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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 39 perckor.
Az év 358. napja,
hátravan 7 nap.

Ma ÁDÁM és ÉVA,
holnap EUGÉNIA napja.
EUGÉNIA: a latin Eugenius
férfinév női alakja, jelentése:
előkelő nemzetségből való.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 2 0C
min. -6 0C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. december 23.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9488

4,3677

1,3399

253,5698

Kiigazították a megye
alárendeltségébe tartozó
intézmények költségvetését

A Maros Megyei Tanács múlt szerdai ülésén a költségvetés-kiigazításról döntött, több alárendelt intézmény számára kisebb-nagyobb összegeket hagyott jóvá. A Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 6,5 millió lejes, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia 2,9 millió
lejes költségvetés-kiegészítést kapott, amelynek jelentős
részét személyzeti költségekre fordítják, a fennmaradó 24
ezer lejből az intézmény működési költségeit fedezik.
Ugyancsak személyzeti költségekre hagyták jóvá az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház költségvetés-kiegészítési kérelmét, 2,6 millió lejt, és további 35 ezer lejt a működési
költségek fedezésére.

Új állatok az állatkertben

A Télapó elhozta a rénszarvasait

Az elmúlt időben új állatokkal bővült a marosvásárhelyi állatkert állománya. Egy héttel ezelőtt
Budapestről három, a nyíregyházi állatparkból
pedig hét madagaszkári gyűrűsfarkú makit telepítettek át. Két napja három rénszarvassal és két
hóbagollyal gazdagodott az állatkert.

Vajda György

A madagaszkári gyűrűsfarkú makikkal egyrészt bővítették a Marosvásárhelyen meglévő „csapatot”, másrészt
pedig, tekintettel arra, hogy őshazájukban, Madagaszkáron
az élőhelyük drasztikusan csökken, és így az állatok létszáma is, egyfajta mentőmissziót is végez az állatkert.
Márciusban újabbak érkeznek Hollandiából. A különböző
helyekről érkezett állatokat csak tavasszal láthatják majd
egy helyen a vásárhelyiek.
Azt tervezték, hogy Budapestről pelikánokat is hoznak,
de mivel szállításuk előtt egy nappal kitört a szárnyasinfFotó: Vajda György

Adóvisszaosztásból részesülnek
az önkormányzatok

A hatszázalékos személyi jövedelemadó, valamint a héavisszaosztásokból a Maros Megyei Tanács 1,74 millió lej
szétosztásáról döntött a megyebeli településeknek.

Drágul a víz

A megyei tanács jóváhagyta az Aquaserv regionális vízszolgáltató vállalat díjszabásainak módosítását az ivóvízés szennyvízkezelési szolgáltatásra. Az ivóvíz-szolgáltatás
díja köbméterenként 3,76 lejről 4,03 lejre nő, míg a szennyvízelvezetésé köbméterenként 3,16 lejről 3,39 lejre.

3393 személyt alkalmaztak
a foglalkoztatási ügynökség révén

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség támogatásával 3393 személyt alkalmaztak az idei év eltelt 11
hónapjában, közülük 1653 nő. Az alkalmazottak fele-fele
arányban városon, illetve vidéken élnek. A munkát talált
személyek közül legtöbben középiskolai végzettséggel rendelkeznek (1159), őket követik a szakiskolai tanulmányokkal rendelkezők (820) és az általános iskolát végzettek
(706). Egyetemi végzettséggel 350-en rendelkeznek. A
Maros megyei ügynökség közvetítésével alkalmazott személyek közül 1115-en tartoznak a nehezen vagy nagyon
nehezen foglalkoztathatók kategóriájába.

Indul a szelektív hulladékgyűjtés

Január 17-étől Marosvásárhelyen is elkezdődik a szelektív
hulladékgyűjtés. Először a magánházaknak lesz lehetőségük különválasztva gyűjteni a hulladékot, ez mintegy 7 ezer
háztartást érint, majd fokozatosan kiterjesztik a tömbháznegyedekre is. Az újrahasznosítható szemét négy típusát
fogják gyűjteni, különböző színű zsákokba: a műanyagot,
fémet sárgába, a papírt és kartont kékbe, az üveget zöldbe,
a biológiailag lebomló háztartási hulladékot pedig tetszőleges színű zsákba. A Sylevy Salubriserv hulladékgyűjtő vállalat január elején biztosítja a háromféle színes zsákot. Az
ezekbe helyezett hulladékot hetente gyűjtik össze a házak
elől, hétfőtől szombatig 7 és 15 óra között, előre meghatározott, utcákra lebontott ütemterv szerint.

Zárva lesznek
a marosvásárhelyi piacok

A Marosvásárhelyi Ingatlankezelő és Piacigazgatóság közölte, hogy az ünnepek alatt, azaz december 25-én és 26án, illetve január 1-jén és 2-án a marosvásárhelyi piacok
zárva lesznek. Az ócskapiac december 26-án és január 2án tart zárva.

A gyermekek focijáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.05 órától Budai Barna lesz a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának a vendége. A Román
Labdarúgó-szövetség (FRF) területi szakreferensével Szucher Ervin az utánpótlás-nevelésről beszélget.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Kedves olvasóink!

luenza, el kellett halasztani az áttelepítést. Tervben volt, hogy egyúttal két
óriásdenevért is hoznak, de a hideg
miatt nem vállalták a szállítást.
December 22-én, mintegy 2000 kmes út után, ezúttal nem a Lappföldről,
hanem két hollandiai állatkertből érkezett három, alig nyolc hónapos kan rénszarvasborjú és két hóbagoly. A
rénszarvasokat az istállóban helyezték
el, ahol meg kell szokniuk az új környezetet, míg a hóbaglyok a röptetőbe
kerültek. Még nem láthatók, de hamarosan áthelyezik őket. Ottjártunkkor
készült a kuckójuk.
Azt is megtudtuk, hogy márciusban
három nőstény rénszarvas érkezik más
állatkertből, azzal a szándékkal, hogy
majd szaporítják őket az új, marosvásárhelyi otthonukban.
Szánthó János, az állatkert igazgatója elmondta, csak olyan fajok
egyedeivel bővítik az állományt, amelyeknek jelenleg helyük van az állatkertben, az anyagiak hiánya miatt
olyanokat nem hoznak, amelyeknek új
kifutót kell építeni. Január elsejétől önálló jogi személyisége lesz az állatkertnek, és ez lehetőséget ad a hatékonyabb
fejlesztésre. Remélik, hogy ennek a lépésnek már a nyár derekán látványos
eredménye is lesz.

Hirdetési irodánk nyitvatartása, a munkaszüneti napok miatt, a következőképpen módosul:
– december 24., péntek, 25., szombat, 26., vasárnap: ZÁRVA.

– december 27, hétfő, 28., kedd, 29., szerda: 9-15 óra között
– december 30., csütörtök: 9-14 óra között

– december 31., péntek, január 1., szombat, január 2., vasárnap: ZÁRVA
– január 3., hétfő: 9-15 óra között.

Következő lapszámunk december 28-án, kedden jelenik meg.

Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet.

Áldott, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Elhunyt Benkő Samu akadémikus,
az EME egykori elnöke

Életének 94. évében, 2021. december 21-én elhunyt
Benkő Samu, Széchenyi-díjas erdélyi művelődéstörténész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori elnöke és tiszteleti tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia külső tagja, a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Benkő Samu a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének kutatója, a Korunk folyóirat szerkesztője volt. Az
erdélyi magyar művelődéstörténet 18–19. századának kutatójaként Kemény Zsigmond naplójának közreadásával, a Kriterion Könyvkiadó Téka sorozatának szerkesztésével fontos
közművelődési feladatokat látott el. Szintén jelentős szerepe
volt Bolyai János kéziratos hagyatékának feldolgozásában.
Életművét meghatározta a szülőföld iránti hűség: szociográfiai munkái, jeles személyekkel készített interjúi, szerkesztett kötetei, elméleti és gyakorlati tevékenysége szűkebb
pátriája, Erdély iránti föltétlen ragaszkodását fejezte ki, és

Ország – világ

mutat irányt a ma embere számára is.A rendszerváltás után,
1990-ben Benkő Samu jelentős szerepet vállalt az Erdélyi Múzeum-Egyesület újraszervezésében és újraindításában, melynek először alelnöke, ezt követően pedig, 1994–2002 között,
két cikluson át, elnöke volt.
Szakmai tevékenységét, munkásságát számos rangos díjjal
és kitüntetéssel jutalmazták Romániában és Magyarországon
is: a Román Írószövetség Díja, Nicolae Bălcescu-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Nagy Imre-emlékplakett, Déry Tibor-díj, Széchenyi-díj, Kemény
Zsigmond-díj, a Magyar Művészeti Akadémia aranyérme,
Bethlen Gábor-díj, Gróf Mikó Imre-emléklap, Hazám díj, Pro
Scientia Hungarica Érem, Arany János-életműdíj.
Búcsúztatására a kolozsvári Házsongárdi temetőben kerül
sor.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetősége és munkaközössége kegyelettel és tisztelettel őrzi emlékét.

Műszaki okok miatt állt le a zöldházprogram

Mint ismeretes, a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium december 22-én meghirdette
a pályázatot a fotovoltaikus zöldházprogramra,
amelynek célja különböző épületekre napelemes
pannók felszerelése, amelyekkel energiát termelnek. A támogatást a rendszerbe kerülő jóváhagyott
cégek kapják meg. Ehhez ajánlataikat 10 órától fel
kellett volna tölteniük, azonban a rendszer leállt. A
feliratkozást 16 órakor újraindították, de ismét leállították, mert az applikáció nem működött megfelelően.

A műszaki hiba botrányt váltott ki. Tánczos Barna miniszter
elfogadhatatlannak tartotta azt a módot, ahogyan a Környezetvédelmi Alap kezelte a program indítását, és elrendelte,
hogy december 23-ig, csütörtökig ismét tegyék lehetővé a
platform elérését. Fülöp Loránd, a Környezetvédelmi Alap
(AFM) igazgatója, aki IT-szakember, arról biztosította az ér-

dekelteket, hogy gyors és hatékony megoldást keresnek a műszaki hiba elhárítására, és mindazok kérését is figyelembe veszik, akik a pályázati útmutató szerint december 22-ig
feltöltötték ajánlataikat. Azon dolgoznak, hogy januárban elfogadható módszerrel közöljék az online felületen a szerelőcégek is dossziéjuk dokumentációját. Az igazgató csütörtökön
lapunknak azt nyilatkozta, hogy a műszaki hibát az elavult
számítógépes rendszer és a program okozta, amelyeket elődeinek fel kellett volna újítania. Jelenleg azon dolgoznak, hogy
megkönnyítsék az eljárást, majd fokozatosan megújítják a
rendszert. Az előállt hibáért intézményvezetőként felvállalta
a felelősséget, a lemondását is kilátásba helyezte, hozzátéve,
hogy ez nem oldja meg a helyzetet. Igyekeznek, hogy minél
előbb megbízható rendszert dolgozzanak ki, ami kiigazítja a
korábbi mulasztások miatt előállt helyzetet. Amint működőképessé válik a felület, azonnal közlik az érdekeltekkel.
(vajda)

A tanügyi alkalmazottak kétharmada sztrájkolna
januárban

A tanügyben dolgozók kétharmada, egészen pontosan 67,5%-a szeretné, ha január 10-re általános
sztrájkot hirdetnének – derül ki három oktatási
szakszervezeti szövetség szerdán közzétett felméréséből.

A kérdésre összesen 32.744 tanügyi alkalmazott válaszolt,
és csak 32,5%-uk ellenezte a javaslatot. A kérdés tartalmazta,
hogy sztrájk esetén a tanügyi alkalmazottak nem kapnának fizetést.
A válaszadók 77,8%-a helyeselte, hogy ne zárják le a tanulók első félévi tanulmányi eredményeit. 29.325-en válaszoltak
erre a kérdésre, és csak 22,2%-uk nem értett egyet ezzel a javaslattal.
Arra a kérdésre, hogy gondoltak-e már arra, hogy az anyagiak miatt otthagyják a tanügyben betöltött állásukat, a 32.744
válaszadó 59,2%-a válaszolt igennel.
A felmérést a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége,
a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség készítette december 13-a és

Vajda György

21-e között. A kérdőívre válaszoló 32.744 tanügyi alkalmazott
92,2%-a pedagógus.
A három tanügyi szakszervezeti szövetség szerdán közleményben tudatta, megvárják a beígért találkozót a kormányfővel, valamint a tanügyi dolgozók körében tartott belső
referendum eredményét, majd eldöntik, a tiltakozás mely formáját választják januárban.
A szakszervezetek emlékeztetnek, hogy az ágazat dolgozói
2020 szeptemberétől lettek volna jogosultak a 2017-ben elfogadott kerettörvény által előírt béremelésre, de a kormány elhalasztotta annak gyakorlatba ültetését.
„Jelenleg a tanárok olyan helyzetben vannak, hogy 2020 januárja óta nem kaptak fizetésemelést – ekkor kapták meg a
törvény által 2022-re előírt alapbér és a 2018. decemberi alapbér közötti különbség második egynegyedét –, miközben 2020
januártól mostanig közel 11%-ra nőtt az infláció” – olvasható
a közleményben, amely megalázónak nevezi a kormány által
javasolt, körülbelül 65 lejnek megfelelő béremelést.
(Agerpres)

A napfény örömünnepe

Karácsony a szeretet és a fény ünnepe – világszerte ezzel
a sztereotípiával ivódott be keresztény kultúránkba a történelmi korok előtti eleink pogány rítusa, ami jelezte, hogy
a sötétség fölött győzedelmeskedik a fény, a rosszat legyőzi
a jó, és a természet új ciklusába lépett. Az évezredek során
a különböző kultúrák sajátos vallási vagy világi szimbólumokkal, tartalmakkal ruházták fel e jeles napot. Nem véletlen, hogy 2000 éve a keresztény világban a szeretet, az
ajándékozás, a család ünnepeként szekularizálódott. Tartalma is változott, korok, ideológiák szerint. Mindenki saját
belátása szerint viszonyult ezekhez a külső tényezőkhöz.
Egyvalami azonban biztosan áthidalta az évezredeket. Az
ünnep alkalom a bensőséges önvizsgálatra, amely talán
ennek kapcsán ilyenkor – a szürke mindennapoktól eltérő
fényünnepen – erősödik meg a legjobban. Az ünnep alka-

lom a számvetésre, arra, hogy talán elgondolkodjunk azon:
volt-e karácsonyunk az év más napjaiban is? Képesek vagyunk-e máskor is nyitni, befogadni, elfogadni, önzetlenül
szeretni, segíteni, támogatni mást? Sajnos úgy tűnik, hogy
a közösségi érzés, a szolidaritás, az összetartozás valahogy
kikopni látszik ebben a számítógépes kütyük generálta, elegyéniesedő művilágunkban. És erre alaposan rásegített a
világjárvány, a karantén, a bezárás, a közös gondolkodást
szétziláló kulturális intézményekre vetett korlátok, a vélt
vagy valós szociális távolságtartás. Családokat, baráti társaságokat megbontó éles értelmi és érzelmi határokat húz
a megosztás oltottak és oltatlanok között. A félelem, az aggodalom, a megválaszolatlan kérdések sokasága lepkebábok leplét vonta körénk. Téves vagy a valósághoz közelebb
álló világszemléletünket egyre inkább bebetonozza az egyoldalúság. Egyre többen ugyanilyen radikálisan viszonyulunk egymás sikeréhez vagy sikertelenségéhez. Többen
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Kezdődik a téli vakáció

A tanügyminisztérium határozata értelmében minden
iskola eldönthette, hogy a csütörtöki napon jelenléti
oktatásban vagy alternatív, informális tevékenységekben vesznek-e részt a tanulók. A vakáció pénteken, december 24-én kezdődik minden óvodás és
iskolás számára. Az általános iskolások és gimnazisták számára 2022. január 3-án, az óvodások és elemi
osztályos gyerekek számára január 10-én kezdődik
az oktatás. Az első szemeszter január 14-én ér véget,
január 17-én kezdődik a második félév. A következő
vakáció 2022. április 15-étől május elsejéig tart majd.
(Agerpres)

Jóváhagyta a kormány
a 14,94 milliárd eurós hitel lehívását

Jóváhagyta a kormány szerdai ülésén azt a sürgősségi rendeletet, amely lehetővé teszi az Európai Bizottságtól (EB) érkező 14,94 milliárd eurós hitel
felvételét. A kölcsönt az uniós helyreállítási alapból
kapja Románia. Románia összesen 29,18 milliárd
eurót kap az uniós helyreállítási alapból, ebből 14,24
milliárd eurót vissza nem térítendő támogatás, 14,94
milliárd eurót kedvezményes hitel formájában. A megállapodás hatálybalépése után az Európai Bizottság
előfinanszírozásként Bukarest rendelkezésére bocsátja a hitel 13 százalékát (mintegy 1,94 milliárd
eurót). A tíz részletben folyósított hitel 2026. december 31-ig áll Románia rendelkezésére – derül ki a kormány közleményéből. (Agerpres)

Mozgósítják a rendőröket,
csendőröket az ünnepekre

Lucian Bode belügyminiszter a belügyi struktúrák
mozgósítását és felelősségteljes felkészülését kérte
csütörtökön a téli ünnepek idejére. Bode a rendfenntartó erők aktív és látható jelenlétét kérte a karácsonyi és szilveszteri köztéri ünnepségek helyszínein,
ugyanakkor a közúti forgalom gördülékenységének
biztosítása érdekében a közúti rendőrség fokozott jelenlétét, az úttakarítás folytonosságának biztosítását
kérte alárendeltjeitől. A belügyminiszter figyelmeztette ugyanakkor a tanácskozás résztvevőit, hogy
gondot kell fordítani a zsúfoltság megelőzésére a
közterületeken, mivel „az állampolgárok szokása,
hogy a téli ünnepek alatt, és különösen szilveszter éjszakáján nagy csoportokban mulatnak”. A tárcavezető a pirotechnikai eszközök forgalmazásának
fokozott ellenőrzésére szólította fel a hatóságokat, és
arról is beszámolt, hogy eddig már 44 tonna ilyen
eszközt elkoboztak a hatályos törvények áthágása
miatt. (Agerpres)

Oroszország és Kína
csúcstechnológiájú fegyvereket
fejleszt közösen

Oroszország és Kína együttműködik a biztonság területén, így a csúcstechnológiájú fegyverek közös fejlesztésében is – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz
elnök csütörtökön tartott éves sajtótájékoztatóján.
Hozzátette, hogy a két ország között kooperáció van
az űrkutatásban, valamint a repülőgép- és helikoptergyártásban is. Az orosz és a kínai fegyveres erők
közös gyakorlatokat tartanak, közösen vesznek részt
nemzetközi katonai játékokban, valamint tengeri és
légi járőrözésben. Putyin szerint a két ország „abszolút átfogó, stratégiai jellegű partnerséget” alakított ki,
amely komoly stabilizáló tényező a nemzetközi színtéren. (MTI)

saját képességeik képtelenségének vitriolját fröccsentik
másokra a világhálón és azon kívül, anélkül hogy arra
gondolnának, mivel tehetnék ők jobbá, szebbé e világot.
Az utóbbi időben elég sok kihívás elé nézünk, amelyekhez
némiképpen talán másképp kellene viszonyulnunk a vádaskodás, a kölcsönös stigmatizálás helyett, legyen az a vírusjárvány, a migránskrízis, a klímaváltozás, genderkérdés
vagy lokális szinten a helyi adminisztráció. Egyre inkább
hiányzik közösségeinkből az empátia, a tolerancia, az
együttérzés. Pedig a ma még távolinak tűnő globális veszélyeket, ugyanakkor az egyéneket közvetlenebbül is
érintő gondokat csak közösen, együtt – nemre, fajra, nemzetre, vallásfelekezetre és egyéb megkülönböztetésre való
tekintet nélkül – tudjuk elkerülni, megoldani, lehet, hogy
még ebben az emberöltőben. Ehhez kell az időnkénti önreflexió, a szeretet, s mindaz, ami kikopni látszik egyre inkább
virtuálissá váló világunkban. Húzzuk el a sötétítőt, nyissuk
ki az ablakot, és engedjük be a napsugarakat, a meleget
lelki szobánkba… a fény ősi ünnepén… és máskor is! Erre
is teremtettek.
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Karácsony Erdélyben

Az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe

Jézus Krisztus születésére
emlékezik karácsonykor a keresztény világ, a nem keresztények pedig a szeretet
ünnepét tartják. Karácsony
hagyománya
évezredekre
nyúlik vissza. A karácsonyi
tradíciók jelentősen megváltoztak az idők folyamán, és így
alakult ki az ünnep jelenlegi
formája, kicsit több mint száz
éve. De kinek mit jelent ez az
ünnep? Mostani összeállításunkban erre kerestük a választ...

Nagy-Bodó Tibor

Dr. Nagy Attila, PhD:
Pólyádból, Béke jó Ura,
nevess reánk…

tán maradt szavainkat, a Szeretetét, szorú körüli családi ima, az előkészükarácsonykor – az evangélium meg- let a templomban, a roráté, az osztálymegvillanó, sugárzó fényében…
társra való aktív figyelés egy apró, kis
ajándékkal.
Dr. Puskás Attila, édesapa, a Bolyai
Karácsony egy volt a történelemFarkas Elméleti Líceum tanára,
ben, de karácsonyokat élünk meg
a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar életünk állandóan változó helyzeteKulturális Egyesület elnöke:
iben. Tudom és hiszem, hogy üzeAz én karácsonyaim
nete egy és örök érvényű, de
karácsony nagyon is konkrét, és
életszakaszaim karácsonyai újabb
és újabb értelmét tárják fel számomra. Valahogy így válik teljessé
megértése az időben, és így válok
én is teljessé.

– Számomra a karácsony semmi
esetre sem a túllihegett ajándékozást jelenti. Családunkban orvosok,
lelkipásztorok elég szép számmal
voltak, akik világháborúk, csontig
hatoló társadalmi-nemzeti változások, megrendülések korát élték át,
beleértve a politikai börtönöket is.
Ma is példaértékű számomra lehiggadt, szeretetteljes emberi magatartásuk a legnehezebb alaphelyzetekben.
Felejthetetlen, sőt, meghatározó
élménye életemnek az a néhány karácsony, amikor kispénzű szüleim a
Szív – tükrös mézeskalács – és a
Szellem – egy-egy szép könyv, mint
például Nemes Nagy Ágnestől az
Aranyecset – ajándékait helyezhették el az angyal nevében a karácsonyfa alá. És még inkább
megható volt az a két aranyfestékkel befuttatott dió, amelyeket a már
özvegy anyai nagyanyánk függesztett a fára – az öcsémnek és nekem.
Mert annyira futotta – de mennyire
ragyogtak a meggyújtott gyertyák
fényében!
Gyerekkorom közvetlen környezete így emelte-nemesítette bennem
évről évre, Jézushoz kapcsoltan az
evangéliumi lelkületet, az Örömüzenet mindenekre kiterjedő megtartó erejét.
Azokban az esztendőkben nehéz
volt derűsen mosolyogni – egyáltalán úgy örülni valaminek vagy valakinek, hogy az hiteles, igen
mélyről, a szív pitvarából spontán
bukjon föl – örömet hozón, de mindenképpen vigasztalón is.
Kilesve környezetem szavait,
gesztusait – a Szeretetet tanultam
meg tőlük. Ez jött át, anélkül hogy
akár egyetlen kérdést is föltettem
volna nekik. Így ért bennem is karácsony a gyerekfejre tett kéz melegsége okán a valódi ragaszkodás,
védelem, óvás és szeretet ünnepévé.
Lehet, hogy közhelyes mindez.
De nézzünk csak szét mai világunkban – minden, csak nem a szeretet, minden, csak nem az, amire
nyugodt lelkiismerettel bólintana rá
a szív és az elme. Karácsonyhoz
nem illő szóval: förtelem!
Ki-ki vessen számot önmagával
– és csak akkor szólaljon meg,
pláne cselekedjen, ha azzal fölszárnyaltatja bennünk a lelket, és ajkunkra tolul a havas magányban
fogant gruberi Csendes éj…
És lehet olvasni mellé Babitsot,
Pilinszky Jánost, rajnai misztikusokat
– elsuttogni saját megviselt, de tisz-

– Az én karácsonyom nem egy
karácsony. Az én karácsonyom karácsonyok története, élethelyzetek
karácsonyainak sorozata, amelyek
kisgyermekkortól kezdve középkorú felnőtt koromig folyamatosan
gazdagodnak és mélyülnek élményekben és lelki tapasztalatokban.
Amelyek egyenként megsejtettek
velem, az önmagam megértésére
folyamatosan törekvő és kereső emberrel valamit abból a csodából,
ami az első és utolsó karácsonykor
történt, amikor a megfoghatatlan és
felfoghatatlan Isten kézzelfogható
és érthető módon jelent meg a világban.
Ilyen emlékezetes élethelyzet
gyermekkorom karácsonya. Gyermekkorom karácsonya a sötét estében, a fenyőillatú lakásban
titokzatos módon megjelenő fa és
ajándékok látványának képeként
rögzült emlékeimben.
Ma is él bennem az est titokzatossága, a szikrázó csillagszórók és
remegő gyertyalángok képe, az
ajándékok csillogása, a családi
együttlét biztonsága és vigasztaló
érzése. Gyermekkorom karácsonya
a felfoghatatlanra való rácsodálkozás ünnepe volt, amit igazából csak
gyermekként él meg az ember.
Később bővült és mélyült karácsony megértése. Székelyudvarhelyi
teológus gyakornokként éltem meg
először az ünnepet távol a családtól,
amiről kezdetben úgy gondoltam,
hogy a pokoli magány ideje lesz a
szeretet és együttlét ünnepe helyett,
amiről ilyenkor beszélünk. Máig talány számomra, hogy ki helyezte a
Szent Miklós hegyi plébánia ajtajába azt az apró kis ajándékot. A
gesztus, a hóban közeledő és távolodó lábnyomok látványa sokat
megértetett velem karácsony lényegéből. Karácsony arról szól, hogy
sohasem vagyok egyedül, mert Valaki, valaki gondol rám. Lehet, hogy
nem érzékelem, de jelenlétének
nyomai láthatók, és ez végtelenül vigasztaló érzés. És az igazi ajándék
nem az a becsomagolt értékes vagy
értéktelen valami volt a hóban,
hanem ő maga volt az ajándék, aki
azt oda letette. Az igazi ajándék a
Másik – ez karácsony legmélyebb
üzenete. Ez a család nélküli élethelyzet még azt is megértette
velem, hogy miért a család ünnepe
a karácsony, és hogy miről szól
vagy kellene szóljon a család: egymásnak és egymásért lenni és élni.
Édesapaként, korábban egyházi
közösség vezetőjeként, harminc bolyais, rám bízott tizenéves diák egyfajta irányítójaként a karácsony ennek
a tapasztalatnak a megjelenítéséről és
átadásáról szól. Felnőtt élethelyzetem
karácsonya a felelősségé. Azért, hogy
másoknak is rácsodálkozás legyen a
karácsony. Hogy mások is megértsék
ajándékjellegét és igazi mélységét.
Hogy a nagyon fontos külső előkészületnél fontosabb az adventi ko-

sebb, amit lányaim, unokáim saját
kezükkel és fantáziájukkal készítenek.
Számunkra a karácsony a családi
együttlét szent ünnepe, távol levő
szeretteinkről is megemlékezve.
Mert magasztos érzés, ha a karácsonyfa körül együtt énekelhetjük,
hogy „Mennyből az angyal”.
Boldog karácsonyt, szeretetben,
egészségben!
(Andreas Gryphius, 1616–1664)

Szucher Ervin újságíró,
a Krónika munkatársa:
Nem azt kell keresnünk,
ami elválaszt; azt kell megtalálnunk,
ami összeköt

Kányádi Orsolya, a Marosvásárhelyi
Rádió munkatársa:
A december egy új kezdetnek
a lehetőségét rejti

Dr. Gyéresi Árpád nyugalmazott
egyetemi tanár, az EME alelnöke:
A karácsony a családi együttlét
szent ünnepe

– A karácsony szónak különleges
varázsa van. Jézus Krisztus születése az emberiség történetének páratlan eseménye, időszámításunk
határköve. A születés szimbóluma,
az élet és a remény fénysugara.
Ezért is különleges ez az ünnep,
amelyre évente nagy várakozással
és szeretettel készülnek a keresztény családok.
Bár nemzedékről nemzedékre
öröklődő hagyományos ünnepről
van szó, mégis a különböző korosztályoknak más külsőségekben jelentkezik, vagy esetleg sok
tekintetben csak külsőségekben
nyilvánul meg.
A világháború utáni években,
minden nehézség dacára is szép
családi ünnepünk volt a karácsony.
A szűkös körülmények sem akadályozták meg az embereket abban,
hogy minden leleményességüket,
kézügyességüket is latba vetve tegyék emlékezetessé a szent ünnepet.
Ma már talán hihetetlennek
tűnik, hogy akkor minden hozzávalót házilag kellett előállítani, a szaloncukor főzésétől a fenyőfadíszekig. És a fenyőfa alá került
ajándékok java része is a családi
kézművesség – faragás, kötés-varrás – terméke volt. Szerény körülmények között felértékelődik
minden olyan képesség, amely a
szeretetből fakad és lelki örömöt
eredményez.
Abban a korban évtizedekig tiltották, eltorzították ezt a szent ünnepet, a korabeli hatalom és
ideológia mindent elkövetett azért,
hogy elködösítse az ünnep lényegét,
a Megváltó születését.
De karácsonyeste, amikor hazafele tartottunk a kötelező ateista
programokról, lelkünket melengette, ha a lefüggönyözött ablakok
mögött felsejlett a feldíszített karácsonyfa árnyéka vagy éppen annak
kivilágítása. Bár nyilvánosan nem
emlegethettük a karácsonyt, a család bensőséges, ünnepi élményét
nem tudták kitörölni az emberekből.
És aztán jött harminckét éve a
nagy fordulat, mióta szabadon lehet
ünnepelni, és nagy a választék az
ajándékok terén. Évről évre nagy a
késztetés arra, hogy az előző alkalmat túlszárnyaljuk az ajándékozás
terén. De bármilyen értékes ajándék
helyett számomra az a legkedve-

Találkozásokban, ölelésben, beszélgetésekben, élményekben, egészségben gazdag ünnepeket kívánok!
Boldog karácsonyt!

– A karácsony a legfontosabb
ünnep számomra. Valahogy másként működnek az év ezen időszakában az emberek: elfogadóbbak,
szeretetteljesebbek, türelmesebbek
vagyunk. Ilyenkor tapasztaljuk,
hogy milyennek kellene lennünk
egész évben.
Sajnos évről évre egyre nehezebben tudok a karácsony meghittségére hangolódni. Túl sok a
külsőség, amely körülvesz bennünket. Minden azt sugallja, hogy milyen szép, fenséges, csillogó, finom
az ünnep. Amíg a lakást csinosítjuk,
addig pont a legfontosabbról feledkezünk meg: a lelkünk ünneplőbe
öltöztetéséről. Néhány éve erre próbálok ráhangolódni: zenével, beszélgetésekkel, elcsendesedéssel, de
még tanulnom kell. Ez az időszak
mindenképpen lehetőséget ad arra,
hogy több időt töltsek a szeretteimmel és önmagammal.
Gyermekként valahogy könynyebb volt, persze ezt akkor még
nem tudtam. A szüleim nagyon változatos módon igyekeztek meggyőzni arról, hogy majdnem
találkoztam az angyallal. Éppen
most surrant, repült, szaladt el. Ők
látták. Amikor csüggedni kezdtem
emiatt, akkor az ajándékok mindig
meggyőztek arról, hogy nem érdemes. Mert a szüleim – az angyal segítségével – mindig megtalálták a
tökéletes ajándékot.
Felnőttként már kicsit nehezebb
az angyallal egyezkedni. Mindig
nagyon
igyekszem
valami
személyre szabottal meglepni a
szeretteimet. Valami számukra
hasznos, szép ajándékon gondolkodom. Nagyon nehéz elérni az
,,aha” élményt, amikor ajándékokról van szó.
Az ünnepi menühöz szerencsére
még nem vagyok elég felnőtt. Édesanyám és a párom anyukája kényeztetnek ilyenkor bennünket
finomabbnál finomabb ételekkel.
Mi pedig engedjük nekik.
Az idei karácsony kihívásokkal
teli, akárcsak a tavalyi volt. Tudom,
hogy sok embernek nincs lehetősége a szeretteivel tölteni az ünnepet, és hogy mennyire szerencsés
az, akinek van kit hazavárni.
Közhelyes, de a december egy új
kezdetnek a lehetőségét rejti. Ilyenkor tanulhatunk az óév hibáiból, és
új lendületet nyerhetünk az új év lehetőségeiből.

– Hetek óta egy karácsonyfának
nevezett „műalkotás” osztja két, a
közösségi oldalakon egymásnak feszülő táborba Marosvásárhely lakóit. Az egyik fél a láncfűrész
pusztító hasításától megmenekített
sudár fenyőt élteti – és közben környezetvédelemről beszél. A másik a
műanyag természetellenességéről
és hosszas lebomlási folyamatáról
tart kiselőadást. Szintén a környezetvédelem nevében.
A logikus érvek és ellenérvek felsorakoztatása mellett mindkét tábor
olykor-olykor erőből próbálja legyúrni a másikat, miközben éppen
az ünnep, a várakozás, a karácsony
lényegét helyezi zárójelbe. A vita
már nem is vita, hanem néha fricskázódásba megy át, máskor veszekedéssé fajul, időnként pedig
acsarkodássá vagy iszapbirkózássá
dagad.
Miközben magyar a magyarral,
keresztény a kereszténnyel száll
harcba, a többség megfeledkezik
arról, hogy az advent szellemét és
karácsony csodáját nem a fa minősége és csillogó-villogó fényei
gyújtják meg lelkünkben. Míg a
műfáról folyik a Facebook-huszárok lovagiasnak aligha nevezhető
párbaja, észre sem vesszük, hogy
életünket – és így a karácsonyt
megelőző időszakot – teljesen beborítja a műmosoly, a műkedvesség, a műjókívánság, a műjóság. A
megfelelési kényszer már-már vakítóan világít bennünk, holott a legbensőségesebb boldogságot embertársainkért gyújtott, pislákoló kis
gyertya és őszintén dobbanó szívünk nyújtja. Ugyanígy a karácsony
nem a pénztárcánk, hanem lelkünk
megnyílásáról kell hogy szóljon!
Merthogy, akinek nincs karácsony
a szívében, az hiába keresi a díszesen becsomagolt ajándékdobozokban. Nem fogja megtalálni sem a
mű-, sem a valódi fenyő alatt.
Mit tehetek, erről szól a mai
világ! – hangzik fel gyakran mintegy önigazolásként a kijelentésbe
átsikló kérdés. Semmi különöst
nem kell tennünk, csak egy kis memóriagyakorlatot. Ha egy félpercnyi időre behunyjuk a szemünket,
és visszamegyünk gyermekkorunkba, ráébredünk, hogy huszon-,
harminc- vagy hetven évvel ezelőtt
mekkora örömet és boldogságot jelentett számunkra az otthon melege,
családunk együttléte, az egymásra
való figyelés. Nem zavart, hogy az
angyal nem mindig azt csempészte
a fa alá, amit szerettünk volna, nem
érdekelt, ha megrepedt a bejgli,
nem problémáztunk, ha a szomszéd
gyermeknek puccosabb ajándékok
jutottak, mint nekünk. És azon sem
vitáztunk, kinek van magasabb és
pompásabb karácsonyfája. Nem azt
kell keresnünk, ami elválaszt; azt
kell megtalálnunk, ami összeköt.
Mint például a kis Jézus születésének öröme. Számomra mindmáig
ez jelenti a karácsonyt.
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Kaáli Nagy Botond

Fénykeresők karácsonya

Mi történik egy olyan faluban,
ahol már kezdenek feledésbe merülni a régi népszokások, ahol az
egykori összetartást szétzilálta a járvány, ahol az ott élőknek igényük
van arra, hogy újra összefogjon a
közösség, de nem tudják, hogyan
lehetne ezt ismét megtenni? Mi történik egy olyan községközpontban,
amely Erdély egyik legszebb vidékén fekszik, gyönyörű a táj, a sokszor
züllesztő
külvilágtól
kellőképpen el van zárva, mégis
közel a városhoz, ám ahol talán
éppen emiatt a hagyományokra,
szokásokra jobbára csak az öregek
emlékeznek, de a fiataloknak és a
legkisebbeknek is szükségük van
rá? Ilyen esetben három út között
lehet választani: tűzzel-vassal, de
visszahozzuk a régi, sok esetben –
tetszik, nem tetszik – már avítt és a
mai időkben jelentését vesztett,
leginkább népművészeti-néprajzi
szempontból értékelhető szokásokat; teljesen elfelejtjük őket, mondván, ma már nincsen rájuk szükség;
vagy – és talán ez a legjárhatóbb,
legélvezetesebb, legpragmatikusabb és legtiszteletreméltóbb út –,
újakat találunk ki, új formát és új
hagyományt teremtünk, amelybe
gondosan beleágyazzuk a régit, a
hagyományosat, a régi népszokásokat, olyan formában, hogy az a ma
embere, a ma gyermeke számára is
élvezetes, értékes, tartalmas és szórakoztató legyen. És éppen egy
ilyen folyamat, egy ilyen hagyományteremtés közepébe cseppentünk bele szinte véletlenül a
legutóbbi utunkon Székelyhodoson.
A Nyárádmente északnyugati határát képező községközpontba e hét
elején látogattunk el, a soron következő, jövő héten megjelenő vidéki
oldal tartalmát rögzítendő. A polgármesterrel, Barabás Ottóval készített interjúnkban kérdeztünk rá a
község kulturális életére, néphagyományaira, ő pedig Kémenes Hajnal
tanítónőhöz, a helyi általános iskola
igazgatójához irányított, mondván,
a régi népszokások már nem élnek,
de vannak helyettük újak, mint például a fény keresése, ez pedig a főszervező tanítónőnek köszönhető.
Nem sokkal később már Kémenes
Hajnal számolt be az új, népszerű,
valószínűleg hagyománnyá váló adventi eseménysorozatról.
– Nem élnek már a régi hagyományok, az elmúlt másfél év sok
mindent kitörölt az emberek életéből. Amióta Székelyhodoson vagyok, sok új dolgot próbálok megteremteni, aminek nagy részét az
elmúlt időszak eltörölte. A közösség
széthúzott, én pedig megoldást ke-

restem arra, hogy ismét összemelegedjünk, mert régebb nagyon sok
mindent csináltunk együtt. Voltak
saját hagyományaink, mint a tök jó
nap, amikor tököt faragtunk a szülőkkel és nagyszülőkkel, volt egy
sajátos almabálunk, amelynek a
napja átölelte a néphagyománysort
Szent Mártontól Szent Andrásig, és
amelynek a bevételét a gyerekekre
fordítottuk. Megünnepeltük az adventi időszakot, a farsangot, szerveztünk adventi vásárt, és
megteremtettük az idősek világnapjának helyi hagyományát.
Az adventi fénykeresés ötlete
Magyarországon született, mi pedig
Marosvásárhelyen a Kulcs Egyesülettel már alkalmaztuk az élő adventi kalendáriumot. Hodoson egy
szülői gondolat nyomán ültünk le
beszélgetni, majd úgy döntöttünk,
hogy csinálunk valami újat. Ők is
látták ezt a Magyarországról elindult kezdeményezést, amelyet átvettünk, és a saját igényeinkre
formáltunk. Az adventi élő kalendárium, amelynek a keretében a fénykeresés is zajlik, önkéntes alapon
indult. 24 emberre volt szükség,
akik vállalták, hogy az adventi időszak alatt mindennap egy-egy ablakot – a saját házuk egyik ablakát –
kidíszítenek, és csak aznap este fog

Karácsony ünnepe

Jézus Krisztus születésére emlékezik
karácsonykor a keresztény világ, a
nem keresztények pedig a szeretet
ünnepét ülik. Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

A karácsonyt, amelynek latin neve Nativitatis Domini, Natalis Domini (Az Úr születése), a nyugati kereszténység december
25-én, a Julián-naptárt használó keleti keresztény egyház pedig január 7-én tartja. A kereszténységnek a húsvét mellett ez a második
legnagyobb, ugyanakkor gyakorlatilag a legjelentősebb, legelterjedtebb ünnepe, egyben
világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a
család, az otthon ünnepe.
A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus
Szűz Máriától született Betlehemben, ennek
Dionysius Exiguus apát által az 5. században
kiszámított időpontja lett az egész földkerek-

kigyúlni abban az ablakban a fény.
Az, hogy melyik nap kinél, természetesen titok. A gyerekekkel és a
szülőkkel – gyakran harmincas létszámú csapattal – a központi parkban lévő, általuk készített adventi
gyertyánál gyülekezünk esténként,
imádkozunk, meggyújtjuk a gyertyákat, majd elindulunk a faluba,
megkeresni a fényt, az egyetlen kivilágított ablakot. Utána visszatérünk a koszorúhoz, énekelünk, és
elfújjuk a gyertyákat. Jólesik, ahogy
spontán gazdagodott ez a fénykeresés: az aznapi ablakdíszítő családok
például elkezdték megvendégelni az
őket megtaláló gyerek- és szülői sereget, bár ez nem volt benne az eredeti elképzelésben, nem is
kérhettem volna ilyet senkitől. Ez
egyszerűen csak jött, és úgy gondolom, hogy ez az igazi várakozás,
amikor együtt várunk valamire. Számomra az a legcsodálatosabb, hogy
nemcsak a gyerekek várják az estét,
hanem a felnőttek is. Nagyon élvezem, ahogy figyelik egymást, összesúgnak, ha valaki aznap hamarabb
hazament a munkából, vagy túl
sokat vásárolt, hogy aznap biztosan
nála lesz a fény. Az élő kalendárium
további lényege, hogy advent mindegyik napjához járul egy feladat,
amelyet az adott vendéglátó házban

ségen általánosan elfogadott időszámítás kezdőpontja. A magyar karácsony szó gyökere
valószínűleg a latin incarnatio (megtestesülés), más felfogás szerint a szláv jövevényszavaink legősibb rétegéből származó, a téli
napfordulóra utaló korcun (átlépő) igenév. E
szóval a magyaron kívül csak a keleti szlovákok, a máramarosi ruszinok és a huculok jelölik az ünnepet. A magyarban él a „két
karácsony” kifejezés is: a „nagykarácsony”
december 25., karácsony napja, a „kiskarácsony” pedig újév napja, január 1-je.
Mivel az evangéliumok nem nyújtottak
támpontot Jézus pontos születésnapjának
megállapításához, kezdetben többféle időponthoz kötötték, majd évszázadokig január
6-án, vízkeresztkor ünnepelték. A karácsony
időpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton
különült el a vízkeresztétől, és került át

kapnak meg a résztvevők. Természetesen nagyon sok mindenre odafigyelek, amikor ezt összeállítom:
például hogy mikor van Luca-nap,
mikor van Szent András, Szent Borbála napja, hogy egy kicsit visszahozzuk azokat a hagyományokat,
amelyek feledésbe merültek. Az
egyik feladatként például képeslapot
kellett készíteni, hiszen ez is lassan
kiveszőben van. Megcímezik és elküldik postán valakinek, hogy a
gyerekek is érezzék, mekkora élmény felbontani egy borítékot,
amelyben ott a kézzel írt képeslap.
Olyan feladat is van, hogy hívják fel
egy régi ismerősüket, akivel rég
nem beszéltek, vagy süssenek süteményt, és kínáljanak meg valakit
vele.
Mindebben van egy szertartás,
hiszen az aznapi fényadó készül
arra az estére. Mindegyik fényadó
önkéntesnek küldtem egy levelet,
amelynek egyik mondata úgy hangzott, hogy „Mivel ez egy titok, és
talán a legnehezebb a titoktartás, ne
áruljuk el egymásnak, hogy mikor
kerülünk sorra.” Tényleg megtartották a titkot, ők sem tudták, hogy rajtuk kívül ki mikor kerül sorra, csak
én. Lehet, hogy ezáltal ismét megszületik a közösségi lét, amelyben
egy kicsit együtt vannak, hiszen
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minden este majdnem két órát közösen töltenek. Ez az első adventi
élő kalendáriumunk, és jövőre már
több önkéntes is jelentkezett. Az
ideiek között sem csak ovis vagy iskolás gyerekek szüleit találjuk, jelentkeztek idősebb emberek is
fényadónak, ez egyik legszebb történet pedig a falubeli vénlegényé,
Miklósé, aki egyedül maradt. Ő is
elvállalta a fényadást, a házigazda
szerepét. Csodás volt, amikor annyi
ember megérkezett a portájára, ő
pedig elárulta, hogy azon az udvaron annyi ember még soha nem járt.
Miklós napján voltunk nála, és a
résztvevők aznapi feladata az volt,
hogy megénekeljék őt. Nagy élmény volt neki is, nekünk is, hogy
a névnapján annyi ember felköszönti – a zuhogó esőben. Azt is a
résztvevők találták ki, hogy december 27-én délután fél ötkor elindulunk, felkeressük mind a 24 házat,
ahol a fények voltak, utána pedig
óriási szeretetvendégséget, nagy
bulit csapunk. A közösségteremtéshez rengeteg energia, befektetés és
közös program szükséges, ettől csodálatos ez a csapat. Hogy a térdig
érő sárban, minden fáradság mellett
is elvégzik a feladatot. Ennyire beleélik magukat a játékba. Igazi advent. Kész csoda.

Fotó: Nagy Tibor

december 25-ére. (Az ortodox keresztényeknél szintén december 25. a dátum, de a Julián-naptár késése miatt ez a Gergely-naptár
szerint január 7-ére esik.) A korban népszerű
Mithrász-kultuszban is a téli napforduló idején ünnepelték a Napisten születésnapját, a
sötétség feletti győzelmét, ami alkalmat teremtett a kereszténység számára a pogány
ünnep ellensúlyozására, illetve új eszmeiséggel való megtöltésére.
Karácsonyt megelőzi a négyhetes advent
(Úrjövet), ennek első vasárnapjával kezdődik
az egyházi év. A karácsonyi ünneplés a szentestével, karácsony vigíliájával kezdődik,
amelyen régen virrasztottak, böjtöltek és
imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak
fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. A karácsony katolikus liturgiájának sajátossága a
három szentmise: az éjféli mise, a pásztorok
miséje és a karácsonyi ünnepi szentmise. A
liturgiamagyarázat szerint az éjféli mise
Jézus (azaz az Ige) örök születését, a pásztorok miséje a megtestesült Ige földi születését,

az ünnepi mise mindezekkel együtt az ember
kegyelmi újjászületését ünnepli. A pápa karácsony napján délben ünnepi Urbi et Orbi (a
városnak, azaz Rómának és a világnak szóló)
áldást ad.
Karácsony ikonográfiájának központi témája a jászolban fekvő újszülött Jézus édesanyjával, Máriával és nevelőapjával, Szent
Józseffel. A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered,
aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot
rendezett be. A protestáns egyházak karácsonya puritánabb, templomaikat ekkor sem díszítik fel.
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német
területről terjedt el, a magyar karácsonyfák
ma már elmaradhatatlan dísze, a szaloncukor
csak a 19. század elején jelent meg hazánkban. A hagyományos magyar paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik a
betlehemezés, a paradicsomjáték és a kántálás.
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A természet kalendáriuma (CDXCIV.)

Kiss Székely Zoltán

Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?

Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást…

Ma, Ádám és Éva napján, Áprily Lajos simogatásával hagyom kalauzolgatni gondolataimat a Karácsony-est felé.
December 25. Jézus Krisztus születésének emléknapja i. sz. 350 óta. Magyarországon ez volt az év kezdőnapja a második
évezred első századaiban.
1835. december 26. Megszületett Herman
Ottó. Sok tudósemberre aggatták az utolsó
magyar polihisztor gúnyáját, többek közt
mentorára, Brassai Sámuelre is. Madarász,
fotográfus, természetvédő, ichtiológus, néprajzos, régész, nyelvész, tudományszervező,
politikus – mindez egy személyben. Kolozsváron, ahol az Erdélyi Múzeum Egylet preparátora volt, megteremtette a pókokkal
foglalkozó tudományágat, az arachnológiát.
Itt jelentek meg első tudományos írásai. Az
ornitológusok II. nemzetközi találkozójának
megszervezője. A Magyar Ornithológiai
Központ (a mai Madártani Intézet) alapítója.
1906-ban indítványára emelték törvényerőre
„a madarak és fák napja” rendszeres, évenkénti megtartását – az első ilyen nap a természettudományok történetében! Mentorának
halálakor egy csokor havasi gyopárral búcsúzott az utolsó erdélyi polihisztortól.
150 évre rá, 1985-ben gorillaorvvadászok
Ruandában megölték Dian Fossey-t, az emberszabású majmok viselkedésének tanulmányozóját, védelmük kezdeményezőjét.
December 27-én, 450 évvel ezelőtt, 1571ben született Johannes Kepler csillagászmatematikus. Négyszáz évvel ezelőtt
(1609–1619 között) fogalmazta meg a tudományos gondolkodást forradalmasító természeti törvényeit, a bolygótörvényeket:
A bolygók pályái olyan ellipszisek, melynek egyik gyújtópontjában a Nap áll.
A Napot a bolygóval összekötő vektor által
bejárt terület arányos az idővel.
A bolygók keringési idejének a négyzete
arányos pályájuk nagytengelyének köbével.
December 28-án, 1912-ben alakult meg a
Magyar Cserkész Szövetség. A cserkészet,
mintegy 40 millió tagjával, a világ legnagyobb ifjúsági nevelőmozgalma. Első unokám már a II. cserkészpróbát is letette, szépen
halad a természet megismerése terén is. Igaz,
még messze van attól a kívánalomtól, amit
Nyárády Erasmus Gyula így fogalmazott
meg még 1914-ben, a Marosvásárhely és
környékén élő tavaszi és nyáreleji növények
meghatározó könyvében:
A növényvilág megismerésének és megszeretésének első főkelléke bizonyos számú fajnak megismerése, ami aztán oly nagy
szeretetet ébreszthet a virágok csodálatos világa iránt és oly nagy ismeretanyaggal vértez
fel, hogy a növényvilág folyamatos tanulmányozása könnyű és óhajtott foglalatosság lesz
számunkra.

Nem adhattam ma semmi mást

December 29-én emlékezünk arra, hogy
1760-ban megszületett Diószegi Sámuel református lelkész. Sógorával, Fazekas Mihállyal, a Lúdas Matyi szerzőjével közösen
adta közre 1807-ben, Linné Károly rendszerére építve, a Magyar Fűvész Könyvet. Alapjául Földi János 1793-ban Bécsben kiadott
Rövid kritikai rajzolat a magyar füvésztudományról című műve szolgált. Az alkotómunkába Csokonai Vitéz Mihály is
bekapcsolódott. A szerzők a középajtai református lelkész, Benkő József elképzeléseit
fejlesztették tovább. Priszter Szaniszló botanikatörténész szerint művük a „tudatos magyar terminológia és nómenklatúra
mérföldkövét” jelenti.
Számításaim szerint – írja Molnár V. Attila botanikus – több mint hatvan növénynemzetség magyar megnevezésére ma a
Diószegi és Fazekas által alkotott nevet vagy
annak alakváltozatát használjuk… Olyan nevekről van szó, mint bokrétafa, daravirág,
ökörszem, csibehúr, csillagvirág, vérfű stb.
De ők alkották az egy- és kétnyári növény,
egy- és kétlaki növény, levélfonák, szárnyalt
levél, pelyva, kocsány, szirom, bibe, fészek,
torzsa, tüsző, zuzmó elnevezéseket is.
Diószegi 1813-ban kiadta Orvosi Füvész
Könyvét is, ami egyfajta tanácsadó volt.
A házi orvosságoknak tartása és az azokhoz való folyamodás a nép közt elkerülhetetlenül szükséges – vallotta.
A botanikus Diószegi nem tagadta meg természetjáró magát versszerzőként sem. A református énekeskönyv Dicsőült helyeken
kezdetű, 278. dicséretének szövegét 1806ban dolgozta át:
Nap, hold, csillagos ég! Ti az Urat dicséritek,
Jóságát, hatalmát, bölcsességét hirdetitek;
Mert amely rendet ő tinéktek
Kiszabott, az a ti törvénytek
És ti annak híven engedtek.
Felhők, égi vizek, harmat, hó, jég és záporok!
Villám, égi tüzek, dörgések és csattogások!
Szélvész és csendes fuvallások!
Színekkel ékes szivárványok!
Mind az Úrnak szolgái vagytok.
A földet kinyitó kies tavasz vidámsága,
A mindent érlelő nyári idő forrósága,
A gyümölcsös ősz gazdagsága,
Sőt még a tél is bizonysága:
Hogy nagy a teremtő jósága!

Angyal zenéje, gyertyafény

E földön lakozó minden állat boldogsága,
A szárnyon repdeső madaraknak vidámsága,
A halak s férgek sokasága,
Tenger, föld, szigetek s a hegyek pompás
Egyszóval az élők világa
szépsége,
Mondja: mily nagy az Úr jósága!
Erdők és ligetek, folyóvizek kiessége,
Sík mezők, rétek ékessége,
Ugyancsak december 29-én, 91 évvel ezVetések kellemetessége:
előtt, 1930-ban halt meg Madarász Gyula
Mind a teremtő dicsősége!
madarász, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatója. Ornitológusként Indiában,
Fák, bokrok, csemeték, gyümölcsöket hozó
Ceylon szigetén, Egyiptomban, Szudánban
kertek,
Pompás liliomok s minden virági szépsé- kutatott, megjárta Amerikát is. 1884-től a
Zeitschrift für die gesamte Ornithologie kigek,
adója és szerkesztője volt, 1899–1903 között
Színekkel kihímezett rétek,
elkészítette nagy monográfiáját MagyarorApróbb és nagyobb növevények:
szág madarai címmel. A két Új-Guinea-kuA gondviselést hirdessétek.
tató, nagyenyedi Fenichel Sámuel és a
tasnádi Bíró Lajos gyűjtéseit, kutatásait is ő
rendezte sajtó alá.
E nap ugyanakkor a biodiverzitás védelmének világnapja. A biológiai sokféleség
teszi lehetővé a természetes kiválogatódás
útján a megváltozott környezethez való alkalmazkodást, ezáltal magának az evolúciónak
a kiindulási alapja, ami egyben az élő rendszerek viszonylagos stabilitását eredményezi.
A mezei gazdálkodás feltalálása óta, több
mint tízezer éven át, az emberiség létszáma
körülbelül másfél ezer évenként duplázódott
meg. 1650–1850 között már csak 200 évre
volt erre szükség. A Homo sapiens létszámának 1 milliárdra való emelkedésétől, 1850-től
számítjuk a fajok kihalásának rohamos növekedését. A következő duplázódásra már csak
80 évet kellett várni. 1930-tól a következő
duplázódás mindössze 45 év alatt következett
be, s 1975-ben úgy gondoltuk még az akkor
4 milliárdnyiról, hogy ennyi embert még
éppen képes eltartani Földünk.
Ma? Mire e sorok megjelennek, 2021 karácsonyára, 7,888 milliárdnyian leszünk a
Földön. A 8 milliárdot becslések szerint
2024-ben érjük el…
Az élővilág sokféleségének csökkenése az
egyik ára ennek a túlnépesedésnek. Becslések
szerint körülbelül 140 növény- és állatfaj
pusztul ki naponta.

Természetesen jogunkban áll úgy felosztani
az életet ezen a bolygón, ahogy nekünk tetszik. Miért állnánk meg… legfeljebb beszántunk további néhány száz hektár erdőt – és kit
érdekel, hogy ennek következtében még egy
tucat faj eltűnik? – olvasom Daniel Quinn
amerikai író 1992-ben megjelent regényében,
az Izmaelben.
A könyv egy tanár és tanítványa párbeszéde. A tanítvány egy középkorú, enyhén
megkeseredett férfi, a tanár – Izmael – pedig
egy féltonnás… gorilla. Kettejük találkozásának az előzménye egy Izmael által feladott
újsághirdetés:
TANÁR tanítványt keres. Határozott vágy
a világ megmentésére elengedhetetlen. Jelentkezni személyesen.
Izmael a mindenki által ismert biológiai,
ökológiai, történelmi, sőt bibliai tényeket új,
szokatlan elrendezésben gondoltatja újra. Rámutat arra, hogy mi minden rossz van a világban, s feltárja, hogy a hiba gyökere az
ember világhoz való hozzáállásában rejlik.
Az emberiség egy része – mondja Izmael
– tízezer évvel ezelőtt felszállt az „Elvevő
Villámcsapás” nevű gépre, és élvezi a repülés
szabadságát. De a tízezer éve megépített és a
mélybe vetett civilizációs szerkezet nem
repül, hanem zuhan, mert a konstrukció eleve
hibás: nincs összhangban a természeti törvényekkel.
Hogyan is szól az emberről a Diószegivers 7. szakasza?
Bölcs Isten remeki! Kik az ő képei vagytok
És őtőle lehelt emberi lélekkel bírtok,
Az örökkévalót lássátok
Munkáiban és imádjátok;
Egy szívvel és szájjal mondjátok:

Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás…

Jó lenne komolyan venni emberi mivoltunk kötelezettségeit így, Krisztus születése
után 2021 évvel.
Áldott karácsonyt kívánva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt Kr. u. 2021-ben, szenteste napján
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François de La
Rochefoucauld
herceg, aforizmaszerző egyik intelmét
idézzük
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HÓGÖRGETEG
NÉMET
NOB-JEL





MÁGNÁS …
(SZIRMAI
ALBERT
OPERETTJE)



MÉLY NŐI
HANG



GÉSA!

JÓKAI-HŐSNŐ
(FEKETE GYÉMÁNTOK)

N

SZOLMIZÁCIÓS HANG

BRETAGNE-I
VÁROS

MENYASSZONY

BECÉZETT
OLIVÉR

…WALLACH
(SZÍNÉSZ)

ALÁ



GYÖTÖR

AUSZTRÁLIAI
MACKÓ

A SZARKA
FARKA!

TEJBŐL
MARAD
VISSZA

L.N.J.

MÓZES ÖT
KÖNYVE





LÁNYUNK
FÉRJE






ROVAR VÉGSŐ ALAKJA

VÁKUUM

NAGY
KAZAH TÓ



Z



EZT!

FOGARAS
FOLYÓJA

ÓRÓMAI
ÜDVÖZLÉS

TASZÍT

KETTŐS
BETŰ

ARRÓL A
HELYRŐL
VALÓ





PAR …
(LÉGIPOSTA)
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A DECEMBERI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:
Rácz Vilma,
Maroskeresztúr, Templom u.

Pálffy Gyöngyi,
Marosvásárhely, L. Rebreanu u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
WILLIBALD; KEPLER; HOVÁNYI; FÖLDVÁRY;
JENDRASSIK; KOVACHICH
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

FRANCIA
VÁROS


MADRIDI
LAP





IZOMKÖTŐ

Megfejtések
a december 17-i számból:
Ikrek:
Goriot apó

Skandi:
Úgy segíts másokon, hogy
segíthessenek önmagukon.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük.
A megjelölt négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva
Juhász Gyula egyik versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Hízelgő, talpnyaló – Körgallér, köpönyeg. 7. Keresztül – Betűt vet.
8. Bérkocsi – Ész. 9. Spanyolországi arab – Derűs, örömteli. 11. Magához szólít –
Libanoni és máltai autójelzés. 12. Szájszél – Karám. 14. Errefele! – Magad. 15. Rábeszél,
unszol – Szabó Magda egyik regénye. 18. Hibáztat – Hegycsúcs. 19. Szimbolizál – … sül
el, rosszul végződik. 22. Rangjelző szó – Birs közepe! 23. Bűnt megvall – Margarinmárka.
25. Ébred – Mely helyen. 27. Tengeri hal – Goriot ... (H. de Balzac). 28. Kanyarodik,
hajlik – Amely ideig. 30. Edzés része! – Mákszemek! 31. Lemez – Viszonylagos.
FÜGGŐLEGES: 1. Kiemelkedések nélküli, lapos – Díszes madár. 2. Erkölcstan –
Faló volt a veszte. 3. Azonos betűk – Olaj jelzője lehet. 4. Egyik oldal – Libanoni és magyar gépkocsijelzés. 5. Szélsőséges – Utánoz. 6. Edukál, tanít – Összecseng a verssor. 10.
Fosztogat – Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics). 13. Édes szeszes ital – Alkalmazásból
eltávolít. 16. Kedvelt vándormadár – Dolgozik a mozdony. 17. Rúzs – Békaporonty. 20.
Ab ovo – Zamat. 21. Iskolai periódus – Nagyszülő kedvence. 24. Áttetsző drágakő – Filmszínház. 26. Talál – Lime-darab! 29. Skálahang – Gerlefej!
Koncz Erzsébet
1

7

Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

www.bookyard.ro

39

34

16

3

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 30-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Győzelem tér

15

10

2

VÍZSZINTES: 1. Szőlőnemesítő, 100 éve halt meg (János). 8. A pipa tartalma! 10.
Gyászol. 11. Román női név. 12. Arcképfestő, 200 éve született (József). 17. Nyíllövő
személy. 19. Német és portugál autójel. 20. Más nevén. 21. Szánkó. 22. Tyúkbetegség.
23. „…, not least” (Shakespeare). 24. Magad. 25. Az urán és a jód vegyjele. 26. … de
Otero (spanyol költő). 28. Erősebb a királynál. 29. Zürjén. 31. Abba az irányba. 33. A
Duna mellékfolyója. 35. Ádám párja. 37. Nagyon olcsó. 39. Tárgyat takaró textília. 41.
Ellenben. 43. Bobby … (olasz énekes). 44. … királya (Lalo operája). 46. Szótoldalék. 47.
USA-focis (Alexi). 49. Párosan gyón! 50. A közelébe. 5. Férfinév (febr. 28.). 54. Német
író (Karl). 55. Olasz orvos, 250 éve halt meg (Giovanni Battista).
FÜGGŐLEGES: 1. Néma miss. 2. Air India (röv.). 3. Művészi hármas. 4. Politikus,
jogi író, vívó, 151 éve született (Marcell). 5. Olaszország más neve. 6. Fűszerez. 7.
Zavarni kezd! 8. Népes ázsiai állam. 9. Irodalomtörténész, MTA-tag, 150 éve született
(Ferenc). 12. Római katolikus pap, történetíró, MTA levelező tag, 200 éve született
(Ferenc). 13. Róma lakója. 14. Csípőjét ide-oda mozgatja. 15. Sapienti … (A bölcsnek
elég). 16. Latin csont. 18. Olasz helyeslés. 21. Bizakodik. 22. Fennsík. 24. Békaparadicsom. 26. Melltű. 27. Politikus, 48-as, történetkutató, 200 éve született (Ernő). 29. Az
ásó és a nagyharang párja. 30. Görbe szakasz. 32. Recept (röv.). 34. Ez is madár. 36. Salvatore …, énekes. 38. Ahhoz hasonló. 40. Bikavér városa. 42. Idejében oda tud jutni. 45.
Tenger, óceán (angol). 47. Lengyel sci-fi író (Stanislaw). 48. Argentína NOB-jele. 50.
Francia író, 200 éve született (Gustave). 51. A lutécium vegyjele. 53. Étlen lét! 54. Milligramm (röv.)
L. N. J.
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MAGYAR
AUTÓJEL

FOLYÓ
(SPANYOL)

OLASZ ÉS
OSZTRÁK
AUTÓJEL




FOGHÚS

IDŐMÉRŐ
SZERKEZETE

FELTÉVE



SÉMI NÉP



NEM SŰRŰ

MAGAD







MAI



INDUSZTRIÁLIS

A KÁLYHA
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EREK!

BÉKÉS …
(SZÍNÉSZNŐ)





FOSZTÓKÉPZŐ

TÉVÉ



ARAB
FÉRFINÉV

O

NÉMET
AUTÓJEL

NŐI NÉV
(NOV. 14.)

OROSZ
FÉRFINÉV



JOSKAR…
(A MARIK
FŐVÁROSA)
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977.





IGAZOLÁSA



A SOR!

SOVÁNY LÓ

… PELIN,
BOLGÁR ÍRÓ

JEGYZETEL

INDÍTÉK

OLASZ
FÉRFINÉV


MÁSHOLLÉT

A NYOLCADIK TÖRZS

TAROL





SAJÁT KEZŰLEG (RÖV.)



CSONTHÉJAS
GYÜMÖLCS

… FAIR LADY
(MUSICAL)





FRANCIA
FÉRFINÉV

HOLNAPELŐTT

E

HIEDELEM
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Szerkeszti: Kiss Éva
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Adományozások az ünnep előtt

Sokan csatlakoznak a jótevőkhöz

Balavásáron 90 csomagot kézbesítettek az önkéntes jelentkezők múlt vasárnap

Örvendetesen sok a jótékonysági kezdeményezés karácsony
előtt,
amikor
a
szociálisan hátrányos helyzetbe került vagy csak idős
embertársainkra figyelünk,
számukra adományt gyűjtünk
vagy nyújtunk. Az elmúlt napokban a Kis-Küküllő mentén
is több ilyen kezdeményezés
ért révbe.

Gligor Róbert László

A Balavásárért Egyesület minden évben karácsonyi szeretetcsomagokat juttat el a 70 év fölötti
helyi idős személyekhez. Idén 90
csomagot készítettek, amit a múlt
hét végén, vasárnap délután vettek
át a Fóti parkban az önkéntesek:
minden jelentkező a lakóhelye környékén öt-hat idősnek, betegnek
adta át azokat. Az alapélelmiszert és
édességet tartalmazó csomagokat
páyázat révén és adományokból begyűlt pénzből állították össze – tudtuk
meg
a
szervezet
projektfelelősétől, Székely Ellától.
Az egyesület feldíszítette az önkormányzat által biztosított közösségi karácsonyfát, majd este a
közelében levő adventi koszorún
fellobbant a negyedik láng is, énekkel, imával, szavalattal és egy rövid
színdarabbal ünnepeltek. Ezt követően újabb adományozásra került
sor: a Cipősdoboznyi szeretet elnevezésű jótékonysági akció keretében 40 szeretetcsomagot helyeztek
el az adventi koszorú mellett a faluban működő, családi típusú gyermekotton lakói számára. Ebből 9-9
dobozt az egyesület és a balavásári
nőszövetség csomagolt be. Mivel
ilyenkor a gyerekek édességet kap-

nak mindenkitől, ezúttal a dobozokba olyan használati tárgyakat
tettek, amelyeket a gyerekek nem
tudnak megvásárolni a költőpénzükből, vagy nem is szabad megvásárolniuk. További kilenc csomag
érkezett egy üzlettől, a többi pedig
magánszemélyek felajánlásából.
Az egyesület múlt szombaton a
helyi Eperjessy Mimi irodalmi kör
húsz tagját is megajándékozta a közelgő ünnep előtt, végül pedig egy
élő karácsonyfát formáltak meg a
helyi gyerekek.
Folytatódik az ebédosztás
A Balavásárért Egyesület októberben indított el egy programot,
amelynek keretében hetente egyszer-kétszer meleg ebédet kézbesítenek falubeli idősek, betegek,
szociálisan hátrányos helyzetű személyek számára, és ezek értékét helyiek ajánlják fel, anélkül, hogy
tudnák, ki részesül az ebédből. Mindenkitől egyetlen ebéd 16 lejes árát
várták, és október-novemberre tervezték a programot, de a kezdeményezésnek akkora sikere volt, hogy
sokan nem egy, hanem több ebéd
árát is felajánlották, ezért az elindítása óta – egy-két alkalmat leszámítva – hetente 10-15 ebédet
szállítanak ki, és a következő hetekben is lesz meleg ebéd a célszemélyek számára – számolt be Székely
Ella.
Szovátán és környékén dobozokat
kézbesítettek
Szovátán az elmúlt években
több civil szervezet, baráti társaság,
segíteni vágyó önkéntes kezdeményezett karácsonyi adománygyűjtést a helyi és környékbeli
hátrányos helyzetűek számára, ám
a gyűjtések nem voltak kellően ösz-

Fotó: Balavásárért Egyesület

szehangolva. Hogy az esetleges kellemetlenségeket kiküszöböljék,
idén megpróbálták ezeket összefogni, hogy egységes legyen a kaadománygyűjtés
és
rácsonyi
kézbesítés – tudtuk meg Biró
Noémitől, a szovátai önkormányzat
szociális osztályán dolgozó asszisztenstől, a program irányítóinak
egyikétől. Így a katolikus és presbiteriánus egyházközségekkel, az Égő
Csipkebokor katolikus társulattal, a
Domokos Kázmér középiskola diáktanácsával, a helyi ifjúsági szervezettel,
továbbá
baráti
társaságokkal és önkéntesekkel, valamint a szovátai és makfalvi önkormányzat
képviselőivel
körvonalazták az idei tervet, s az
előző évek listáinak frissítése, valamint az önkormányzatoktól és a
megyei nyugdíjpénztártól kapott
adatok alapján összeállították a kedvezményezettek jegyzékét. Így
mintegy 110 szovátai személyhez
és családhoz, valamint kb. 60 Sóvárad, Kibéd és Makfalva községbeli
személyhez jutottak el az ajándékaik hétfőn és kedden.
Az adománygyűjtést három hete
hirdették meg, édességet, játékot,
ruhákat kértek cipődobozba csomagolva, az adományozók pedig vagy
leadták ezeket az önkormányzatnál,
vagy az önkéntesek gyűjtötték be.
Sok szépen, ízlésesen csomagolt

Szovátán és a szomszédos községekben mintegy 170 helyre vittek ajándékot

9

doboz érkezett, de nagyobb menynyiségű ruha is, amelyet szétválobecsomagoltak.
Az
gattak,
adományok kézbesítésében oroszlánrészt vállaltak a baráti társaságok
önkéntesei, közel hatvan személy,
és kiemelkedő munkát végzett Tárkányi Hermina – derült ki. Nem
csupán édesség, játék, ruha érkezett, hanem pénzadomány is, például a Bogdán sípálya és számos
névtelen adományozó közel négyezer lejt adott össze, ebből tartós
élelmiszert vásároltak, de a Hochland cég is felajánlott 200 darab
prémium minőségű sajtot a csomagokba. A célközönség igen széles
volt, kézbesítettek ajándékot újszülötteknek, sőt egy terhes kismamának is a születendő
gyermeke számára, míg a legidősebb személy egy 94 éves nő volt,
aki élelmiszert kapott. A szervezők
elnézést kérnek, ha akadna olyan
rászoruló, akiről nem tudtak, és
így nem értek el, ígérik, hogy a
visszajelzések alapján őket is felveszik a jövő évi kedvezményezettek jegyzékére.
Töltött káposzta is készül
A szovátai RMDSZ-szervezet is
évente kedveskedik karácsony
szombatján a szociálisan hátrányos
helyzetű családoknak, idős és egyedülálló személyeknek egy-egy
meleg ebéddel.

Fotó: Biró Noémi
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Visszatérhet a közéletbe a volt miniszterelnök

Bírósági mentesítésben részesült a
korrupcióért korábban két alkalommal is letöltendő szabadságvesztésre ítélt Adrian Năstase volt
miniszterelnök, aki ezáltal visszaszerezte választójogát, és ismét
megválaszthatóvá vált.

Rehabilitációjának jogerőre emelkedéséről maga a szociáldemokrata politikus
számolt be kedden, miután a legfelsőbb
bíróság első fokon kimondott határozata
ellen nem emelt óvást az ügyészség. A rehabilitáció folytán a büntetését letöltött elítélt mentesül a büntetett előélethez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények
alól.
„A szenvedés és igazságtalanság egy 16
éves időszaka ért véget, amelyet magam
mögött akarok hagyni. Köszönöm családomnak a támogatást. Azt, hogy mit tar-

togat még számomra a jövő, majd meglátjuk” – írta blogján Năstase, anélkül
hogy esetleges közéleti terveit részletezte
volna.
A politikust többéves pereskedés nyomán először 2012 júniusában, hatalommal
való üzérkedésért börtönözték be egy illegális kampányfinanszírozási ügyben. Rabosításakor pisztolyával öngyilkosságot
kísérelt meg, de csak könnyebben sérült
meg. Feltételes szabadlábra helyezését követően másodszor 2014 januárjában, egy
másik korrupciós ügyben, vesztegetés elfogadása és egy tanú megzsarolása miatt
került börtönbe.
A halmazati büntetésként kiszabott négy
és fél évből korára és a börtönben végzett
munkára – megjelentetett könyveire és a
fegyenctársainak tartott előadásaira – tekintettel csak másfél évet kellett letöltenie.

Năstasét azonban további öt évre eltiltották a közügyektől: ennek lejártával kérhette most rehabilitálását.
A jelenleg 71 éves Adrian Năstase
2000-től 2004-ig volt Románia miniszterelnöke. Az ő pártelnöksége alatt vette fel a
Ion Iliescu volt államfő által 1989-ben –
még Nemzeti Megmentési Frontként – alapított posztkommunista utódpárt a Szociáldemokrata Párt (PSD) nevet. Năstase
miniszterelnöki mandátuma idején, 2004ben csatlakozott Románia a NATO-hoz.
Năstase bíróság elé állítását és elítélését a
PSD a 2004-es elnökválasztáson meglepetésgyőzelmet arató Traian Băsescu politikai bosszújának tartotta, a jobboldal
viszont az igazságszolgáltatás függetlenségének bizonyítékaként ünnepelte az
„érinthetetlennek” tartott politikus bírósági
elszámoltatását. (MTI)

A bölcsődék finanszírozásáról szóló jogszabályt
fogadott el a szenátus

A bölcsődék finanszírozásáról fogadott el jogszabályt szerdán a szenátus,
kiigazítva
azokat
a
törvényes előírásokat, amelyek
hátrányosan érintették a bölcsődei
oktatás működését.

A törvénytervezetet – amely egy korábban elfogadott sürgősségi kormányrendelet szövegét tartalmazta – nagy
többséggel szavazta meg ügydöntő házként a felsőház, így már csak az államelnöknek kell kihirdetnie, hogy hatályba
lépjen. A tervezetet 106 szenátor támogatta, egy ellenszavazat volt 23 tartózkodás mellett.
A kormány szóban forgó rendelete az
oktatási törvényt módosította. Az
RMDSZ közölte, hogy a szerdai szenátusi
szavazáson számos pontban javították a
rendeletet, hogy a bölcsődék működésének még előnyösebb feltételeket teremtsenek.
Turos
Loránd
szenátor
emlékeztetett, hogy a Cseke Attila által
vezetett fejlesztési minisztériumnak fontos projektje a bölcsődeépítési program,
ezért volt szükség a jelenlegi jogszabályra, amely a bölcsődék működéséhez

szükséges feltételeket biztosítja, és rendezi a finanszírozásukat.
Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor elmondta: ezzel a törvénnyel tehermentesítik az önkormányzatokat, és
rendezik a már meglevő világi és felekezeti bölcsődék jogi helyzetét.
Szabó Ödön, az RMDSZ törvényhozója, aki megfogalmazta az RMDSZ által
javasolt módosításokat, közölte, hogy a
szövetség prioritásként kezelte a korai oktatást, így az óvodát fokozatosan kötelezővé, a bölcsődéket pedig az oktatási
rendszer részévé tették, így biztosították a
bölcsődék számára a normatív finanszírozás lehetőségét.
Felidézte, hogy a kormányrendelet nem
rendezte kellőképpen azoknak az önkormányzati fenntartásban maradt bölcsődéknek a helyzetét, amelyek nem válhattak az
oktatási hálózat részévé. Emellett azok a
bölcsődék, amelyeket egyházak vagy alapítványok működtettek, a minisztérium javaslata szerint nem kaphattak támogatást,
mert ahhoz akkreditációra van szükségük,
amelyeket nem szerezhettek meg a késve
elfogadott szabályozások miatt. Ezeket a

rendelkezéseket most kijavították, így
minden olyan bölcsőde, amely a 2021–
2022-es tanévben működött, a törvény
alapján akkreditációt nyert – mondta
Szabó Ödön.
Hozzátette: az RMDSZ módosításainak
értelmében sikerült újból rendelkezésbe
foglalni, hogy a 0-11 hónapos gyerekek is
járhassanak bölcsődébe, ami nem szerepelt a sürgősségi kormányrendelet előírásai között. Emellett kiszélesítették a
bölcsődei korosztályt 0-3 éves korra.
Lehetőséget teremtettek arra, hogy a
tanfelügyelőségek jóváhagyásával a felekezeti bölcsődéket is a már meglévő oktatási intézmények mellé tudják rendelni,
amennyiben erre igény mutatkozik. Bevezettek egy külön mechanizmust arra is,
hogy az önkormányzatok a saját hálózatukban működő bölcsődéket határidő nélkül tudják átadni az oktatási rendszernek,
amennyiben erre igény van. Rámutatott: a
teljes szakszemélyzet fizetését normatív
finanszírozásból fedezik.
A fejlesztési minisztérium száz új bölcsőde építését hagyta jóvá augusztusban.
(MTI)

Ünneplőben az Erdély TV műsorai

mosolya című előadása, majd 14
órától a Karácsony Ráczéknál című
műsor lesz követhető, ahol egy gyimesi nagycsalád karácsonyi előkéDecember 24-én 13 órától a születeiben segítenek az Erdély TV
Maros Művészegyüttes Mezőség műsorvezetői. 17 órától a KultúrA hagyományhoz híven, idén
is különkiadású műsorokkal
készül a karácsonyra az Erdélyi Magyar Televízió.

csepp műsorban Szávai Géza író és
felesége, Ilona élettörténetét ismerhetik meg. 18 órától a Mozaikban
szentestére készülődve Ambrus
Laura meghívottja Nyáry Krisztián
író és irodalomtörténész, akivel az

RENDEZVÉNYEK

A doktor úr – zenés vígjáték

Zerkovitz Béla – Kellér Dezső – Molnár Ferenc
A doktor úr című zenés vígjátéka előbemutatóját
tartják december 30-án, csütörtökön 18 órától a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében. Rendező: Keresztes Attila. A bemutatóra
31-én, pénteken 18 órától kerül sor. Szereplők:
Kovács Botond, Kádár Noémi, Galló Ernő,
Rózsa László, Varga Balázs, Tamás Fábián Csanád, Kiss Bora, Fodor Piroska, Benő Kinga, Meszesi Oszkár, Bálint Örs Hunor, Nagy Levente,
Nagy Péter, Bokor Barna; zenekar: Korpos András, Kostyák Márton, Sántha Huba József, Zeno
Apostolache Kiss. Dramaturg: Szabó Réka, koreográfus: Kányádi György, hangszerelés: Zeno
Apostolache Kiss.

Fel nagy örömre!
– karácsonyi
kórushangverseny

December 26-án, vasárnap 17 órakor a Fel nagy
örömre! című karácsonyi kórushangversenyre
várják az érdeklődőket a marosvásárhelyi Vártemplomba. A Musica Humana női kamarakórus
karácsonyi énekeket ad elő Karai József feldolgozásaiból, Antal Anna Andrea zongorakíséretével, vezényel Sikó Szidónia.

Színházbérlet karácsonyra

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának előadásai a színházjegyek
mellett különböző bérlettípusokkal is megtekinthetők. A négy-, hat- és nyolcegységes szabadbérletek (valamint az egyetemistáknak,
diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak
szóló kedvezményes szabadbérletek) az évad
során bármikor felhasználhatók, a bemutatók és
vendégelőadások kivételével. A szabadbérletek
egységeit akár egyszeri alkalommal is fel lehet
használni, de több személy is részt vehet egy
előadáson ugyanazzal a bérlettel, előzetes helyfoglalással. A bérletek megvásárolhatók személyesen a Nemzeti Színház nagytermi
jegypénztáránál (nyitvatartás hétköznapokon 9
és 18 óra között – 24–26-án zárva –, telefonszám: 0365-806- 865), illetve a helyszínen előadás előtt egy órával. Online vásárlás a
https://teatrunational.biletmaster.ro/ honlapon.

erdélyi karácsonyokról, hazai írók
karácsonyairól beszélgetnek, és elkészül Déryné különleges töltött káposztája is.
Karácsony előestéjén 20 órától
Kurta Kinga Nőszemközt műsorának karácsonyi különkiadásában az
év legszebb ajándékairól lesz szó,
21.30-tól a Mesterfogásban Böjte
Csaba ferences szerzetes mesél hivatása kevésbé ismert oldaláról. Ezt
követően 22.30-tól Szabó Előd és a
Titán zenekar karácsonyi koncertjét
követhetik a nézők.
Karácsony első napján, december 25-én 12.30 órától a Tokos zenekar 10. évfordulója alkalmából
készült felvételek láthatók, 13.30kor kezdődik az Üzenet szeretettel
karácsonyi különkiadása.
Délután fél 6-tól a Hitélet műsorban a Székelyudvarhelyi Református Diákotthon diákjainak
karácsonyi műsorába pillanthatnak
bele, majd 18 órától a Kultúrcsepp
ünnepi kiadásában a Rudolf Péter–
Nagy-Kálózy Eszter színészházaspár vall a színpadon és azon túl
megélt mindennapokról. Este 7 órától a Jó napot! Megjöttem… műsorban Badics Petra ifj. Csíky Boldizsár
zongoraművészhez látogat.

Este 8 órától a Karácsonyi csodaváró zenei vetélkedő zárásaként
számos meglepetéssel várják a nézőket a képernyők elé. A televízió
online vetélkedőjének néhány tehetsége mellett Kányádi Orsolya vendége lesz Kiss Bora színművész, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának tagja,
Haáz Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya és a Bagossy Brothers Company tagjai,
Bagossy Norbert és Tatár Attila.
22 órától a Kotta vendége Vizi
Imre zenész, aki szebbnél szebb karácsonyi dalokkal örvendezteti meg
a nézőket.
December 26-án 16 órától a Kolozsvári zsidó mesékben Sipos
Dávid kalauzol a kincses város egykori zsidó közösségének néhány
meghatározó épületéhez. A televízió este 8 órától tűzte műsorára
Laczkó Vass Róbert színművész és
Szép András zongoraművész szerzői és előadóestjét, melynek címe:
Rekvizitumok régi verseimből –
Radnóti Miklós emlékezete.
A gyerekekről sem feledkeztek
meg, nekik a Papírszínházmesék
című mesesorozattal kedveskednek
az ünnepen.
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A hulladékelszállítás menete
az ünnepen

A karácsonyi ünnepek alkalmával
december 25-én, szombaton Marosvásárhely területén nem szállítjuk el a háztartási hulladékot, akiktől szombaton
vinnék el, azok december 24-én, pénteken tegyék ki, ugyanis a szombati napot
pénteken pótoljuk be.
Január 1-jén (szombaton) is ünnepi
program lesz, arra kérjük a lakosokat,
hogy december 31-én tegyék ki a hulladékot a megszokott időben, a cég munkatársai el fogják szállítani.
Áldott karácsonyi ünnepet kíván a Sylevy Salubriserv Kft., és örömtelibb, boldog új évet!

TELKET VÁSÁROLNÉK
Nyárádra, Marosra nyíló eladó telket keresek,
1 hektárnál nagyobbat, Marosvásárhely
30 km-es körzetében.
Tel. 0737-717-780. (sz.-I)

Közlemény

Szászrégen Megyei Jogú Város közzétette a tulajdonában levő
terület 16-os számú táblája 451-es és 426/3-as helyrajzi számú parcellájának kataszteri nyilvántartásba vételéről és a helyrajzra vonatkozó értesítést.
Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket, hogy közzétette a tulajdonában levő terület 16-os számú táblája 451-es és
426/3-as helyrajzi számmal (top) jelölt parcellájára vonatkozó kataszteri nyilvántartási számot és helyrajzot, amelyet a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal a 23819-es
számmal iktatott 2021. október 1-jén. Az értesítést – az utólag módosított, kiegészített és újrakibocsátott kataszteri és ingatlannyilvántartásra vonatkozó 7/1996-os törvény 14. cikkelye (1.) és (2.)
bekezdése értelmében – 2021. december 29-én függesztik ki, és 60
napig elérhető a polgármesteri hivatal értesítőjén, illetve közzétették a hivatal honlapján is.
A parcellaterv kiegészítésére, módosítására vonatkozó dokumentumokat az értesítés közzétételétől számítva 60 napon belül kell
megfogalmazni és az igazoló okiratokkal együtt benyújtani a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztató irodájában.
Márk Endre Dezső polgármester

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

LAKÁS

A Romániai iskolaprogram megvalósításáért fele-

lős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk Önö-

ket, hogy 2021 novemberében 25 oktatási

egységben több mint 993 diák és 71 tanár rész-

vételével került sor a gyümölcs-, zöldség-, tej- és

tejtermékfogyasztással kapcsolatos tematikus

tevékenységekre.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Fájdalommal emlékezünk december 24-

ére, amikor egy éve édesanyánk,
INCZE MÁRIA

búcsú nélkül itthagyott.

Szívünkben

örökké

él

Nyugalma legyen csendes!

emléke.

Emlékét őrzi két lánya: Kati és Zsuzsa,

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.

valamint családjuk. (sz.-I)

0771-653-905. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Az emlékezéshez nem emlék,

hanem szeretet kell”, s akit szerettem, azt nem felejtem el.

Fájó szívvel emlékezem december 25-én KÁSZONI ÉVÁRA halálának

első

évfordulóján.

Nyugodjon békében! Barátnője,
Fazakas Éva. (14127-I)

Csillagok közt élsz már,
Angyalok közt jársz

Ott, ahol csendben épül vár,

„Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek.
Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a
fájdalom az, hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta halkan:
isten veletek.”
Fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó testvérre
és nagynénire,
KÁSZONI ÉVÁRA
halálának első évfordulóján.
December 25-én távozott el szeretett családja köréből.
Szép emlékét, szeretetét, jóságát szívünkben őrizzük mindhalálig. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei: nővére, unokaöccse és családja.
(14126-I)

S igaz lelkedre Isten vigyáz már.
Szomorú szívvel emlékezünk

december 24-én BENE IRMÁRA

szül. Göndör halálának első évfordulóján.

Emlékét őrzi lánya, Erzsike, unokái: Alpár, Zsófia, Annamária és

családjuk. (14283-I)

Kegyelettel emlékezünk decem-

ber 24-én a drága férjre, édes-

apára,

nagytatára,

„Nem vársz már minket

Kimondhatatlan fájdalommal tu-

Nem örülsz már nekünk

CSOMOS DOROTTYA MATILD

datjuk, hogy

ragyogó szemekkel,

szerető szíveddel.

SZABÓ

ANDRÁSRA, aki három éve távo-

szül. Patrubán

De hisszük, hogy égi otthonod-

gyógyszerésznő,

békére leltél,

melegséget és támogatást kap-

ban

Hisz te a jónál is

feleség

és

anya, akitől oly sok szeretetet,
tunk, panasz nélkül viselt, na-

jobbat érdemeltél.”

Szomorú szívvel emlékezünk

december 25-én a felejthetetlen

gyon hosszú betegség után,

életének 83. évében elhunyt.

Drága halottunk porait 2021. de-

zott szerettei köréből. Emléke le-

édesanyára, BALOGH MÁRIÁRA

őrködjön szeretetünk. Szerettei.

ked szívünkben él. Bánatos lá-

mellé, a marosvásárhelyi római

családjuk. (14320-I)

Minden kedves részvétnyilvání-

gyen áldott, nyugalma fölött
(14297-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Romániai iskolaprogram
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Hihetetlen az idő múlása. Már

harmadszor emlékeztetem mindazokat, akik ismerték és szeret-

ték szeretett unokanővéremet,

KINDE KLÁRÁT, hogy 2018.

december 26-án örökre távozott
közülünk.
fog

Mindig

unokahúgának,

(14309-I)

hiányozni
Évának.

halálának 26. évfordulóján. Emlé-

nyod, Mónika, fiad, Lehel és az ő

cember 28-án du. 1 órakor he-

lyezzük végső nyugalomra férje

katolikus temetőbe.

tót megkérünk, hogy kegyeletét
egy szál virággal fejezze ki, vagy

ELHALÁLOZÁS

mondjon egy rövid imát érette

otthonában.

A gyászoló család. (14318-I)

Mi, akiket váratlan halálával
olyan nagyon megviselt, fájda-

lommal közöljük, hogy a jóságos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

nagymama és dédnagymama,

férj, édesapa, nagytata, orvos,

édesanya, szerető anyós, drága

dr. GOMBOS JÓZSEF

melegszívű rokon és ismerős,

életének 76. évében eltávozott

nyugdíjas tanítónő életének 84.

Utolsó útjára a remeteszegi te-

váratlanul elhunyt.

pénteken kísérjük 13 órakor.

SÓFALVI ERZSÉBET

évében 2021. december 23-án
Virrasztása

december

25-én,

közülünk.

metőbe 2021. december 24-én,
A gyászoló család. (-I)

szombaton délután 6 órakor a

Vili Funerar ravatalozóban lesz.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Temetése december 26-án, va-

sárnap 11 órakor lesz a katolikus
temető felső kápolnájából.

„Az édesanyák nem halnak meg

Őszinte részvétünket fejezzük ki

szívük megpihen.”

JÁNOS elvesztése miatt érzett

sohasem, csak fáradt és beteg
Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (14319-I)

a

gyászoló

családnak

SOÓS

fájdalmában. A Domokos család.
(p.-I)
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