az interne-
tet nem használó idős személyek számára bármelyik
családtag rendelhet, ezt ő maga telefonon is megteheti.
Akárcsak az üzleti életben, az online közegben is nagy
hangsúlyt fektetünk a komolyságra, megbízhatóságra és
a kiszállítási időre. A kereskedelemben és a szétosztás-
ban szerzett tapasztalat okán bizunk benne, hogy minő-
ségi szolgáltatást tudunk nyújtani.”

Mara Lăcătuşu projektmenedzser

Coralia Online – A te házi nagyáruházad
www.coralia-online.ro
0745-229-922
comenzi@coralia-online.ro
Miért a Coralia Online?

• Kényelmesen  vásárolsz, ahonnan akarsz
• Megválasztod az időpontot és a címet, ahová szál-

lítsuk a termékeket
• Fizethetsz online, készpénzzel vagy kártyával 

az átvételkor
• Nem vagy kénytelen a forgalomban vesztegelni

vagy az üzletekben sorban állni
• Elfelejtheted a súlyos csomagok cipelését
• Több időt szánhatsz szeretteidre
• Javíthatsz az életminőségeden

Jegyzőkönyv
OTP Bank liga, 14. forduló: Mezőkövesd Zsóry

FC – MOL Vidi FC 1-0 (0-0)
Mezőkövesd, 2456 néző, vezette: Solymosi.
Gólszerző: Koszta (67.)
Sárga lap: Szappanos (90.), illetve Fiola (76.).
Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos – Farkas,

Pillár, Szalai, Silye – Szeles, Molnár, Cseri
(Mevoungou, 82.), Vadnai – Vajda (Tóth B., 89.),
Koszta (Drazic, 86.).

MOL Vidi FC: Kovácsik – Hangya (Berecz, 71.),
Fiola, Vinícius, Stopira – Nego, Hadzic, Nikolov
(Juhász, 75.), Kovács (Hadzic, 86.) – Scepovic,
Hodzic.

Vasárnap a finneket fogadják a magyarok
A tegnap lapzárta után befejeződött Észtország elleni mérkőzést követően a

finneket fogadja a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája C osztályának
utolsó fordulójában, vasárnap. A találkozó romániai idő szerint 21.45 órakor kez-
dődik, az M4 Sport élőben közvetíti.

Hátrányból fordított a Gyirmót
A Gyirmót hátrányból fordítva győzte le a megyei rivális, vendég Győrt a labdarúgórúgó NB II 17. for-

dulójában. Szepessy László együttese sikerével továbbra is vezeti a másodosztályt.
Merkantil Bank Liga NB II, 17. forduló: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Duna Aszfalt TVSE 1-2, Gyirmót FC

Győr – WKW ETO FC Győr 2-1, Budafoki MTE – ZTE FC 2-3, Soroksár SC – Békéscsaba 1912 Előre 2-2, Vác FC
– Kaposvári Rákóczi FC 0-0, Ceglédi VSE – BSS Monor 1-0, Budaörs – Vasas FC 2-0, Credobus Moson-
magyaróvár – BFC Siófok 1-3, Kazincbarcika – Aqvital FC Csákvár 2-3, Dorogi FC – Nyíregyháza Spartacus
FC 1-1. Az élcsoport: 1. Gyirmót 37 pont, 2. ZTE 35, 3. Békéscsaba 32.

Ranglista
1. Ferencváros            14       9         3        2    27-11 30
2. Honvéd                    14       8         3        3    18-8 27
3. MTK                         14       7         3        4    21-20 24
4. Vidi                           13       6         4        3    24-13 22
5. újpest                      13       6         4        3    16-10 22
6. Mezőkövesd            14       6         4        4    22-17 22
7. Debrecen                 14       5         6        3    20-18 21
8. Paks                         14       5         5        4    19-18 20
9. Puskás Akadémia   14       4         2        8    16-22 14
10. Diósgyőr                14       2         3        9    11-24 9
11. Kisvárda                14       2         3        9    13-32 9
12. Szombathely         14       2         2        10  12-26 8

Lemondani kényszerült a válogatott
szereplést a Bécsi Rapid román táma-
dója: Andrei Ivan klubcsapata legutóbbi
bajnoki szereplése alkalmával sérülést
szenvedett, s bár elutazott a Litvánia és
Montenegró elleni összetartásra, ott csak
orvosi ellenőrzésen vehetett részt, edzé-
sen nem. A kivizsgálások során egyértel-
művé vált, hogy a szakmai stábnak
nélkülöznie kell a játékát, adta hírül hon-
lapján a sportági szövetség. Ennek okán
a futballista távozott is a román nemzeti
együttes Mogoşoaián tartott felkészítőjé-
ről, és visszautazott Bécsbe. A helyzet is-
meretében Cosmin Contra válogatott

edző jelezte, nem kíván senkit behívni a
keretbe Ivan helyére.

Románia november 17-én, szombaton
21.45 órától Ploieşti-en Litvániával méri
össze erejét zárt kapus mérkőzésen, a ta-
lálkozót a Pro TV-n lehet majd megtekin-
teni élő közvetítésben. Az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) a román
szurkolók által a Szerbia elleni, bukaresti
találkozón skandált magyarellenes rig-
musok miatt büntette meg a válogatottat.
A Nemzetek Ligája-sorozat utolsó ösz-
szecsapásán, november 20-án pedig Pod-
goricában Montenegró vendége lesz az
együttes.(F.A.)

Andrei Ivan nélkül a románok 
a Nemzetek Ligájában

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 13. fordulójában ma délután 2-től:

Székelyudvarhely – Marosvásárhelyi MSE; szombaton 14 órától: Radnót – Torda,
Lénárdfalva – Szászrégeni Avântul.

A 4. liga elitcsoportjának 12. fordulójában szombaton délelőtt 11-től: Ákosfalva
– Nyárádszereda, Marosvásárhelyi CSM – Marosvásárhelyi Atletic (Trans-Sil sta-
dion), Marosoroszfalu – Nagysármás, Szováta – Nyárádtői Viitorul, Nyárádtői Uni-
rea – Marosludas, Marosszentkirály-Náznánfalva – Dános, Kutyfalva – Segesvár.

A 2. ligás futsalbajnokság 7. fordulójában a ligeti sportcsarnokban: Marosvásár-
helyi CSM – Galaci United 2.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga C értékcsoportjának 8. fordulójában, szom-
baton 19 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CS Municipal – Bukaresti
CN Aurel Vlaicu.

KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 8. fordulójában, ma 18 órától, a
Radu Voina csarnokban: Segesvári HCM – Nagyváradi CSM.

RÖPLABDA. A női A2 osztály Nyugati csoportjának 7. fordulójában szombaton:
Temesvári CSM – Marosvásárhelyi CSM.

ÚSZÁS. Szombaton és vasárnap a marosvásárhelyi, víkendtelepi úszósátorban
rendezik a Rácz Jolán-emlékversenyt szinkronúszásban. Szombaton 10-18, vasárnap
13-18 óra között zajlik a rendezvény.

Az Európa-ligás siker után meglepő Vidi-vereség 
a magyar bajnokságban



ADÁSVÉTEL

ELADÓ egy tizenkét személyes,
összecsukható diófurnéros ebédlőasztal
hat töltött székkel. Tel. 0744-781-522.
(11287)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmag-
olaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761-147.
(10925)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10942)

ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha
erdő Székesen. Tel. 0265/311-271,
0754-206-048. (11137)

ELADÓ új gázkonvektor és csempézett,
gázzal, fával használható főzőkályha. Tel.
0365/410-620. (11189)

ELADÓK régiségek: antik faragott
kredenc márványlappal, faragott ke-
retes nagy tükör, tűgobelin, régi var-
rógépek működő állapotban. Tel.
0725-828-853, 10-20 óra között.
(11301-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi pa-
pírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-334-
8629. (11285)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (11224)

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel. 0747-
933-367. (2121)

ELADÓK 100-250 kg közötti disznók. Tel.
0754-895-544, 0265/323-361. (2131)

TŰZIFA eladó, 160 lej/m. Tel. 0747-
594-011. (2119)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej mé-
tere. Tel. 0755-315-234. (11240)

ELADÓK női és férfiszőrmesapkák.
Vállalom szőrmecikkek javítását. Tel.
0365/409-634, 0743-870-554.
(11342-I)

ELADÓ két fotel, 2X3-as piros moketta.
Tel. 0365/424-217. (11345)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kerékpár, szőnyegek, Thonet-székek,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel.  Tel.
0265/242-342. (8808)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0755-
439-394. (11346-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0741-491-922.
(11346-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-
713. (11346-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (11407-I)

ELADÓ öntvény melegítőkályha. Tel.
0749-307-739. (11411)

ELADÓK: ház, tűzifa (50 lej/m), tégla,
aragázkályha, inox mosogatókagyló,
inoxkanalak, kések, négy töltött szék,
kihúzható asztal üveglappal, kanapé-
terítők (perzsa és gyapjú), perzsasző-
nyeg (gyapjú). Tel. 0265/269-755.
(11398-I)

ELADÓ növényi hulladékból készült
brikett. Tel. 0743-142-012. (20691-I)

ELADÓK: háromégős aragázkályha,
kétajtós szekrény, inox mosogató-
kagyló, fürdőszobai kagyló, kalorifer,
kicsi hűtő, drótháló,  szögesdrót, fran-
ciaágy. Tel. 0745-701-612. (11409-I)

LAKÁS

ELADÓ Mezőmadarason nagy ház: 3
szoba, konyha, fürdőszoba,
mellékhelyiségek és 50 ár terület. Ára
alkudható. Tel. 0749-885-203. (11154)

ELADÓ 4 szobás magánlakás a Vulcan
utcában. Tel. 0265/311-271, 0745-206-
048. (11245)

ELADÓK: ház, kertek, földek, erdő
Küsmödön szép helyen. Sokféle lehe-
tőség. Tel. 0729-788-977. (sz.-I)

BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70. sz. alatt ingatlan eladó. Ér-
deklődni: 0731-197-292, 00-36-70-
6060-180. (10556-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás és
garázs a Rozmarinului utcában. Tel.
0742-802-545. (11140-I)

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó a Kárpá-
tok sétányon, 35.000 euró. Tel. 0745-
330-565. (2138-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (11358)

KIADÓ szoba egy lánynak. Tel. 0746-
962-171. (11373-I)

ELADÓ emeletes magánház egyedül az
udvaron a November 7. negyedben. Tel.
0755-309-832. (11424)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (11424-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Fodor Sándor névre
szóló nyugdíjasigazolványomat. Semmis-
nek nyilvánítom. (11400)

ELVESZTETTEM Ferencz Rudolf névre
szóló utazási engedélyem. Semmisnek
nyilvánítom. (11410)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsempe-
rakás.  Tel. 0751-471-965, 0726-638-
909. (2133)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104. 
(1778-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)

OLCSÓN ÜDÜLÉST kínálunk
Hajdúszoboszlón, félpanziós ellátással,
házias ízekkel, 3 éjszaka (4 nap) 250
lej/fő. Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. Tel. 00-36-30-
455-7227, 00-36-52-271-848. (11062)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab
cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (11235)

CÉG vállal tetőfedést lemezzel,
fémcseréppel, ácsmunkát, terasz
készítését fából, szigetelést,
átalakításolat, javítást, járólap-lerakást és
kovácsoltvas kerítés készítését.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-957-644. (11320)

IDŐSEBB hölgyek és urak (60 év felett)
jelentkezését várom reklámfotózás
céljából. Jelentkezni a 0756-867-458-as
telefonszámon lehet. (20708)

ÁPOLÓNŐ segít egyedülálló időst. Tel.
0758-790-085. (11159)

MAROSVÁSÁRHELYI fogorvosi ren-
delőbe asszisztensnőt keresünk. Tel.
0742-669-084. (2136-I)

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe, C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(11363-I)

HIRDETEM, hogy november 19-től
működik a HÚSFÜSTÖLŐ. Tel. 0745-
622-254. (11399)

Közlemény
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében a 2018. október 15. – november 21.

közötti időszakban zajlik az őszi általános nagytakarítás, 
amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. 

A 2018.11.19–21. közötti hét utcabeosztása:
November 19.: Erdély, Cernavodă, Bánság, Máramaros, Havasalföld, Zsidó Vértanúk, Bodoni Sándor,

Eke, Szorgalom, Gyümölcskertész, Méhész, Haladás, Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia utcák;
November 20.: 1918. December 1. út, Tisztás, Erzsébet királyné, Ferdinánd király, Jeddi, Szent István,

Szent János, Ágacska, Rügy, Negoj, Erdőalja, Merészség, Termékenység, Dicsőség, Tulipán, Barátság utcák; 
November 21.: Hidegvölgy, Segesvári úti rét és az erdőszél, Belvedere lakónegyed, Kishegyszőlő, Hidoş

Adrian, Unomájszőlő, Bodonhegyszőlő, Lugas utcák.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,

valamint a hozzájuk tartozó területet és zöldövezetet. 
Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba, kivéve az

építkezésből/bontásból származó hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető
helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell rakni,
ellenkező esetben ezt nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti napon szállítják
el minden utcából. 

A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (Salubriserv Rt.) be-
nyújtott előzetes megrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják. 

Kivételes esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a mun-
karend változhat.

Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20653-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz SZAKEMBEREKET építkezésre. Órabér
14-15 euró, heti fizetés. Érdeklődni a 0740-602-038-as telefonszámon. (sz.-I) 
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. (62841-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓMUNKÁST, MESTERSEGÉDET és GÉPÉSZT. Tel. 0742-298-872. (20674-I)
KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI LAKATOSOKAT, CNC-
GÉP-KEZELŐT, CSISZOLÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést és szállítást biztosítunk. To-
vábbi infó a 0726-703-123-as telefonszámon. (20682-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA a jeddi termelőbe. Tel. 0745-
520-408. (11255-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő 
csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük 
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62948)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (62948)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni na-
ponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-as telefonszámon lehet.
(62950-I)
FOGORVOSI RENDELŐ ASSZISZTENSNŐT keres. A román és magyar nyelv ismerete kötelező. Ér-
deklődni a 0722-385-290. (11361-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.-I)
MAGÁN SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ CÉG hosszú távra BUSZSOFŐRÖKET alkalmaz vonzó bérezés elle-
nében. Érdeklődni a 0746-688-197-es telefonszámon. (20686)
NÉMETORSZÁGI GYÁRI és RAKTÁRI MUNKÁK azonnali kezdéssel, 10,40 eurós órabérrel. Tel.
0749-300-789, 0740-881-428. (11381)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA munkatársat keres TITKÁRI állás betöltésére.
Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ASZTALOS-
MŰHELY
bérbe adó 

teljes felszereléssel
Marosszentgyörgyön. 

Telefon: 
0744-505-710. 



PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (10501-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserép-
forgatást, levelek összeszedését,
szemételhordást, tetőjavítást. Nyug-
díjasoknak 30% kedvezmény. Tel.
0743-799-833. (11416)

BETEGÁPOLÁSNÁL besegítek. Tel.
0754-482-276. (11408)

MEGEMLÉKEZÉS

„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé
szóródva is köztünk maradt.”
Bánatos szívvel emlékezünk
november 16-án KOVÁCS
ANDRÁSRA (Bandi) halálának
8. évfordulóján. Szívünkben
emléke örökké megmarad.
Felesége, gyermekei, veje,
unokája és testvérei. (sz.-I) 

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk november 16-án
MOLDOVÁN ILDIKÓRA szül.
Csiszér halálának 7.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei: férje, leánya, fia
családjukkal együtt. (11366)

Szomorú szívvel emlékezünk
e dátumra, 2007. november
18-ára, amikor LÁPOSI ANNA-
ANIKA szerető szíve 11 éve
utoljára dobbant. Szép emléke
szívünkben örökre legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos férje, Géza, lánya, fia,
veje és két unokája. (11364)

Szeretettel és könnyes
szemmel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára,
november 16-ára DOCZI
JÁNOS halálának harmadik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, Piroska
és szerettei. Nyugodj béké-
ben, drága kicsim! (2137-I)

Fájó szívvel emlékezünk
november 18-án édesapánkra,
id. DANGULY FERENCZRE
halálának 15. évfordulóján.
Emlékét őrzi leánya, Ibi, fia,
Öcsi, menye, Kati, négy
unokája és hat dédunokája.
Nyugodjon békében! (11371-I)

Életünk csendesen megy
tovább, de az emlék elkísér
egy életen át. 
Fájó szívvel emlékezünk no-
vember 16-án, halálának első
évfordulóján KERESZTESI
IRÉNRE (Baba), a jó
édesanyára, anyósra,
nagymamára, dédire. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (11374)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 18-án a szeretett,
drága jó POP DUMITRURA
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(11376)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.
Kegyelettel emlékezem no-
vember 16-án szeretett
feleségemre, BEREKMÉRI
MAGDALÉNÁRA szül. Kovács
halálának 3. évfordulóján.
Nyugodj békében! Emlékét
őrzi férje, Misi. (11388)

Ma, november 16-án van a
drága férj, édesapa, nagyapa
és após, ÉRSEK LŐRINC
(Miki) halálának 4. évfordulója.
Négy éve már csak emlékezni
tudunk a szeretetére,
jóságára, humorára, arra a
pótolhatatlan, drága emberre,
aki a családját szerette és
óvta. Emléked sosem
halványul szívünkben.
Hiányozni fogsz, amíg élünk,
nincs olyan nap, hogy ne
gondolnánk rád! Tudjuk, hogy
amíg újra nem találkozunk,
fentről továbbra is vigyázol
ránk. Nyugodj békében!
Emlékedet elevenen őrzi
feleséged, két lányod, unokád
és vejeid. (11402)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, rokon, barát, szomszéd, 

vízilabdás csapattárs 
és cukorgyári mesterember, 

id. SZARVADI LÁSZLÓ 
77. évében megpihent. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Temetése november 19-én,
hétfőn 13 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. 

Gyászoló gyermekei, László 
és Tünde. (11377-I)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
unokatestvéremtől, 

ROTH RÓZSIKÁTÓL. 
Nyugodjon békében! 

Bazsa és családja. (11395-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett tata, nagytata, rokon, 

MORÉH VIKTOR 
életének 82. évében csendesen
megpihent. Temetése november
16-án, pénteken 13 órakor lesz a
nyárádszentbenedeki temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (11396-I)

Köszönjük, hogy éltél, és minket
szerettél, nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Szívünkben itt él
emléked örökre. Ha látni aka-
runk, felnézünk az égre, a csilla-
gok közt utazol tovább, ott várj
ránk, ha időnk lejárt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, ükmama, anyós,
rokon, barát és jó ismerős, 

özv. TEMESVÁRI JÓZSEFNÉ
szül. BALÁZS KRISZTINA 

életének 100. évében rövid, de
türelemmel viselt betegség után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunkat 2018. november 17-én
12 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a református temetőben. 

Búcsúzik: fia, Jóska és menye,
Enikő. (11425-I)

Elfáradtál az élet tengerén, pihenj
csendben a föld lágy ölén. Fájó
szívvel búcsúzunk nagymamánk-
tól,
özv. TEMESVÁRI KRISZTINÁTÓL 

szül. Balázs. 
Unokái: Mónika, Emőke, 

Rémusz és Krisztina 
családjukkal együtt. (11425-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anyós, nagymama, déd-
mama, ükmama, 

TEMESVÁRI KRISZTINA
életének 100. évében csendesen
megpihent.

Búcsúzik tőle menye, Marika,
unokája, Rémusz, dédunokája,

Orsolya és ükunokája, Mira.
(11425-I)

Mint egy gyertyaláng, úgy lobban
el az élet, mint egy gyors folyó,
rohannak az évek.
Szomorú szívvel búcsúzunk déd-
nagymamánktól, 
özv. TEMESVÁRI KRISZTINÁTÓL. 

Dédunokái, Csenge, Mátyás,
Orsi és Anna, valamint

ükunokája, Mira. (11425-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szé-
kelyhodosi születésű 

SZABÓ GYÖRGY 
volt jobbágytelki iskolaigazgató 
életének 80. évében 2018. no-
vember 15-én méltósággal viselt
hosszas szenvedés után megpi-
hent. Temetése november 18-án,
vasárnap 13.30-tól lesz a székely-
hodosi ravatalozóból. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett szomszédasszonyunktól,
ROTH ROZÁLIÁTÓL. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Kárpá-
tok sétányi 35-ös tömbház
lakói. (11404)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Móga Margitnak és kedves
családjának férje, DÉNES el-
hunyta alkalmából. Vigaszta-
lódást és az elhunytnak békés
nyugalmat kívánunk. Margit
és Bernát. (11413-I)

Őszinte részvétet kívánunk
Nyárádmagyarósra Móga Mar-
git néninek FÉRJE elhunyta
alkalmával. Nyugodj békében,
Dénes bácsi! Tóth Erzsébet
és családja Marosvásárhely-
ről. (11426-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
özv. KISS ILONA szül. Menyhárt
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és gyá-
szunkban osztoztak. A gyászoló
család. (11385)
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Mély szomorúsággal emlékezünk
november 18-án drága gyer-
mekünkre, TAKÁCS TÜNDÉRE
halálának 20. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos szülei és őt nagyon
szerető testvére, Jancsika-
Béluska. (11370)

Az életünk csendesen megy
tovább, de emléked elkísér egy
életen át.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
édesapára, id. CZIKA ISTVÁNRA
(Pista) halálának 2. évfordulóján. 
Emlékét őrzik fiai: István és Attila,
menyei: Babi és Otti. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
(11365-I)

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis
egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban
látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is
elmegyünk, ahol ő van, oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk. 
Fájó szívvel emlékezünk november
17-én KELEMEN ÁGNESRE halá-
lának 5. évfordulóján. 
Emlékét őrzi férje, László, lánya, Ágica. (11418)

Ha e kertben jársz, tekints e
sírkőre,
Amit olvasol, tartsd meg
emlékezetedben.
Ami te vagy most, az voltam
egykor én is.
S ami én vagyok most, az leszel Te
is.

Ezen a világon minden mulandó,
dúsgazdag s koldus egyaránt
halandó.
Bármivel bírjál, mind e földön
marad,
Tégy hát sok-sok jót éltedben,
mert csak tetteid kísérnek a mennybe.
Szomorúan emlékezünk november 18-án KOVÁCS ENDRE
nyárádmagyarósi születésű sáromberki lakosra halálának 2.
évfordulóján. Szívünkben őrzünk.
Nyugodjál békében! 
Felesége, édesanyja, fia és két unokája: Dávid és Kata. (11414)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a csibai 

id. DIÓS SÁNDOR 
életének 90., házasságának 68.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2018. november 16-án,
pénteken 14 órakor lesz a
csibaszentmiklósi ravatalozóból,
református szertartás szerint.
Ezt követően a csibai temetőben
helyezzük örök nyugalomra. 
Búcsúzik tőle felesége, két
lánya, fia, menye, veje, hét
unokája, tíz dédunokája,
unokaveje, ükunokája. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)
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