
A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésén
az önkormányzati képviselők négy alpolgár-
mester-jelölt közül titkos szavazással válasz-
tották ki a város két alpolgármesterét. A
tanácsosok elutasították azt a két határozat-
tervezetet, amelyek arról szóltak, hogy el kell
kezdeni a tárgyalásokat a föld alatti vagy fel-
színi parkolóház építéséhez szükséges földte-
rületek megvásárlásáról. 

A napirendi pontokat megelőzően a polgármesteri
hivatal sportlétesítményeinek és vendéglátóhelyeinek
tevékenysége javítására közel négy éve létrehozott tu-
risztikai kft. adminisztrátor-igazgatói állására Frunda
Csenge, a tanács RMDSZ-frakciójának vezetője javas-
latára a testület Hermann Mark Christiant szavazta
meg. A személyre szóló szavazás az alpolgármesterek
megválasztásával folytatódott, aminek eredményeként
Portik Vilmos (RMDSZ) és György Alexandru (PNL)

A Maros Megyei Tanács csütörtöki soros ülé-
sének legfontosabb napirendre tűzött határo-
zattervezete a testület alelnökeinek a
megválasztása volt. A nevesítést a parlamenti
választások utánra halasztották, hogy a ma-
gasabb szinten létrejövő koalíciónak megfe-
lelően hozzák meg a döntést. A szavazást
követően elfogadták a napirendre tűzött ha-
tározattervezeteket, és az újonnan megvá-
lasztott alelnökök is szót kaptak. 

A közigazgatási törvény által megszabott eljárásnak
megfelelően a két tisztségviselőt titkos, egyéni szava-
zással választották meg a tanácsosok. Először Péter
Ferenc, a megyei tanács elnöke Kovács Mihály Leven-
tét javasolta az RMDSZ részéről. (Erről korábban hírt
adtunk, hiszen sajtótájékoztatón már bejelentette a me-
gyei tanács elnöke, hogy a politikai alakulat is támo-
gatja az ügyvezető elnök nevesítését.) Ionuţ Ovidiu
Cengher a Nemzeti Liberális Párt részéről 
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Remény, úrjövetkor

Lassan advent negyedik vasárnapjához közeledünk, és életünkbe
ismét beköltözik az ünnep hangulata. Eszünkbe jutnak a régi karácso-
nyok, elkezdődtek már a készülődések, a rohangálások, a vásárlások
sorozata, miközben azon ügyködünk, hogy a hozzáadódott stressz el
ne rontsa az angyalvárás örömét, hogy ismét békességben, boldog-
ságban várjuk a karácsonyt, az esztendő legszebb ünnepét. Feldíszítjük
a lakásunkat, karácsonyi zenét hallgatunk, esténként pedig forró cso-
kival kuckózunk be a csúnya idő és a ronda külvilág elől fizikai és lelki
otthonainkba, jeleneinkbe, múltjainkba. A tavaly, miközben oda-vissza
rohangáltunk megvásárolni az ünnepre valót, elkészíteni a sütiket és
a családi vacsorát, eszünkbe sem jutott volna, hogy micsoda év követ-
kezik. Az még egy teljesen „normális” adventi időszak volt, holott már
felröppentek a kósza hírek egy Kínában megjelenő vírusról, de oda
sem figyeltünk rájuk. Hiszen messze volt, időn és valóságon túl, esélye
sincsen eljutni idáig, és amúgy is… annyi vírussal, világjárvánnyal ri-
ogattak minket az elmúlt évtizedekben, és mi lett belőle? Semmi… Volt
madár- meg mindenféle influenza, páran megbetegedtek, gyors karan-
tén, és kész. Lecsengett. Miért lenne ez most másként? Márciusban,

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Panaszt tett a Mikó
Imre Jogvédelmi 
Szolgálat a Várad
folyóirat ügyében
Bihar Megye Tanácsának szeptember-
ben megválasztott új vezetősége elle-
hetetlenítette az önkormányzat
fenntartásában működő Várad kulturá-
lis folyóiratot. Az eset kapcsán a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt in-
tézett az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanácshoz (CNCD). 
____________2.
Kifütyülték 
az AUR vezetőjét 
a temesvári 
megemlékezésen
Kifütyülték a forradalmárok a Romá-
nok Egyesítéséért Szövetség (AUR)
vezetőjét, George Simiont szerda este
a temesvári Győzelem téren, ahol az
1989-es forradalom 31. évfordulója al-
kalmából tartottak megemlékezést. 
____________4.

Antalfi Imola 

A városvezetés parkolóházak építéséhez szükséges földterületek
vásárlásáról tárgyal 

Megválasztották Marosvásárhely
alpolgármestereit 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

Megválasztották a megyei tanács alelnökeit 
Folytatni kell a fejlesztéseket 



Helyi termékek ünnepi vására 
December 18-án, pénteken (ma) 8 és 19 óra között várja
az érdeklődőket Marosvásárhelyen, a Petry Látványmű-
hely és Múzeum mellett, a Rákóczi lépcső alatt a helyi ter-
mékek ünnepi vására. Az érdeklődők számos házi
készítésű termékből, élelmiszerekből, italokból válogathat-
nak, a kínálatból nem hiányzik majd a forralt bor, a házi ke-
nyér, a sonka, kolbász, házi lekvár és a karácsonyi
hangulat sem. 

Szombaton nyílik a korcsolyapálya 
December 19-én, szombaton nyílik a műjégpálya a maros-
vásárhelyi vár udvarán. Soós Zoltán polgármester bejelen-
tette, hogy a létesítményt az egészségügyi előírásokat
betartva működtetik, a turnusok közötti szünet a tavalyihoz
képest hosszabb lesz, hogy megfelelően tudják fertőtlení-
teni a felületeket, és a nyitvatartási program lerövidül. A fel-
nőttjegy 10, a gyerekjegy 8 lejbe kerül. A 3 éven alatti
gyermekek ingyen korcsolyázhatnak. 

Pup-up Café – állatbarátok 
jótékonysági hétvégéje 

A marosvásárhelyi 112 Coffee & Co. kávézó és a Petport-
rait.ro Studio közös szervezésében adománygyűjtő hétvé-
gére kerül sor a marosvásárhelyi George Enescu utca 2.
szám alatti kávézóban. December 19-én, szombaton és
20-án, vasárnap 10 és 18 óra között várják mindazokat,
akik étellel, gyógyszerrel, játékokkal vagy pénzzel szeret-
nék támogatni a menhelyen élő állatokat. Az adományokat
ezúttal az Angel Land állatvédő egyesület kapja. 

Jelentkezés online kiállításra
A Studium–Prospero Alapítvány 2021 januárjában a kultúra
hete programsorozat keretében online kiállításon való rész-
vételre hívja azon Maros megyei hivatásos képző- és ipar-
művészeket, akik az utóbbi évben sem hagyták abba
alkotói tevékenységüket. Jelentkezni december 20-ig lehet
a www.studium.ro honlapon megtalálható űrlap kitöltésé-
vel, de az érdeklődők az űrlap elérhetőségét és több infor-
mációt kérhetnek az office@studium.ro e-mail-címen is.
Technikai, formai és tematikai megkötés nincs. A beérkező
alkotások reprodukcióiból szakmai zsűri válogatja ki azon
műveket, amelyek helyet kapnak a tárlat online lapozható
és nyomtatásban is megjelenő katalógusában. A zsűri-
zésre felkért szakemberek: Nagy Miklós Kund művészeti
író és ifjabb Molnár Dénes képzőművész. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma AUGUSZTA, 
holnap VIOLA napja. 
VIOLA: latin eredetű, mely az
ibolya virág (Viola arvensis)
latin nevéből származik, és sok
nyelvben vált női névvé.

18., péntek
A Nap kel 

8 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 351. napja, 
hátravan 13 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. december 17.

1 EUR 4,8697
1 USD 3,9827

100 HUF 1,3685
1 g ARANY 240,1777

IDŐJÁRÁS
Eső, havas eső lehetséges
Hőmérséklet:

max. 1 0C
min. -1 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
2, 19, 42, 11, 39 + 12 NOROC PLUS: 0 5 2 8 7 2

26, 16, 9, 3, 23, 33 SUPER NOROC: 0 6 8 1 1 3 

12, 49, 38, 39, 45, 29 NOROC: 9 4 7 3 7 2 0
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December 18., péntek:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSU Craiova

– Bukaresti FCSB (1. liga, 14. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Kisvárda

Master Good (NB I, 16. forduló)
December 19., szombat:
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Tîr-

govişte – FC Argeş Piteşti (1. liga, 15. forduló)
* 15.25 óra, M4 Sport+: MTK Budapest – Paksi FC (NB

I, 16. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi

TE FC (NB I, 16. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi

Gaz Metan – Konstancai Viitorul (1. liga, 15. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Budafoki

MTE (NB I, 16. forduló)
December 20., vasárnap:
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Nagyszebeni

Hermannstadt – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, 15.
forduló)

* 15.00 óra, M4 Sport+: Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás
Akadémia FC (NB I, 16. forduló)

* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Botoşani
– FC Voluntari (1. liga, 15. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Budapest Honvéd
(NB I, 16. forduló)

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica
Clinceni – Bukaresti Dinamo (1. liga, 15. forduló)

December 21., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA –

Gyurgyevói Astra (1. liga, 15. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti

FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 15. forduló)
December 22., kedd:
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári

CFR – CSU Craiova (1. liga, 15. forduló)

Bihar Megye Tanácsának szeptemberben megvá-
lasztott új vezetősége ellehetetlenítette az ön-
kormányzat fenntartásában működő Várad
kulturális folyóiratot. Az eset kapcsán a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt intézett az
Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz
(CNCD). 

A jogvédelmi szolgálat panaszlevelében kiemeli, hogy
január elsejétől véget ér a nagyváradi Várad folyóirat ön-
álló intézményi státusza, és a hasonló helyzetbe került Fa-
milia folyóirattal együtt beolvad a Gheorghe Şincai Megyei
Könyvtárba, a továbbiakban annak egy-egy részlegeként
fognak működni. Bihar Megye Tanácsa költségcsökken-
tésre és létszámleépítésre hivatkozva hozta meg ezen dön-
tését. Annak ellenére, hogy jelentős önfenntartó erővel
rendelkező, a magyar kultúrát támogató folyóiratról van
szó, amely évente számtalan kiadványt tud magáénak, ér-
tékes rendezvényei és projektjei mellett mégis kevesebb
létszámmal működik majd, mint a Familia.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz intézett
panaszában a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat Szűcs Lász-
lót, a Várad kulturális folyóirat főszerkesztőjét idézi, aki
megerősítette, az intézkedést semmiféle hivatalos teljesít-

ményértékelés, elemzés, felmérés nem előzte meg. Akkor
ugyanis figyelembe vették volna az említett lapok eredmé-
nyeit is. Egyértelműen a magyar folyóirat alkalmazottai
húzták a rövidebbet, hisz Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Ta-
nács elnöke etnikai arányosság jegyében tesz számbeli kü-
lönbséget a román és magyar szerkesztőség között, így
Szűcs szerint felmerül a diszkrimináció gyanúja. A szer-
kesztőség az intézkedést súlyos támadásnak tartja a kultúra
ellen, ezért minden lehetőséget megragadnak a tiltakozásra
ellene, és számítanak ebben a Nagyváradon, a megyében
és máshol ugyancsak a kultúra területén dolgozók szolida-
ritására.

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat veze-
tője elmondta: „Elfogadhatatlan a Bihar megyei önkor-
mányzat diszkriminatív döntése, mely által nemcsak a
magyar kulturális alapokra épülő folyóiratot lehetetleníti
el, hanem ezáltal az egész helyi magyar közösség identitá-
sát csorbítja. Bihar Megye Tanácsának költségcsökkentésre
vonatkozó indoklása pedig nem helytálló, ugyanis a Várad
kulturális folyóirat gazdasági mutatója pontosan igazolja,
hogy javarészt önfenntartó lapról van szó, és a létszám-
csökkentés még ennek ellenére is nagyobb, mint a Familia
lap esetében.” (közlemény)

Román és magyar bajnoki futballmérkőzések 
a televízióban

Talán nincs is olyan ember, aki ne szeretne ajándé-
kozni, meglepetést szerezni szeretteinek. Az ünnepekre
hangolódva, karácsony előtt még inkább megnő az igé-
nyünk arra, hogy mosolyt csaljunk egymás arcára, és va-
lami aprósággal szebbé tegyük egymás ünnepét. Milyen,
és miben mérhető a tökéletes ajándék? Van-e jól bevált
recept a tökéletes ajándékra? Erre keresi a választ Kurta
Kinga szerkesztő-műsorvezető az Erdélyi Magyar Tele-

vízió Nőszemközt című műsorában vendégeivel: Ko-
reck Máriával, a marosvásárhelyi Divers Egyesület el-
nökével, Kányádi Orsolyával, a Marosvásárhelyi Rádió
és az Erdély TV műsorvezetőjével, valamint Albert Or-
solyával, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
társulatának színművészével. Követhető a műsor az Er-
dély TV képernyőjén és Facebook-oldalán pénteken este
8 órától.

Milyen a tökéletes ajándék? 
– kiderül az Erdély TV műsorában

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 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Panaszt tett a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
a Várad folyóirat ügyében

Adományt gyűjt 
a Rotaract Klub Téka 
Hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek szeretné
szebbé tenni a karácsonyát a Rotaract Klub Téka. December
20-ig, vasárnapig lehet tartós élelmiszereket, játékokat, gye-
rekruhákat, meséskönyveket, tanszereket, valamint tisztálko-
dási kellékeket adományozni, amelyeket majd eljuttatnak
azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk. Bizton-
sági szempontok miatt, illetve annak érdekében, hogy könnyít-
senek az adományozók dolgán, a Rotaract felvállalta, hogy

önkéntesei házhoz mennek, és átveszik az adományt azoktól,
akik előzetesen jelzik azt a 0741-436-367-es telefonszámon. 

Újraindult repülőjáratok
Miután december 11-én újraindult a Wizzair légitársa-
ság Marosvásárhely – London közötti repülőjárata, 18-
ától (mától) a Memmingen–Münchenbe tartó járattal is
lehet utazni. Budapestre egyelőre nem lehet a vidrát-
szegi reptérről repülőgéppel eljutni. A járatokról bővebb
tájékoztatás a Transilvania repülőtér és a Wizzair légi-
társaság honlapján található. 



felföldi nyaralásunkkor még a skótok is csak röhögtek
az egészen az esti pubozáskor, pedig akkor már riasztób-
bak voltak a hírek. Áh, a média ismét túloz, legyintettünk.
De aztán jött az olaszországi helyzet, elárasztották a
netet a karanténos videók, koncertek és teraszpartik,
majd nekünk is kétszer kellett Budapestre utaznunk,
ameddig engedélyezték, hogy leszállhasson a gépünk
Palma de Mallorcán, ahonnan elhoztuk a Hargita nevű
jachtot. És amikor hazaértünk a kéthétnyi vitorlázásból,
szinte megdöbbentünk azon, hogy amíg mi a Földközi-
tengeren üldöztük a szelet és a hullámokat, a világ telje-
sen bezárkózott. Szinte minden leállt. És ez azóta is tart.
Reménykedtünk, hogy minden hamarosan megváltozik,
de nem változott meg. És közben jöttek a hírek a halále-
setekről, a kórházakban lévő, gyakran embertelen álla-
potokról, a kétségbeesésről, páciensi és orvosi
tehetetlenségről, mi pedig beletörődtünk – lehet, hogy ez
is legalább négy évig fog tartani, mint a legutóbbi, Eu-
rópát végigpusztító járvány, a spanyolnátha. Most, ami-
kor többé-kevésbé sikeres oltáskísérletekről, illetve
kifejlesztett vakcinákról olvasunk mindenhol, kezd ismét
feléledni a remény. No nem az újonnan elkészített oltások
iránt, hiszen azokkal szemben sokakban él a bizalmat-
lanság, hanem abban, hogy ha piacra kerülnek, talán ol-
dódnak a megszorítások is, hiszen a gazdaságot így is
tönkreverte az a bizonyos élettelen szerves struktúra, ami
reánk szabadult. 

Az idei advent a remény jegyében telik. Olyan jellegű
gondok szakadtak ránk, amelyeket egy évvel ezelőtt el
sem tudtunk volna képzelni. Akkor az életnek olyan gond-
jaival törődtünk, amelyek eltörpülnek a mostani helyzet-
ben, szinte már nem is számítanak – örvendenénk, ha
csak azokkal kellene foglalkozunk. Így az idei advent a
karácsonyvárás, de a remény időszakává is vált. A remé-
nyé, amely tartja bennünk a lelket, hogy hamarosan ez
is véget ér, túléljük mindannyian, és jövő decemberben
már ismét csak azzal kell törődnünk, hogy megfelelő ott-
hont készítsünk, odakint és idebent, az eljövő angyal szá-
mára. 

Hatezer alatt maradt 
az új fertőzések száma

Az elmúlt 24 órában 5697 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott esetek száma ezzel 577.446-ra növe-
kedett a járvány kezdete óta – közölte csütörtökön
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Össze-
sen 107 új halálesetet jelentettek, a vírus okozta be-
tegség szövődményeiben elhunyt áldozatok száma
így 13.969-re nőtt. A járvány kezdetétől 477.139-en
gyógyultak meg, így az aktív fertőzöttek száma
86.338-ra csökkent. Intenzív osztályon 1297 beteget
ápolnak. Az eltelt egy napban 28.099 koronavírus-
teszt eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

Még az idén érkezhet 
10 ezer dózis oltóanyag

Lehetséges, hogy már karácsony és szilveszter kö-
zött megérkezik Romániába az első 10.000 dózis a
COVID–19 elleni vakcinából – jelentette ki szerdán
Klaus Iohannis államelnök. „Nagy az esélye annak,
hogy az illetékes európai hatóság még karácsony
előtt jóváhagyja az első vakcinát, és így karácsony
és szilveszter között már ki is osztják az első ada-
gokat. Jelenlegi információink szerint ez csak szim-
bolikus tétel lesz, 10.000 adag, hogy az oltás
kezdetét vehesse. 10 ezer dózis 5000 személy be-
oltásához elegendő. A következő adagot januárra
várjuk, és az egészségügyben, öregotthonokban
dolgozók, illetve a veszélyeztetett kategóriákba tar-
tozó személyek immunizálására fogjuk használni” –
mondta Iohannis. A koronavírus elleni oltás nem lesz
kötelező Romániában, de nagyon javallott – emlé-
keztetett. (Agerpres)

Koronavírusos a francia elnök
Pozitívnak bizonyult Emmanuel Macron francia ál-
lamfő koronavírustesztje csütörtökön, ezért hét
napra karanténba vonul – jelentette be a francia el-
nöki hivatal. A tájékoztatás szerint az elnök PCR-
teszten esett át, miután megjelentek nála az első
tünetek. Emmanuel Macron „továbbra is dolgozik, és
távolságról látja el az elnöki feladatait” – olvasható
a közleményben. A köztársasági elnök jövő hétre ter-
vezett libanoni útját elhalasztotta. Egyelőre nem is-
meretes, hogy Emmanuel Macron hogyan
fertőződött meg, de karanténba vonult Jean Castex
miniszterelnök is, aki az államfő egyik kontaktsze-
mélye, jóllehet neki nincsenek tünetei – közölte a mi-
niszterelnöki hivatal. A köztársasági elnök
kontakszemélyei közül Richard Ferrand, a nemzet-
gyűlés elnöke is bejelentette, hogy hétnapos karan-
ténba vonul. (MTI) 

Ország – világ

Remény, úrjövetkor
(Folytatás az 1. oldalról)
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Minority SafePack: az Európai Parlament 
jogalkotásra szólítja fel az Európai Bizottságot

Döntő többséggel – 524 igen, 67 nem szavazattal,
103 tartózkodással – fogadta el az Európai Parla-
ment a Minority SafePack kezdeményezést támo-
gató állásfoglalást csütörtökön, december 17-én.
Így az MSPI az első olyan európai polgári kezdemé-
nyezés, amelyről plenáris vitát szervezett és állás-
foglalást fogadott el az EP. „A mai szavazással és a
hétfői plenáris vitával az Európai Parlament a lehető
leghatározottabb jelzést adta az Európai Bizottság-
nak, hogy indítsa be a jogalkotást a Minority Safe-
Pack kezdeményezésben foglaltakra alapozva. Ez
egy nagy győzelem számunkra!” – kommentálta a
döntést Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, a
FUEN elnöke.

Állásfoglalásában az Európai Parlament „támogatásáról
biztosítja a Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű
Európáért európai polgári kezdeményezést; felszólítja a Bi-
zottságot, hogy ennek megfelelően lépjen fel, és tegyen javas-
latot az uniós szerződéseken, az európai polgári
kezdeményezésről szóló rendeleten, valamint a szubszidiaritás
és az arányosság elvén alapuló jogi aktusokra”.

Az Európai Parlament szerint az uniónak ösztönöznie kell
a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét biz-
tosító tagállami intézkedéseket; felszólítja a Bizottságot,
hogy dolgozza ki a kisebbségekhez tartozó személyek joga-
inak védelmére vonatkozó uniós szabályok közös keretét;
felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szük-
séges intézkedést, tartsák tiszteletben a kisebbségekhez tar-
tozó személyek jogait, és biztosítsák e jogok teljes körű
érvényesítését. A Parlament ugyanakkor szorgalmazza az EU
és az Európa Tanács közötti, egymást kölcsönösen erősítő
együttműködést a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogainak vé-
delme terén.

A dokumentum elismeri, hogy a nemzeti és nyelvi kisebb-
ségek védelme a tagállami hatóságok elsődleges felelőssége,
de ugyanakkor rámutat, hogy az unióra jelentős feladat hárul
abban a tekintetben, hogy támogassa a tagállamokat ennek a

felelősségnek a gyakorlásában. Ugyanakkor felszólítja a tag-
államokat, hogy osszák meg egymással a kisebbségekhez tar-
tozó személyek jogainak védelmével és támogatásával
kapcsolatos bevált gyakorlataikat, az EU-t pedig kéri, hogy
segítse elő az ilyen gyakorlatok cseréjét.

Az állásfoglalás reflektál az MSPI kilenc pontjára. Doku-
mentumával az Európai Parlament többek közt felszólítja a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy uniószerte mozdítsák elő
a nyelvtanulást, beleértve a kisebbségi nyelvek tanulását is;
felhívja az EU-t és tagállamait, hogy a finanszírozási progra-
mok tervezésekor vegyék figyelembe a nemzeti és nyelvi ki-
sebbségek igényeit; úgy véli, hogy a többnyelvűség és a
kulturális sokszínűség védelme a regionális fejlődés és inno-
váció motorja, ezért az európai strukturális és beruházási ala-
poknak és a kohéziós alapoknak ezt figyelembe kell venniük;
leszögezi: minden egyes európai uniós polgárnak lehetősége
kell legyen arra, hogy saját nyelvén élvezhesse a kultúrát és
szórakozhasson.

„Hosszú és nehéz utat jártunk be a Minority SafePack-kel,
amióta az RMDSZ kezdeményezésére megszületett, és a
FUEN felkarolásával útjára indult. 2013-as elindítása óta va-
lószínűleg többet sikerült elérnünk, mint amire sokan számí-
tottak. Az Európai Unió Törvényszékén győztünk az Európai
Bizottsággal szemben; nemzeti üggyé emeltük a kezdeménye-
zést, de európai üggyé is; kisebbségi szolidaritási mozgalmat
építettünk köré, és 1.123.422 hitelesített támogatói aláírást
gyűjtöttünk, 11 tagállamban átlépve a küszöbértéket; sikerült
magunk mellé állítanunk sokakat a többségből – döntéshozó-
kat, parlamenteket és kormányokat, de egyszerű embereket is.
És végül az uniós polgárok képviselői is az ügy mellé álltak.
Az utolsó lépést azonban már az Európai Bizottságnak kell
megtennie. Rajtuk áll, hogy meghallják-e ezeket a hangokat,
és tesznek-e egy bátor lépést egy olyan Európa irányába,
amelynek minden polgára egyenlő” – nyilatkozta Vincze Lo-
ránt a szavazást követően.

Az Európai Bizottságnak január 15-ig kell közzétennie ál-
láspontját a Minority SafePack javaslatairól. (közlemény)

Megválasztották Marosvásárhely 
alpolgármestereit 

fogja az elkövetkező években alpolgár-
mesterként segíteni Soós Zoltán város-
vezető munkáját. Erről titkos
szavazással döntött a testület. A PSD, va-
lamint a POL jelöltje, Papuc Sergiu, il-
letve Radu Bălaş, akik alulmaradtak a
versenyben, gratuláltak képviselőtársa-
iknak. Ezt tette Soós Zoltán polgármes-
ter is, aki biztosította a testületet, hogy a
megválasztott alpolgármestereket part-
nernek tekinti a városvezetésben, nem
pedig mellőzött páriáknak, ahogy az
elődje viszonyult az alpolgármestereihez
az elmúlt két évtized során. 

A Népújság kérdésére, hogy milyen
területekkel szeretne foglalkozni az el-
következő években, és miért éppen
azokkal, milyen szakmai kapcsolatot
szeretne alpolgármesterként kiépíteni a
városvezetővel, Portik Vilmos közölte:
„A polgármester dönti el, hogy milyen
feladatokkal bíz meg. Értelemszerűen a
kulturális kérdések állnak közel hozzám,
hiszen eddigi közösségi tevékenységem
is ehhez kötődik. A történelmi egyhá-
zainkkal való eredményes kapcsolattar-
tás szintén fontos számomra. Talán
annak a generációnak vagyok a tagja,
amely elsőként ismerkedett a számítógé-
pek világával s mindazzal, amit az infor-
mációs technológia az emberek életének
megkönnyítése kapcsán nyújthat. Úgy-
hogy azzal a területtel is szívesen foglal-
koznék, ami a hivatali munka
digitalizációjával függ össze. A polgár-
mesterrel hosszú ideje dolgozunk együtt,
esetenként megvoltak a magunk vitái is,
de a világszemléletünk meglehetősen
közel áll, mint ahogy a kompromisszu-
mokra való törekvésben is hasonlítunk.
Jobbá fogjuk tenni a marosvásárhelyiek
hétköznapjait. Erre vállalkoztunk.” 
A tárgyalások már elkezdődtek, 
fölösleges új tervezetet elfogadni erről 

A leginkább várt határozattervezetek
a föld alatti vagy felszíni parkolóház épí-

téséhez szükséges földterületek megvá-
sárlásával voltak kapcsolatosak. Egyik a
Színház tér mögötti földterület, másik a
Mures Mall melletti földterület és épít-
mény – ezeket kellene felvásárolja az
önkormányzat, hogy a városközpontban
parkolóházakat építsen. Marosvásárhe-
lyen, ahol a gépkocsiforgalom – főként
a városközpontban – túlzsúfolt, az el-
múlt két évtizedben egyetlen felszíni
parkolóház vagy mélygarázs sem épült
önkormányzati beruházásként. A napi-
renden levő két tervezet a tárgyalások
megkezdéséről szólt, ezzel kapcsolatban
Frunda Csenge hangsúlyozta, tudomása
szerint a szóban forgó földterületek tu-
lajdonosaival a városvezetés megkezdte
már a tárgyalásokat, így a POL által kez-
deményezett határozattervezetek tárgy-
talanná váltak. Radu Bălaş kitartott
amellett, hogy a tervezetek törvényes ke-

retet nyújtanak a tárgyalásokhoz, nem
engedik megszakítani azokat, egyszóval
csak megerősítik ezt a szándékot, vagyis
„nem ártanak”. Moldovan Florian, a
közterület-kezelő igazgatóság igazgatója
szerint a hivatal már értesítette az érintett
ingatlantulajdonosokat az önkormányzat
vásárlási szándékáról, következő lépés-
ként a tulajdonosoknak kell bejelente-
niük árigényüket. A kért vételárat a
tanácsnak jóvá kell hagynia, ha viszont
nem ért egyet az összeggel, egy erre a
célra kijelölt bizottságnak alkutárgyalá-
sokat kell folytatnia. Papuc Sergiu sze-
rint a parkolóházak építése nem minősül
közérdekű célú beruházásnak, ezért a
szóban forgó területek, építmény nem
sajátítható ki az önkormányzat által. A
testület ezek után úgy találta, hogy a két
tervezet okafogyottá vált, és elvetette a
határozatokat. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Portik Vilmos László



Ovidiu Georgescu javasolta, míg a
PSD részéről a párt megyei elnöke,
Dumitriţa Gliga Ovidiu Dancut, az
előző mandátumban is alelnöki
funkciót betöltő párttársát. A szava-
zást követően a következő ered-
mény született: az RMDSZ által
javasolt alelnököt 26-an támogat-
ták, négyen pedig ellene voltak,
Ovidiu Georgescu 26 szavazatot ka-
pott és öten nem támogatták, míg
Ovidiu Dancut csak öten támogat-
ták, 16-an ellene voltak és 12 ér-
vénytelen szavazat is volt. Két

tanácsos hiányzott a gyűlésről, így
tehát Kovács Mihály Levente és
Ovidiu Georgescu lettek négy évre
a Maros Megyei Tanács alelnökei. 

Péter Ferenc tanácselnök megkö-
szönte a volt alelnökök munkáját,
akik továbbra is a tanács tagjai ma-
radtak. Elmondta: kiválóan együtt-
működtek, és ennek köszönhetően
sikerült néhány kiemelkedő projek-
tet megvalósítani. Arra törekedett,
hogy kiegyensúlyozott legyen a
képviselet a megyei testületben, és
továbbra is számít mindkét volt al-
elnök együttműködésére. 

A továbbiakban elfogadták a na-
pirendre tűzött határozattervezete-
ket. Módosították a megyei tanács
költségvetését, elfogadták az idei
költségvetés végrehajtását, egyes,
jövő évre vonatkozó helyi adókat és
illetékeket. A tanács jóváhagyta,
hogy a gyermekvédelmi igazgató-
sággal részt vesz a nehéz helyzet-
ben levő gyerekeknek szánt napi
szociális szolgáltatásra vonatkozó
projektben. Továbbá módosult a la-
kosság-nyilvántartó igazgatóság,
valamint a repülőtér szerkezeti fel-
építése. S míg az előbbiben csupán

besorolásbeli módosítás volt, az
utóbbi esetében a repülőtér alkal-
mazottai közül megneveztek tíz
személyt, akik az elkövetkezendő
időszakban az uniós támogatások-
kal megvalósítandó fejlesztési ter-
vek kivitelezését követik. A
részletekre visszatérünk. 

A tanácsülés zárása előtt felszó-
laltak a megválasztott és a lekö-
szönő alelnökök is. Ovidiu
Georgescu többek között azt
mondta, a tanácsülésre menet érte-
sítette a párt, hogy őt bízzák meg az
alelnöki teendőkkel. Többen támo-
gatták ebben, nem csak a párttársai,
így elvállalta a megbízatást. Remé-
nyét fejezte ki, hogy tevékenységé-
vel sikerül előmozdítani a megye
fejlődését. „Véget kell vetnünk a
politikai csatározásoknak, hogy va-
lóban fejlesszük a megyét, szükség
lesz arra, hogy egy csapatként dol-
gozzunk” – mondta a frissen meg-
választott alelnök. 

Kovács Mihály Levente először a
választóknak köszönte meg, hogy
az RMDSZ-re szavaztak, majd a
pártnak és tanácsoskollégáinak,
hogy megbízták e tisztség betölté-
sével. „Bízom benne, hogy az el-
kezdett projekteket folytatjuk a
következő négy évben is, mint ami-
lyen az innovációs központ építése,
a megyeszékhely terelőútjának a
folytatása, a metropolisz övezet
egyesület felélesztése, ugyanilyen
fontosak az egészségügyi fejleszté-
sek és még sorolhatnám a példákat”
– mondta a politikus, majd hozzá-
tette, öröm volt négy évig profi csa-
pattal dolgozni a megyei tanácsnál,
aminek a támogatására továbbra is
számít.

Ovidiu Dancu volt PSD-s alelnök
búcsúbeszédében hangsúlyozta:
odaadással és tisztességgel végezte
a munkáját alelnök társával együtt.
Fontos projekteket sikerült lezárni,
mint amilyen a marosvásárhelyi és
a dicsőszentmároni kórházak kor-
szerűsítése, amire 40 millió lejt köl-
tött a tanács, hét EU-s forrásokból
támogatott fejlesztési projektet me-
nedzseltek, az így a megyébe hozott
érték 281 millió lej, felújítás alatt
van két műemlék épület, a Kultúr-
palotáé és a természetrajzi múze-
umé, 350 km megyei utat
aszfaltoztak le, 24 km-t teljesen re-
habilitáltak, digitalizálták az ügyfél-
szolgálatot, létrejött a Visit Maros
Egyesület, a megyei tanács fejlesz-
tette a repülőteret. Ezeket a terve-
ket, munkálatokat folytatni kell –
mondta a volt alelnök, majd hozzá-
tette, a kialakult politikai helyzet-
ben a PSD ellenzékbe vonul,
ugyanakkor arról biztosította a me-
gyei tanácsot, hogy minden olyan
tervet, elképzelést, amely a megye
fejlődését szolgálja, támogatnak és
kezdeményezni fognak hasonlókat. 

A tanácsülés berekesztése előtt
Péter Ferenc válaszolt egy interpel-
lációra. Az egyik tanácsos arra volt
kíváncsi, mikor kapják az egészség-
ügyben dolgozók a kormány által
nyújtott, a vírusjárvány leküzdésévél
kapcsolatos jövedelem-kiegészítést.
A megyei tanácselnök elmondta, a
szakszervezet is levélben fordult ez 
ügyben az önkormányzathoz. 
Egyelőre nem közölték az említett
kormányrendelet végrehajtási mód-
szerét. Amint ez megjelenik, és biz-
tosítják a pénzkeretet, a pénzt
átutalják az érintetteknek. 

Kifütyülték 
az AUR vezetőjét 

a temesvári megemlékezésen
Kifütyülték a forradalmárok
a Románok Egyesítéséért
Szövetség (AUR) vezetőjét,
George Simiont szerda este a
temesvári Győzelem téren,
ahol az 1989-es forradalom
31. évfordulója alkalmából
tartottak megemlékezést.
Amikor az AUR politikusa fel-
szólalt a téren, hogy köszö-
netet mondjon a
támogatásért a helyszínre
összegyűlt szavazóinak, a
forradalmárok kifütyülték, és
a megemlékezésen való je-
lenléte miatti nemtetszésük-
nek adtak hangot. Végül a
csendőrök közbelépésére
volt szükség, hogy elejét ve-
gyék a két tábor közötti inci-
denseknek. Később George
Simion néhány AUR-szimpa-
tizáns kíséretében az orto-
dox katedrális elé vonult, és
gyertyát gyújtott ennek lép-
csőin.

Temesváron az önkormányzat
és a forradalmárok helyi szerveze-
tei rendezvénysorozattal emlékez-
nek az 1989-es temesvári
eseményekre december 16-a és
22-e között. Szerdán a Temesvár
Társaság elnöke, Florian Răzvan-
Mihalcea felszólította az AUR

társelnökét, George Simiont, hogy
alakulata határolódjon el két fris-
sen megválasztott törvényhozójá-
tól, Francisc Tobától, valamint
Nicolae Romantól, akik – állítja a
szervezet – részt vettek az 1989-es
forradalom elfojtására tett kísérlet-
ben. Florian Răzvan-Mihalcea
közleményében leszögezte, tilta-
koznak az ellen, hogy a két frissen
megválasztott törvényhozó részt
vegyen a forradalomra való meg-
emlékezésnek szentelt temesvári
eseményen. Hozzátette, Temes-
várra érkezése előtt George Simi-
onnak az AUR elnökeként és az
alakulat jelöltlistájának összeállí-
tójaként mindenképpen el kell 
határolódnia ettől a két személy-
től, és haladéktalanul kérnie kel-
lene a parlamentből való
lemondásukat. E két személy le-
mondásának hiányában George Si-
mion nem csatlakozhat a
temesvári megemlékezésekhez –
nyomatékosította. Erre reagálva
Simion kifejtette, az AUR illetékes
testületei „komolyan megvizsgál-
ják” a Francisc Tobával kapcsola-
tos vádakat, majd hozzátette, ő
maga el fog menni Temesvárra,
hogy „az igazi forradalmárok” kö-
rében lehessen ezekben a napok-
ban. (Agerpres)
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Történelmet tanítottam a Hargita megyei
Maroshévíz magyar tannyelvű iskolájában.
Elhatároztam, miután az általam létrehozott
alapítvány vezetőségével megbeszéltem és
elfogadtattam az elgondolásomat, hogy em-
léktáblát készíttetek a marosvécsi vár falára.
Az emléktáblának, javasoltam, amit a meg-
beszélésről készített jegyzőkönyv is megörö-
kített, az 1926 és 1943 között megtartott
Erdélyi Helikon íróinak találkozóiról kell be-
szélnie. Épp jókor született az ötlet. Az Illyés
Alapítvány által kiírt pályázati lehetőség biz-
tató támogatónak ígérkezett. Hozzá is láttam
a pályázati űrlap kitöltéséhez. 1995 tavaszán
örömöt közölt az Illyés Alapítvány válasza.
A kolozsvári EMKE vezetősége is fölkarolta
a kezdeményezésem. Az alapítvány jegyző-
könyve szerint a várfalra, Kemény János
domborműve alá magyar, román és német,
azaz egy háromnyelvű emléktáblát kellett ké-
szíttetnem. Már a kezdet kezdetén kiderült,
hogy a háromnyelvű emléktáblára tervezett
szöveg hosszúsága nagy területet igényel,
ezért három emléktábláról kellett gondoskod-
nom. Mindenekelőtt hozzáláttam a dom-
bormű és a bronztáblák nyersanyagának, a
sárga- és vörösréznek gyűjtéséhez, hogy
ezzel is csökkentsem a kiadási költségeket.
Az egyik hétfői napon, az iskolai nagyszünet-
ben elmondtam a tanulóknak, hogy milyen
szép lenne, ha iskolánk névadóját azzal tisz-
telnénk meg, ha ők is hozzájárulnának az ala-
pítvány által tervezett dombormű és
emléktáblák anyagának az összegyűjtéséhez.
Minden gramm rezet följegyzünk a tanuló
neve után, és könyvjutalomban részesítjük
őket. Ezt megtehetjük – mondtam – , mert
elég sok könyvet kapott az alapítvány az
utóbbi hónapokban. A lelkesítően ható ötlet-
nek a következő napon már öröme volt.
Egyes tanulók néhány kilónyi vörös- és sár-
garezet, mások kevesebbet hoztak. Minden
grammnyit följegyeztünk. A hét végén, az is-
kolai nagyszünetben beszámolót tartottam a
tanulóknak, fölolvastam az adományozók
nevét, a begyűjtött rézmennyiséget, és ígére-
tem betartva, könyveket ajándékoztunk. A
következő két hét alatt már valamivel több
mint négyszáz kiló begyűjtött rézről számol-
hattunk be. Az alapítvány iparkodásának híre
a szomszéd helységekben is elterjedt. A bor-
széki katolikus kántor nyolcvan kiló rézfor-
gácsot hozott az iskolába. Ki fogja elkészíteni
a domborművet? – kérdezték a kíváncsiak.
Hát az emléktáblák makettjét? Nemsokára
ajánlatot kaptam egy gyergyószentmiklósi
szobrásztól, aki egyik barátjához irányított,
Miholcsa Józsefhez, és mellesleg a Vetró
András nevét is megemlítette, aki (tanári
munkája mellett) Kézdivásárhelyen szobrász-
kodott. Kapcsolatba léptem Miholcsával. Ő
az első telefonbeszélgetés után, néhány nap
elteltével meglátogatott, és megbeszéltük az
ilyenkor szokásos gondolatokat. Kemény
János-képeket adtam Miholcsának, köztük az
általam legkedveltebbet, a kiválóan rajzoló
László Gyula történészét, melyet László
Gyula szülővárosának unitárius lelkészétől
kaptam. Két hét eltelte után Miholcsa két Ke-
mény János-domborműmakettel lepett meg.
Fényképeket készítettem róluk, és elküldtem
Budapestre Kemény János gyerekeinek, Mik-
lósnak és Kliónak. Nemsokára válasz érke-
zett, és a válasz nem tartotta elfogadhatónak
a szobrász próbálkozásait. Én csak amolyan

semleges közvetítőként válaszoltam Mihol-
csának, aki utólag mégis megkapta a próbál-
kozásaiért járó honoráriumot. A következő
hét keddi napján kocsiba ültem, és elmentem
Kézdivásárhelyre, ahol fölkerestem Vetró
Andrást, aki elvállalta az író domborműma-
kettjének az elkészítését. Az idő sürgetett, és
ezt a sürgetést Vetró András is érzékeltette.
Talán egy hét vagy másfél hét elteltével tele-
fonált, és nyomban Kézdivásárhelyre utaz-
tam. Elhoztam azt a két Kemény
János-domborműmakettet, melyek – ismere-
teim szerint – elfogadhatóak voltak, de a Ke-
mény gyerekek nem osztották a véleményem.
Az EMKE vezetői, Kötő József és Balogh Jó-
zsef azt tanácsolták, hogy forduljak Hunyadi
László marosvásárhelyi szobrászművészhez,
aki ismerte Kemény Jánost, és szívesen elvál-
lalná ennek a fölkérésnek a megvalósítását.
A jó tanács szavára hallgattam, és Hunyadi
nem utasította el a kérésünket. Ezek után
azon törtem a fejem, hogy milyen szöveget
írassunk az emléktáblákra, és ki készítse el az
emléktáblák makettjét. Az Erdélyi Helikon
írói közösség közel két évtizedes marosvécsi
tevékenységét egyetlen mondatban kellett
összefoglalni, ami némi fejtörést okoz a toll-
forgató ember számára, ha arra gondol, hogy
a bronztáblára öntött szöveg tökéletes fogal-
mazást igényel. A legnépszerűbb írószemé-
lyiségekhez fordultam. Bekopogtattam az
Erdélyi Figyelő szerkesztőségébe, ahol Ke-
resztes Dénes szerkesztő barátomtól elkértem
a laptulajdonos, az író Sütő András telefon-
számát, akihez onnan telefonáltam, de már
nem emlékszem arra, hogy miért, milyen
finom indoklással utasította vissza a kérésün-
ket. Másnap Domokos Gézához fordultam,
aki néhány nap elteltével el is küldte az em-
léktáblára szánt szövegjavaslatát, amelyet
Izsák József irodalomkritkus, amikor meglá-
togattam, nem tartott a legmegfelelőbbnek, és
ő a saját javaslatát fogalmazta meg. Végül,
más próbálkozásokat is figyelembe véve – az
összest mérlegelve, fölhasználva – a követ-
kező emléktábla-föliratot állítottam össze: 
„ Báró Kemény János, az író, az áldozatkész
irodalompártoló jóvoltából ebben a várkas-
télyban tartotta évi találkozóit az Erdélyi He-
likon írói közösség 1926 és 1943 között.”
Oláh Tibor író, nyugalmazott főiskolai tanár
románra, és Kolozsváron, Balogh József ké-
résére, valaki németre fordította a magyar
szöveget. Jóval később, miután az emléktáb-
lák már a várkastély falán elégedetlenkedtek,
eszembe jutott, hogy kimaradt egy fontos szó
a föliratból, az „írói közösség” beszédes, lé-
nyeget jelölő jelzője: a „szabad”. De nemcsak
ezért a kifelejtett jelzőért elégedetlenkedtek
az emléktáblák. A továbbiakban erről a bosz-
szankodó elégedetlenségről fogok beszélni.
A következő kérdésre kerestem a feleletet: ki
készíti el az emléktáblák makettjét? Egy
gyergyószentmiklósi szobrász jelentkezett.
Igaz, hogy az újságíró és költőnő feleség pró-
bálta lebeszélni a szobrászt, de annyira meg-
győző volt a lelkesedése, talán az anyagi
gondok is beleszóltak ebbe a túlfűtött lelke-
sedésbe, hogy elvállalta a makettek elkészí-
tését. Ezután a hivatalos iratok beszerzésének
kálváriája következett. Először a műemlék
épületbe költöztetett állami intézmény igaz-
gatóságának jóváhagyó iratát, azután a Ma-
rosvécsi Polgármesteri Hivatal írásos
bólintását kellett beszereznem, majd a megye
műemlékvédő szakembereit kellett Marosvá-
sárhelyről elhoznom, akik rajzot készítettek,

melyen kijelölték a dombormű és az emlék-
táblák helyét. Amikor visszavittem őket a
megyeközpontba, fizetnem kellett a lepecsé-
telt rajzokért és az általuk kibocsátott enge-
délyért. Mindez nem egyik napról a másikra
történt. Az összegyűjtött dokumentumokat el-
küldtem Bukarestbe az országos műemlékvé-
delmi bizottsághoz jóváhagyás végett, amire
hiába vártam a választ. 

1995 márciusának valamelyik napján
Gyergyóremete két iskolájának igazgatója
kopogtatott be hozzám. A gyergyószentmik-
lósi szobrásztól kapták a címem. Segítséget,
éspedig rezet, kétszáz kilót kértek, ugyanis a
remetei születésű Cseres Tibor író dombor-
művét akarták bronzba öntetni. Nem adhatok
– mondtam –, nem adhatok, mert a tanulók
gyűjtötték, nem én vagyok a tulajdonos, de
holnap a nagyszünetben, sorban álláskor, ha
elmagyarázom, hogy mit, mennyit kértek, és
ha beleegyeznek a kölcsönadásba, akkor át-
adom a kért rézmennyiséget, de azzal a felté-
tellel, hogy visszaadjátok, mert májusban mi
is meg akarjuk öntetni Kemény János dom-
borművét. Tehát a maroshévízi Kemény
János Általános Iskola tanulóinak köszönhe-
tik a gyergyóremeteiek azt a bronzmennyisé-
get, mellyel elkészítették Cseres Tibor
domborművét. A gyergyóremetei emlékmű-
avató ünnepség után, május első felében,
üzentem a remetei iskolaigazgatóknak, de
nem válaszoltak. Telefonáltam, nem is egy-
szer. Végül eljöttek Maroshévízre, de bronz
helyett az általuk kiszámított pénzértéket
hozták. Nem tudtuk összegyűjteni a bronzot
– mondták. Talán azt gondolták, hogy a zse-
bem hallgatni fog. Bizony nem hallgatott,
fűnek-fának elmondtam a szószegő gyergyó-
remetei igazgatók eljárását. A hiányzó bronz-
mennyiség árát később a Kemény
János-domborművet öntő marosvásárhelyi
mester pótolta ki, és nyújtotta át a számláján,
amit ki kellett fizetnünk. Május végére Hu-
nyadi László elkészítette a dombormű ma-
kettjét, és június elején bronzba öntötték
Kemény János domborművét, melyet haza-
vittem Maroshévízre, és bemutattam a tanu-
lóknak. Bukarestből még mindig nem
érkezett meg a miniszteri jóváhagyás, pedig
már június közepén járt az idő, és mindössze
tíz nap volt az emléktábla-avató ünnepségig.
Kérésemre nővérem, aki a bukaresti Kriterion
Könyvkiadó titkárnője volt, fölkereste Csor-
tán Ferencet, az illetékes minisztérium alkal-
mazottját. Talán neki köszönhettük, hogy
két-három nappal az ünnepség előtt egy olyan
jóváhagyó választ küldtek, mely csak úgy en-
gedélyezi a dombormű és az emléktáblák el-
helyezését a várfalra, ha a kastély számára is
készíttetünk egy műemlékjelölő táblát. De
ennek a kérésnek a megvalósításához időre
és újabb kérvények megírására, jóváhagyá-
sára lett volna szükség. Komolytalannak,
gáncsoskodónak tartottam a miniszteri kérést.
Már csak az emléktáblák makettjének az el-
készítése, öntése maradt hátra. Négy nappal
az ünnepség előtt B. G. E. közölte, hogy el-
készült a munkával, és a maketteket be lehet
vinni az öntödébe. Amikor Gyergyószent-
miklósra utaztam, és megláttam az emléktáb-
lák makettjét, csak az ige tartott vissza az
összeeséstől. Nem volt mit tennem. Még csi-
szolással igazítani lehet rajtuk – mondta az
amatőr munkát végzett kivitelező. Ez a kije-
lentés valamennyire megnyugtatott. Amikor
bevittem a maketteket az öntödébe, a mester
megcsóválta a fejét, és kijelentette, hogy el-
végzi az öntést, de nem jön el az emléktábla-
avató ünnepségre, és ne említsem meg a

nevét, akinek a nevére már én sem emlék-
szem, és talán csak Bajna György ny. újságíró
tudna beszélni a születési bizonyítványáról.
Az avatóünnepségig maradt rövid idő nem
engedte meg a betűk csiszolását. Az alumí-
nium emléktáblákat Kelemen Ferenc gyer-
gyószentmiklósi műhelyében
bronzárnyalatúra színezték. Még egy nap ma-
radt a dombormű és az emléktáblák várfalra
helyezéséig. Egy maroshévízi kórházi alkal-
mazott vállalta el – borsos áron – ezt a mun-
kát, de az elektromos fúrója képtelen volt
megbirkózni a sziklafallal. Maroshévízről
Szabó Kálmán Urmánczy-örökösnek köszön-
hettem azt az önzetlen segítséget, amellyel
föltették a várfalra a domborművet és a
három emléktáblát. Július 23-án kétszer vol-
tam Gyergyószentmiklóson és kétszer Ma-
rosvécsen. Aznap Hunyadi László is eljött
Marosvécsre. Amikor átnyújtottam a dom-
bormű elkészítéséért járó honoráriumot, Hu-
nyadi körülbelül ezt mondta: „Kemény János
fiának, Árpádnak a barátja voltam. Amikor a
marosvásárhelyi színészekkel Budapesten
jártam, egyedül mentem el a temetésére. Tisz-
teltem, akárcsak az édesapját. Úgy érzem,
adósa vagyok a Kemény családnak. Nem fo-
gadhatom el a honoráriumot.” Másnap, jú-
nius 24-én, szombaton, az ünnepi
istentisztelet után lelepleztük, a vártnál na-
gyobb sokaság előtt, a domborművet és az
emléktáblákat. A Népújság tájékozatlan 
újságírója június 27-én – többek között – a
következő nevetséges mondatot közölte:
„Szólnak a kastélybástya előtt (…) Komán
János, az Erdélyi Helikon akkor legfiatalabb
tagja…” Az értelmező jelzős tartalmú mon-
datot hibásan szerkesztette, mert Kiss Jenő
költőre, műfordítóra vonatkozik ez a mondat,
aki idős kora ellenére jelenlétével tisztelte
meg az ünneplőket. Az ünnepi ebéd befeje-
zése után a református parókia gyűléstermé-
ben, az erdélyi költőknek, íróknak mintegy
90 százalékos részvételével, Kötő József és
Kántor Lajos irányítása alatt, megbeszélést
tartottunk, melynek az lett volna a célja, hogy
létrehozzuk a romániai magyar írószövetsé-
get, de egyesek, köztük Kántor Lajos is, tar-
tózkodtak, mivel a Román Írószövetség
tagjaiként bizonyos előnyök megfosztásától
féltek. Azt a javaslatot sem karolták föl,
mely az erdélyi magyar írók évi marosvécsi
találkozását szorgalmazta. A régi rendszer
írógárdája képtelen volt megfiatalodni.
Utólag ezeket a javaslatokat a fiatal, rend-
szerváltás utáni írónemzedék felemás
módon, de megvalósította. Búcsúzáskor a
Kemény-utódok átadták a maroshévízi Ke-
mény János Alapítvány elnökének, nekem
Kemény János írói hagyatékának egy részét,
melyet a maroshévízi RMDSZ-székház
egyik termében kialakított könyvespolcokon
helyeztem el. Ennek az írói hagyatéknak
mintegy felét, jegyzőkönyv hitelesítésével,
Benedek Botond tanárkollégámmal, a ma-
roshévízi Kemény János Elméleti Líceum
tanulóinak kirándulásakor, eljuttattuk a ma-
rosvécsi Kemény János-emlékházba, a
másik része a maroshévízi RMDSZ-szék-
házban maradt, melynek kulcsát az akkori
vezetőség birtokolta. Amikor az írói hagya-
ték másik felét is el akartuk juttatni Maros-
vécsre, egy újabb kirándulás alkalmával, a
kirámolt székházteremben nem találtuk meg,
és senki sem tudott beszámolni hollétéről.
Szomorú székház, szomorú RMDSZ-vezető-
ség – bosszankodtam. Akkor fordítottam
hátat ennek a helyi szervezetnek, melynek
éveken át titkára voltam.
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Komán János

A marosvécsi emléktáblák és egyebek



December 21-én, éppen a téli napforduló
előtt egy nappal, megismétlődik a Jézus szü-
letését jövendölő nagy együttállás. Ma ezt a
jelenséget járom körül, kedves Olvasóm.

A földi megfigyelő számára a bolygók
nagyjából azonos síkban és irányban, az ek-
liptika mentén keringenek a Nap körül.
Együttállás akkor van, ha két bolygó égi ván-
dorlása látszólagos útján közel kerül egymás-
hoz – amikor egy látszólag gyorsabban
mozgó megelőzi a nála lassúbb társát.

Régebb, amikor az asztronómia és az aszt-
rológia még kéz a kézben jártak, nagy jelen-
tőséget tulajdonítottak az együttállásnak:
feltételezték, hogy a bolygók befolyással
vannak a földi világra.

Abu Masar perzsa csillagász volt az első,
aki az együttállások asztrológiai elemzését el-
végezte még a IX. században. Az 1140-ben
latinra fordított műve, a De magnis coniunc-
tionibus még Dantét és Shakespeare-t is
megihlette.

Minden szabad szemmel látható bolygó-
együttállás közül a Jupiter és a Szaturnusz
konjunkciója a legritkább, ezt nevezi a csil-
lagászat nagy együttállásnak. Előbbi 12 év,
utóbbi 30 év alatt jár körbe az égbolton, ta-
lálkozásuk közelítően 20 évente következik
be. Minden következő nagy együttállás az
előzőhöz mérten körülbelül 120°-kal nyuga-
tabbra tolódik, s így nagyjából egy egyenlő
oldalú háromszög csúcsain következik be. A
következő együttállás, hátrafelé haladva, a
negyedik állatövi csillagképbe esik. Ezeket
nevezte még a II. században Ptolemaiosz
Tetrabiblosznak (trigonnak). A két nagy-
bolygó-konjunkciók szögtávolsága azonban
csak 117°, a negyedik együttállás az elsőhöz
képest 7-8°-ra esik; az ötödik ciklusban pedig
a konjunkció átcsúszik egy másik állatövi
hármasba. Egy háromszög bejárása 60 évet
vesz igénybe, s az együttállások 240 évig lát-
szanak egy trigonban. Amikor az átlépés
megtörténik, nagyobb együttállásról beszé-
lünk, s amikor a konjunkciók sorozata 960 év
elteltével visszatér a kiindulási trigonba, azt
legnagyobb együttállásnak nevezik.

A csillagjósok a trigonokat négy őselemnek
feleltették meg: a Kos, Oroszlán, Nyilas a tüzes
trigon, a Bika, Szűz, Bak a földes, az Ikrek,
Mérleg, Vízöntő a légies, a Rák, Skorpió,
Halak a vizes trigon. Az 1484, 1504, 1524-es
nagy együttállások például a vizes trigon je-
gyeire estek, és az egész művelt Európát áthatotta
az ebből következő áradásoktól való félelem.

Még ennél is súlyosabb jelentőséget tulaj-
donítottak a nagyobb együttállásoknak.
Ilyennek tartották az 1583.-it. Kiszámítani
vélték, hogy az azelőtti Nagy Károly uralko-
dására esett, az azt megelőző pedig Krisztus
születésekor volt. Ebből sokan arra következ-
tettek, hogy a – Tycho Brahe által is észlelt
– 1572-es felragyogó új csillag (szupernóva-
robbanás) a Megváltó második eljövetelét jö-
vendöli. Johannes Kepler, újraértelmezve az
adatokat, 1603-ra tette a trigonváltást az
1606-ban megjelent De Stella nova in pede
Serpentarii (A Kígyótartó lábán levő csillag-
ról) c. művében, mi több, 1604-ben újabb szu-
pernóva-robbanást észleltek a csillagászok.

Ebben a művében Kepler a betlehemi csil-
lag kérdését is vizsgálta. Elfogadta azt a köz-
keletű nézetet, miszerint Krisztus
születésekor egy nagyobb együttállás jelezte
az akkori tüzes trigon uralkodásának kezde-
tét, s ez együtt járt egy új fényes csillag meg-
jelenésével. Jóval később, a XIX. században,
félreolvasva művét, azt kezdték terjeszteni,
hogy Kepler szerint a betlehemi csillag egy
bolygóegyüttállás lehetett. Ma már bizton-
sággal állíthatjuk, hogy a betlehemi csillag
egy több hónapon át fényt szóró szupernóva-
robbanás volt az égen.

Az együttállások során nem „olvad egybe”
a két égitest egy csillaggá. A bolygók egymás
mellé kerülése lassú és jól megfigyelhető fo-
lyamat, semmiképpen nem hasonlítható egy
szupernóva-fellángoláshoz.

A XVII. századtól kezdve fokozatosan el-
apadt a csillagjóslás iránti érdeklődés, s bár
ma újra – sajnos – fénykorát éli, mostanra tel-
jesen levált a csillagászatról – szerencsére.

Az idei december 21-i nagy együttállás –
csupán véletlenül – egybeesik a téli napfor-
dulóval. Különlegessége abban áll, hogy na-
gyon kicsi lesz a két égitest közti látszó
távolság. A Jupiter és a Szaturnusz  legkisebb
mért konjunkciós távolsága általában 1°. (A
holdkorong látszó átmérőjének kétszerese kö-
rülbelül 1°.) Az idei konjunkció esetén a leg-
kisebb távolság 6´ (ívperc) lesz, azaz az 1°
hatodrésze. Szabad szemmel észlelve ez az
érték elég nagy ahhoz, hogy egy egészséges
szem – melynek felbontása 1´ körüli – külön
lássa a két égitestet. (Ez a távolság fele a
Göncölszekér rúdján található híres szabad-
szemes kettős, a Mizar és az Alcor közötti lát-
szó szögtávolságnak.)

A két viszonylag fényes bolygó DNy irá-
nyába megfigyelhető együttállásától közel
55°-ra délre a dagadó félholdat láthatjuk, s
tőle keletre további 25°-ra a szintén feltűnően

ragyogó Marsot. A Kárpát-medencében a je-
lenség napnyugta után (pár perccel 17 óra
előtt) lesz látható, de a horizont fölött nagyon
alacsonyan, 18.45 körül le is bukik a bolygó-
kettős a látóhatár alá. Ég alji felhősödés ese-
tén nem láthatjuk. De nemcsak tiszta égbolt,
hanem DNy irányába sík terep is kell az ész-
leléshez. Viszont egy szokványos csillagá-
szati távcső látómezejébe belefér. A két
bolygó közötti látható távolság közel tízsze-
rese lesz a két bolygó átmérőjének.

Legutoljára ilyen közeli nagy együttállás
1623-ban volt, 20 konjunkcióval ezelőtt.
Több mint egy évtizeddel a csillagászati táv-
cső használatba vétele után azonban nem
akadt senki a földkerekségen, aki észlelte
volna e jelenséget.

Ha sikerül megpillantanunk ezt a konjunk-
ciót, olyan látványban lesz részünk, mint ko-
rábban senkinek sem a földkerekségen.
Érdemes előtte s utána is egy nappal az eget
kémlelni, ugyanis a bolygók lassú látszó
mozgása miatt a távolság 10´ körüli lesz csu-
pán.

A következő 6´-es nagy együttállásra pedig
nem 400 évet, csupán 60-at kell várnunk.

De hogy a Jupiter éppen takarja a Szatur-
nuszt, roppant ritka, annyira, hogy az elkö-
vetkező néhány ezer évben nem
számíthatunk ilyenre.

Másnap, december 22-én, a téli napforduló
napján, 8 óra 2 perckor kel Marosvásárhelyen
a nap, s du. 4 óra 37 perckor nyugszik le. Fél
éven át csak hosszabbodni fog a nappali vi-
lágosság.

A Bak jegyet uraló hónap december 22/23-
án kezdődik, és a Bak csillagképről nyerte a
nevét, mely a Kr.e. második évezredben adott
otthont a Napnak. A magyar elnevezés nem
pontos, a görög, illetve latin megjelölés (Ai-
gokerosz, Capricornus) „kecskeszarvat vise-
lőt” jelent, a csillagképet ugyanis egy elöl
kecske, hátul hal keveréklény testesítette
meg. A jele is a kecske–hal ábrázolásokból
egyszerűsödött le: E „szörnyszülött” keletke-
zésének megint csak csillagászati-naptári oka
lehetett. A Bak jó tízezer éve Egyenlítő alatti,
tehát „alvilági vizekbe” érő csillagkép volt,
az eget tanulmányozó ember is már ilyennek
ismerhette meg. A mezopotámiai Éának, a
föld, a vizek és a déli égbolt urának a jelképe
volt. „Nedves közeg” egész környezete:
szomszédja a Vízöntő, felette a Delfin, alatta
a Déli Hal és a Flamingó (újkori nevén Daru).
Csillagmitológiája szerint viszont a Bak a ha-
lálból, halál állapotból visszatérő isten jel-
képe, aki azért jelenik meg kecskegida
képében, mert a mitologikus tudatra jellemző
módon a hérosznak, istennek gyakran át kell
esnie egy sajátos törzsfejlődésen, adott eset-
ben úgy, hogy valamely hideg vérű állat ké-
pében tölti halotti, magzati létét,
négylábúként születik e világra, emberalak-
ban végzi el itteni feladatait, és madáralakban
távozik a túlvilágra – írja Jankovics Marcell
Jelkép-kalendáriumában.

A negyedik adventi gyertya fellobbanására
várva, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, december közepén

Megismétlődik a Jézus születését jövendölő nagy együttállás

Naplemente napfordulókor
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDXLI.)



Sokan még mindig rossz véleménnyel
vannak a Daciákról, azt gondolják,
hogy a vállalat semmit nem fejlődött
az 1310-eshez vagy a Lăstun, azaz az
500-as Daciához képest. Azonban ez
tévedés. Megcáfolhatatlan tény, hogy
a Dacia továbbra sem egy prémium
autó, soha nem volt az, és nagy való-
színűséggel soha nem is lesz, a cég
más célcsoportot nézett ki magának.

A spártai belsőtől az érintőképernyőig
2009 végén mutatkozott be az első Duster,

amelynek valóban nagyon gyenge minőségű
volt a beltere, azonban ennek a szériának a
mentségére szóljon, hogy nagyon tartós, hi-
szen ezek a kocsik mind a mai napig bírják a
megpróbáltatásokat. Ugyanakkor azt is hozzá
kell tenni, hogy annak ellenére, hogy a Dacia
csúcsmodelljéről beszélünk, nagyon „fapa-
dos” volt, azaz nagyon kevés extrával lehetett
felszerelni. Ekkoriban a konkurenciánál már
ebben a kategóriában ott volt a digitális
(konkrét hőmérsékletre állítható) klímaberen-
dezés és az érintőképernyő, ez elképzelhetet-
len volt egy Daciában, sokan úgy gondolták,
hogy ilyen extrák soha nem is fognak bele-
kerülni. Tévedtek. 2014-ben megérkezett a
„ráncfelvarrott” Duster, ami ugyan külső
jegyeiben szinte semmit sem változott, vi-
szont a belső térrel már más a helyzet. Igen,
továbbra is olcsó műanyag, azonban már
érezhető a fejlődés a korábbi Dacia model-
lekhez képest, és megérkezett – rendelhető
extraként – az érintőképernyős fejegység. És
talán pont itt következett be a fordulópont. Itt
kezdtek el megjelenni azok a felszereltségi
elemek, amelyek miatt sok embernek meg-
fordult a fejében, hogy a Daciát válassza, ter-

mészetesen ebben komoly szerepe volt az
árnak is, hiszen a gyártó ekkor már komoly
és jól működő felszereltséget kínált, töredék
áron a nyugati márkákhoz képest. 

Az igazi reformot azonban talán a második
generációs Duster hozta el. Urbanizáltabb
megjelenést, digitális klímát, okostelefon-in-
tegrációt és még számos más extrát kínált,
hasonlóan jó áron, valamint anyaghasználat
szempontjából még kifinomultabb lett. Mo-
torkínálat terén is óriási a választék ennél a
típusnál, így nem csoda, hogy rövid időn
belül rengeteg jelent meg az utakon. Termé-
szetesen, mint mindennek, ennek a változat-
nak is megvan a negatív oldala: mégpedig,
hogy nem megy olyan jól terepen.
Duster az erdőben

Az első generációs, valamint a ráncfel-
varrott változatnak nagy erőssége, hogy

mindenhol képes elmenni, és nem lesz
semmi baja. Pontosan ebből az okból kifo-
lyólag rengetegen használják terepezésre.
Zöld Zsombor, a Duster Adventure tulajdo-
nosa is ebbe a csoportba tartozik. Figyelem-
mel követte a típus bevezetését, azonban
megvárta a ráncfelvarrott változatot, azt
rögtön meg is vette, és egyből munkára is
fogta, azaz elkezdett vele terepezni. Meglá-
tása szerint az a jó a Dusterben, hogy egy-
szerre tud családi és terepautó lenni, vagyis
semmi módosítást nem igényel, még kere-
ket sem kell feltétlenül cserélni, mindössze
egy erdei út után meg kell mosni, hogy ne
legyen minden eleme sáros. Természetesen
idővel beszerzett egy másik Dustert is,
amellyel kimondottan csak terepre és terep-
versenyekre jár. 

Egyesek persze azt gondolhatják, hogy a
Duster is csak egy Dacia, kopog, zörög, szét-
esik. Nem. Kipróbáltuk a Dustert az aszfal-
ton, ahol nagyon kényelmesen lehet vele
közlekedni, sőt meglepően jól megy, sokkal
jobban, mint ahogy elvárná tőle egy Volkswa-
gen-tulajdonos. Sem aszfalton, sem erdőben
nem kopog, nem zörög, és egyáltalán nem
akar elemeire hullani. Annyira nem, hogy azt
az érzést kelti a vezetőben, hogy nagyon is
szereti ezeket a körülményeket, otthonosan
érzi magát, és a nagy pocsolyákon és dimbes-
dombos részeken is úgy megy át, mintha
egyenes út lenne. 

Arról nem is beszélve, hogy nem kell (any-
nyira) sajnálni, hiszen a fenntartása fillérek-
ből megoldható. Nyilvánvalóan nem ajánlott
tapasztalat nélkül egyedül bemerészkedni az
erdei utakra, illetve nagyon is érthető módon
sokan vannak, akik féltik az autójukat. Töb-
bek között ezért hozta létre Zöld Zsombor a
Duster Adventure névre keresztelt vállalatot,
amely azzal foglalkozik, hogy akik ki szeret-
nék próbálni, hogy milyen az erdőben ve-
zetni, de nincs tapasztalatuk, vagy féltik az
autójukat, azok igénybe vehetik a cég szol-
gáltatásait. A Duster Adventure saját autóival
profik mellett próbálhatják ki a terepezést, il-
letve oktatásban is részt vehetnek. Természe-
tesen, ahogy a cég neve is mutatja, mindez
Dusterekkel történik, így a szkeptikusak
meggyőződhetnek arról, hogy egyáltalán nem
rossz választás a Dacia csúcsmodellje. 
Melyik a legjobb Duster?

Erre a kérdésre lehetetlen általános választ
adni. Függ attól, hogy ki mennyi pénzt tud rá-
szánni, mi a fontos neki, és mire használja az
autót. Aki kimondottan csak aszfalton jár
vele, és van anyagi lehetősége, annak a má-

sodik generációs Duster a
legjobb választás, de a ránc-
felvarrottól sem kell elzár-
kózni. Az első generáció
beltere valóban elég gyen-
gére sikerült, így azt csak az
válassza, akinek egyáltalán
nem fontos, hogy milyen
anyagok veszik körül vezetés
közben. Aki pedig terepezni
akar, az ne válassza a máso-
dik generációt, hiszen ott már
nem olyan jók a terepszögek,
és az első ütköző alján levő
díszítést is könnyen el lehet
hagyni az első komolyabb te-
repúton. Tehát azok számára,
akik erdőbe akarnak járni, az
első vagy a ráncfelvarrott
változat ajánlatos, lehetőleg
dízelmotorral, mert ilyen
használathoz elengedhetetlen
a nyomaték. 
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Nagy-Bodó Szilárd

Terepen és aszfalton
Hogyan fejlődött a Dacia Duster?

Duster-evolúció Forrás:  carmag.co.za

Ezen is átment Forrás: Duster Adventure

Duster a mezőn Forrás: Duster Adventure

Az erdő sem akadály Forrás: Duster Adventure
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 31-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy, az I. században, Hadri-
anus császár által építtetett híres római épület nevét  kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Díszvacsora – Tumor. 7. Gally – Határidőrag. 8. Szándékozik –
Törpe. 9. Holt nyelv – Nyers darab! 11. Arcszín – Az orrához. 12. Hegycsúcs – Színész
jutalma. 14. Francia várbörtön – Csendben lát! 15. Düledező, omlatag – Közöny, érdek-
telenség. 18. Mintadarab – Imazáró szó. 19. Sovány, nyúlánk – Festéket ken. 22. Ellenérték
– Az ezüst vegyjele. 23. Amely ideig – Jelfogó. 25. Vadul tombol – Thaiföldi, olasz és lu-
xemburgi gépkocsijelzés. 27. Egyik szülő – Talál. 28. Settenkedik, surran – Állati fekhely.
30. Határozott névelő – Keleti játék. 31. Afrikai vadászutazás – Verbuvál, sereget gyűjt.   

FÜGGŐLEGES: 1. Olasz, tréfásan – Fájdalmat okoz, gyötör. 2. Ókori görög piactér
–  Fehér … (Jack London). 3. Ante meridiem – Kicsinyítő képző. 4. Központi égitest –
Földforgató eszköz. 5. Kordé – Festékipari alapanyag. 6. Móka, humor – Ünnepi
sütemény. 10. Sárga féldrágakő – Hősköltemény. 13. Szárított fű – Gyönyör, élvezet. 16.
Hideg évszakot átvészel – Nagyszülő, becézve. 17. Rajongás, odaadás – Elővigyázatos.
20. Hitszegő, renegát – Zeusz pajzsa. 21. Utal rá, sejtet – Valódi. 24. Építőjáték-féleség –
Gazdasági ágazat.  26. Mauna …, hawaii vulkán – Gyulladás. 29. A nitrogén és a fluor
vegyjele – Mozogni kezd!

Koncz Erzsébet  

A DECEMBERI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Makkai Irma, 
Marosvásárhely, Páring u.

Jakab László, 
Marosvásárhely, Kárpátok sétány
A pályázati rejtvény megfejtése:

BEETHOVEN; HALLER; KELEN; ZALKA; 
PIRCKHEIMER; DEMECZKY

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a december 11-i számból:

Ikrek:
Durmitor

Skandi:
Thomas Mann. Német író. Iro-
dalmi Nobel-díj. Halál Velencé-
ben. A varázshegy. A pojáca.

Ki van a
képen? 
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Szerkeszti: Kiss Éva 926.
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H
VÍZSZINTES: 1. Királyi táblai jegyző, történetíró, 250 éve hunyt el (Gábor). 10.

Maros-parti város. 11. Földúton haladó autó egyik igéje. 12. Kossuth- és Jászai-díjas
színművész, 35 éve halt meg (László). 17. Budapesti „föld”. 19. Folyadék. 20. Rajt. 21.
Állóvíz. 22. Tova. 23. Kalocsa központi része! 24. … potrida (spayol étel). 25. Gyorsan.
27. R. Altman filmje. 28. Én (francia). 29. Bú. 30. Kis ház. 31. Hangsor. 33. Lao-ce iz-
musa. 35. Angol ember. 37. Kétes! 39. Terepjárómárka. 40. Ritka (német). 41. Vívómester,
sportvezető, 100 éve halt meg (Mihály). 42. … Calvino, olasz író. 44. Modern fegyver.
46. Római kettő. 47. Fölösleges felhajtás. 48. Lábbal illet. 49. Nílus menti nép. 52. Olasz
író, költő, 300 éve született (Carlo). 53. Híres francia író, 150 éve hunyt el 
(Alexandre). 54. Osztrák építész, 150 éve született (Adolf).

FÜGGŐLEGES: 1. Méhlakás. 2. Francia arany. 3. Eszem-iszom. 4. Erre a helyre. 5.
Német autómárka. 6. Maga után húz. 7. Balzsam. 8. Egy hüvelyknyi. 9. Főispán, a
Nemzeti Múzeum alapítója, 200 éve hunyt el (Ferenc, gróf). 13. Diagonális. 14. Autó-
verseny résztvevője. 15. Maláj földszoros. 16. Közlekedési pálya. 18. Kályha sütője. 20.
Politikus, szónok, 150 éve halt meg (Miklós). 21. A Nílus egyik forrástava. 23. Delibes
operája. 25. Pókok szövik. 26. Támadás. 27. Kassák Lajos lapja volt. 29. Főnemesi cím.
30. Patás állat. 32. Tengeri rabló. 34. Küzdőtér. 36. Vélő, gondoló (nép.). 38.
Csónakkikötő. 40. Vagdalt húsból készült étel. 41. Labda (angol). 43. Az aktínium és az
oxigén vegyjele. 44. Kis keresztmetszetű, hosszú fémdarab. 45. Félig tiszta! 48. Zokog.
50. A rövid sáncolás jele a sakkban. 51. Az arzén vegyjele.

L.N.J.
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A lassan mögöttünk hagyott évről
sokszor úgy éreztük, hogy semmi jót
nem hozott. Mégis történt egy igazi
áttörés: az év végére az unió napi-
rendjére került a kisebbségvédelem a
Minority SafePack kezdeményezés-
nek köszönhetően.

A 2020-as év nagy – talán azt is mondhat-
juk, minden korábbinál nagyobb – kihívások
elé állította az Európai Uniót, egyszerre kel-
lett szembenéznie belső és külső problémák-
kal. Az Egyesült Királyság kiválása
következtében gazdasági és politikai súlyából
is veszítő uniónak a következő hét évre szóló
költségvetés előkészítése és elfogadása volt
a legfontosabb feladata 2020-ra, egy olyan
ambiciózus csomag összeállítása, amely le-
hetővé teszi a tagállamok közti egyenlőtlen-
ségek kiegyenlítését, és versenyképessé teszi
az EU-t a világpiacon. 

A napirendet 
a járvány alakította

Az év elején senki sem számolt azzal, hogy
mindannyiunk életét – és így az uniós intéz-
ményekét is – a feje tetejére állítja a korona-
vírus- világjárvány. Ez pedig nemcsak az
intézményi munka újratervezését és átszerve-
zését jelentette, hanem a prioritások megvál-
tozását is, hiszen a járvány egészségügyi és
gazdasági hatásaira egyaránt válaszokat kel-
lett adni. 

Mindezt az új, 2019 decemberében beikta-
tott Európai Bizottságnak és a 2019 közepén
megújult Európai Parlamentnek kellett leve-
zényelnie. Mindkét intézményben az Európai
Néppárté (EPP) a legfontosabb szerep: az EB
elnöke Ursula von der Leyen német néppárti
politikus, az EP-ben pedig a Néppárt a leg-
erősebb és legbefolyásosabb alakulat. Ebben
a pártcsaládban tevékenykedik az erdélyi ma-
gyarok két EP-képviselője, Vincze Loránt és
Winkler Gyula is.

„Mindent összevetve azt gondolom, 2020
számunkra sikeres év volt, még a második
része is, hiszen elfogadtuk az uniós költség-
vetést, napirendre került a Minority Safe-
Pack, jelentős támogatást szereztünk ebben a
témában, és sikerült azokon a területeken,
amelyek a Székelyföld, az erdélyi magyarság
számára fontosak, eredményeket elérni. 2019
elején azt ígértük választóinknak, hogy a tá-
mogatások megőrzéséért és uniós kisebbség-
védelmi törvényért fogunk dolgozni
Brüsszelben. Ennek a munkának vannak
eredményei: megmaradnak a kohéziós ala-
pok, növekednek a mezőgazdasági támoga-
tások, és a kisebbségi érdekképviselet terén
is sokat léptünk előre” – foglalta össze az
eredményeket Vincze Loránt, aki szerint az
Európai Néppárt képviselőcsoportjának meg-
határozó szerepe volt abban, hogy a mérleg
inkább pozitív.

Költségvetés: több pénz a gazdáknak,
új keret a gazdaság helyreállítására

A koronavírus-világjárvány szükségessé
tette a 2021–2027-es időszakra vonatkozó
uniós költségvetés újragondolását, mivel
lehetőséget kellett teremteni a gazdaság
minél hamarabbi helyreállítására. Így a
közel 80 milliárd euró, amit Románia kap,
két részre oszlik: egyrészt a helyreállítási

költségvetésre, a gazdaság támogatására,
másrészt pedig a szokásos hétéves pénz-
ügyi keretre.

Az RMDSZ és az EPP közös fellépésével
sikerült megőrizni az uniós költségvetésben
a kohéziós pénzalapokat, illetve növelni a
mezőgazdasági támogatást, amely évről
évre lépcsőzetesen fog közelíteni az erdélyi
gazdák esetében az uniós átlaghoz. Az Eu-
rópai Néppárt is támogatta ezt, mivel nem
méltányos az, hogy az itteni gazdák keve-
sebb pénzt kapnak, mint a nyugat-európa-
iak. Az év végére megszületett a
megállapodás a helyreállítási költségvetés-
ről és a hétéves büdzséről is úgy, hogy a
tagállamok döntő szerepe megmaradt, de el-
kezdődött a jogállamisági mechanizmus ki-
alakítása is.

Közösségünk ügyei 
a Parlamentben

Vincze Loránt az alkotmányos ügyek bi-
zottságában, a petíciós és a LIBE-bizottság-
ban dolgozik, ezek mind olyan területek,
amelyek kapcsolódnak a kisebbségvédelem-
hez, és az itthonról kapott feladatok tovább-
vitelét, európai képviseletét jelentik.
Ugyanakkor a kisebbségi képviselőket tömö-
rítő kisebbségi frakcióközi munkacsoport is
társelnökévé választotta az RMDSZ politiku-
sát.

„Nekünk az a hosszú távú célunk, hogy az
Európai Unió úgy alakuljon át, hogy annak
része legyen az őshonos közösségek vé-
delme. Az úzvölgyi katonatemető, illetve
Klaus Iohannis államelnök magyarokat meg-
bélyegző, a magyar nyelvet kicsúfoló kijelen-
tései miatt is többször felszólaltam. A
Parlament engem nevezett ki az európai pol-
gári kezdeményezések állandó jelentéstevő-
jének, illetve a folyamatban lévő
kezdeményezések járvány miatt esedékes

meghosszabbításának procedúrájában is rám
hárult az uniós intézmények közti koordiná-
ció feladata. Ebben a minőségemben azon
dolgoztam, hogy a Székely Nemzeti Tanács
nemzeti régiós kezdeményezésének határide-
jét kitolják hat, majd további három hónap-
pal. Az aláírások gyűjtésében is aktívan
segítettem, nemcsak Erdélyben, hanem a Mi-
nority SafePack aláírásainak gyűjtésekor ki-
alakított kapcsolatokat használva Litvániában
és Horvátországban is sikerre vittük” –
mondta el az EP-képviselő.

Nagy többség támogatta az EP-ben 
a kisebbségvédelem ügyét

Az európai kisebbségvédelmi kezdemé-
nyezés esetében számos előrelépés történt a
járvány ellenére is. A tagállamok által hitele-
sített 1.123.422 aláírást január 10-én adták át
a szervezők az Európai Bizottságnak, február
5-én pedig személyesen mutatták be jogsza-
bályjavaslataikat a Bizottságnak. 

Egész évben folytatódott a lobbizás a tag-
államokban, ennek legkiemelkedőbb mozza-
nataként a német Bundestag november 27-én
egyöntetűen fogadta el határozatát, amelyben
jogalkotásra szólítják fel az Európai Bizott-
ságot.

Október 15-én részben távkapcsolattal
szerveztek nyilvános meghallgatást az Euró-
pai Parlamentben, amelyen Kelemen Hunor
szövetségi elnök képviselte az RMDSZ-t az
MSPI kezdeményező bizottságának tagja-
ként. A felszólaló EP-képviselők háromne-
gyede támogatóan viszonyult a
kezdeményezéshez, a részt vevő európai és
nemzetközi intézmények, szervezetek képvi-
selői pedig szintén pozitívan értékelték az
abban foglaltakat. Manfred Weber, az Euró-
pai Néppárt képviselőcsoport elnökének kez-
deményezésére pár nappal később az EP
arról is döntött, hogy  plenáris vitát szervez-

nek és határozatot fogadnak el a Minority
SafePack támogatásáról. November 27-én a
német Bundestag egyöntetűen támogatta a
kezdeményezést, és felkérte az Európai Bi-
zottságot a benne foglaltak életbe lépteté-
sére. 

A plenáris vita december 14-én volt, a tá-
mogató állásfoglalást pedig december 17-én
szavazta meg az Európai Parlament. „Sikeres
volt a plenáris vita, hiszen első alkalommal
került az őshonos kisebbségek ügye a napi-
rendre önálló témaként. Ez Erdélyből indult,
az RMDSZ-től. Azért is sikeres, mert nagyon
sok támogató hozzászólást hallottunk a frak-
ciók nagy többségétől, és siker az is, hogy
csütörtökön nagy többség támogatta a hatá-
rozati javaslatot, ezzel pedig első ízben sike-
rül politikai határozatot elfogadtatni a
kisebbségvédelemről” – foglalta össze
Vincze Loránt.

„Jó volt hallani, hogy mi, a magyar közös-
ségek nem vagyunk magunkra, nagyon sok
régióban és közösségben van üzenete, ér-
telme, hozadéka a tervezett uniós kisebbségi
jogszabályoknak. Nem volt könnyű ezt az
eredményt elérni, de a jól kialakított stratégia,
a megfeszített munka meghozta a gyümöl-
csét. Nagyon sokan álltak mellettünk ezen az
úton Erdélyből, a Kárpát-medencéből és
szerte Európából, székelyek is, magyarok is,
németek is, és még legalább hatvan más ős-
honos közösség. Ez a munka pedig folytató-
dik, hiszen még hátravan az Európai
Bizottság januári döntése. A célunk továbbra
is az, hogy végre legyenek olyan uniós jog-
szabályok, amelyek védik az őshonos 
közösségeket, támogatják azok anya-
nyelvhasználati, oktatási, szimbólumhaszná-
lati jogait, a kisebbségi régiókat” – nyilat-
kozta az RMDSZ EP-képviselője, a FUEN
elnöke.

2020 az Európai Parlamentben
Áttörés a kisebbségvédelemben,

uniós támogatás 
Erdély fejlesztésére
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 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. (20875-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 TONNÁIG. Tel: 0748-580-389. (p.-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET
és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
Agricultorilor u. 12. sz.

Munkatársat keres  
számvezérlésűgép-kezelői

állás betöltésére
Amit kérünk: 
– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro  várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
Agricultorilor u. 12. sz.

Munkatársat keres
minőségellenőri/felelősi

munkakörbe
Elvárásaink: 
– Műszakirajz-ismeret
– Technikai szakértelem
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése, összeállítása és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folyama-

tos minőségellenőrzése  a nyersanyagok, termékek gyártáskörben,
félkész/késztermékek minőségi követelményeinek ellenőrzése

– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való
eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés elkészí-
tése

– A technológiai részleggel együttműködve elkészíteni, ellen-
őrizni és frissíteni a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt

– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és
beállítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy  e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro,  moldovanm@duerkopp-adler.ro   
várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

ADÁSVÉTEL

ELADÓK: porszívó, festmények,
keretek, rádió, tévé, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(9966)

VESZEK régi festményeket, képke-
reteket, paraszttárgyakat, antik búto-
rokat stb. Tel. 0731-309-733. (9187-I)

ELADÓK vágni való disznók. Tel. 0744-
199-151. (9958)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (9671-I)

ELADÓ 150-170 kg-os disznó. Tel.
0365/410-075, 0754-895-544.
(10019-I)

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-
pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(65236-I)

AJÁNDÉKOZOK két fegyelmezett
kiscicát (nőstényt és kandúrt), tartá-
sukba szükség esetén besegítek.
Tel. 0744-573-699. (10054-I)

ELADÓ 200 kg-os disznó. Tel. 0740-
124-154. (10077-I)

ELADÓ 52 fokos házi vegyes pálinka:
cseresznye, meggy, körte, alma és szilva
gyümölcsökből. Ára: 30 lej. Nagyobb
tételben ára alkudható. Tel. 0751-272-
456. (10080)



ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935, 0265/320-382. (10087-I)

LAKÁS

MAGÁNSZEMÉLY, vásárolok ma-
gánházat vagy tömbházlakást. Azon-
nali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (9985-I)

BÉRBE adok 2 szobás, I. emeleti,
rendbe tett tömbházlakást. Tel. 0755-
309-832. (9985-I)

ELADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon,
a Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy garzonnal. Tel. 0745-996-819. (9956)

ELCSERÉLNÉM városi, első osztá-
lyú garzonlakásom kisebb, udvaros
házzal Marosszentgyörgyön, vagy
megvásárolom. Tel. 0749-073-641.
(sz.-I)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (9928)

ELADÓ ház Marosvásárhelyen a
Május 1. utcában, 2000 m2-es telken:
két szoba, konyha, előszoba, fürdő,
kamra, három pince, nyári konyha +
melléképületek; villany, gáz, víz, ka-
nalizálás, RDS bevezetve. Minden
irat napirenden. Tel. 0730-243-255,
0755-142-427. (10092-I)

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú, 3/4.
emeleti, 53 m2-es tömbházlakás. Ára:
54.000 euró, alkudható. Tel. 0740-
310-405. (10005-I)

ELADÓ földszinti, 2 szobás lakás:
konyha, fürdő, kamra, a Hunedoara
utcában. Tel. 0771-393-726, 0365/428-
486. (10089)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)

KERESEM fiatalkori ismerősömet, Norbit
– szőke hajú tanár –, akivel 1994-ben
Szovátán együtt szilvesztereztünk. Tel.
0740-846-127. (10049)

KÖNYVELÉST és ÜGYINTÉZÉST
vállalok. Tel. 0744-422-717. (10079-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása. Tel.
0771-383-725. (9788)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtők,
porszívók, gáz- és villanykályhák ja-
vítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560-
092. (9633-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek…”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk szeretett gyerme-
kemre, PÁLFI ATTILÁRA halálá-
nak harmadik évfordulóján.
Megemlékezik édesanyja, test-
vére, István és felesége, Editke.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (9978)

Fájó szívvel emlékezünk testvé-
rünkre, a szentháromsági szüle-
tésű KÁDÁR VILMOS volt
vásárhelyi lakosra, aki november
6-án 6 hete itthagyott bennünket.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékeznek rá testvérei
és azok gyermekei. (10055)

Fájó szívvel emlékezünk a maros-
szentgyörgyi LÁSZLÓ LŐRINC
JÁNOSRA halálának első évfor-
dulóján. Emléke örökké élni fog.
Élettársa, Rózsika és családja.
(10072)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesapánkra, a nyárádgálfalvi
születésű id. TANÁSZI 
ALBERTRE halálának 22. évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Szerettei. (10074)

Emlékeztetném mindazokat, akik
ismerték, szerették és tisztelték
SZENTPÉTERI ROZÁLIÁT, a
drága édesanyát, anyóst, nagy-
mamát, dédnagymamát, hogy
december 17-én volt halálának
15. évfordulója. Emlékét őrzi
leánya, Jutka, veje, Gyuri, unokái:
Eleonóra és Zsolt. Nyugodjon bé-
kében!  (10076)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”

(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 18-án a dícsőszentmártoni
születésű NAGY OTTÓRA, a vá-
mosgálfalvi iskola egykori igaz-
gatójára halálának 40.
évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
Mária és fia, Nagy Arnold-Ottó.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Akik ismerték, gondol-
janak Rá kegyelettel. (10084)

Fájdalommal és kegyelettel emlé-
kezünk a nyomáti születésű 
SÓFALVI ERNŐRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, pihenése csendes! Szerető
testvére. (10070)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér és
nagymama, 

BUDAI ANNA 
született Kiss

drága jó szíve megpihent. 
Temetése december 19-én délután
1 órakor lesz a mezősámsondi re-
formátus temetőben. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, rokon, jó

barát, szomszéd és ismerős, 
SZÁSZ ANNA 

született Ambrus 
lelke fáradságos életének 93., öz-
vegységének 37. évében 2020.
december 15-én visszatért Te-
remtőjéhez és hű férje, valamint
gyermekei társaságába. Drága
halottunktól 2020. december 19-
én 14 órakor veszünk utolsó bú-
csút a csíkszeredai régi temető
ravatalozójában, majd végső
nyughelyére kísérjük. Szerető
emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. 

Nyugodj csendesen! (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, rokon, barát
és jó szomszéd, 

RÁCZ ÉVA  
életének 89. évében csendesen
megpihent. Temetése december
21-én, hétfőn 13 órakor lesz a re-
formátus temetőben, református
szertartás szerint. Pihenése le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család és a rokonok.
(10078-I)

Szomorú szívvel értesítjük isme-
rőseit, hogy életének 89. évében
elhunyt 

RÁCZ ÉVA. 
Temetése december 21-én, hét-
főn 13 órakor lesz a református
temetőben. Nyugodjon békében!
Emlékét megőrizzük. 
Volt kollégái a bőrgyárból.
(10093-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-
retett nagynénénk, 

MINOR ROZÁLIA
a Corso áruház volt dolgozója 

életének 88. évében rövid beteg-
ség után elhunyt. Temetése de-
cember 19-én, szombaton 12
órától lesz a református temető-
ben. 
Gyászoló unokaöcséd és unoka-
húgaid. (10086-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett fiam,

BARABÁS SÁNDOR
életének 67. évében csendesen
megpihent.
Temetése december 18-án, pén-
teken 14 órakor lesz a református
temetőben.
Emlékét mindörökké szívébe
zárva búcsúzik édesanyja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy élete
67. évében elhunyt a szeretett
gyermek, édesapa, nagyapa,
nagybácsi, barát, jó szomszéd,

BARABÁS SÁNDOR.
Utolsó útjára december 18-án du.
2 órakor kísérjük a református
sírkertben.
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(sz-I)

Szerető szívvel búcsúzunk a
drága férjtől, édesapától, nagyta-
tától, 

AMBRUS ÁKOS
nyugdíjas matematikatanártól. 

Drága halottunk temetése de-
cember 19-én, szombaton 11 órá-
tól lesz a római katolikus
temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, 

id. GYŐRI FERENCZ 
életének 93. évében, türelemmel
viselt, hosszú szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése folyó hó 18-án 12 órá-
tól lesz az ehedi temetőben,
római katolikus szertartás sze-
rint. 
Búcsúzik tőle szerető családja.
(10083-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
após, apatárs, rokon és ismerős, 

BERKESZI FERENC
életének 81. évében hosszas be-
tegség után elhunyt.
Temetése december 19-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott és nyugalma
csendes! 
Fia, Csaba, unokája, Rudolf és
menye, Tünde. (-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, barát,
rokon, 

id. TATÁR JENŐ 
életének 86. évében december
17-én elhunyt. Drága halottunkat
december 19-én, szombaton 11
órakor kísérjük utolsó útjára a
marosvásárhelyi Nyár utcai te-
metőben. 
Szép emlékét mindörökre szí-
vébe zárja a gyászoló család.
(10081-I)
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Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es

telefonszámot. (sz.-I)

JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDNI/JÁRNI TUDÓ IDŐS HÖLGY MELLÉ
egy vagy egymást párban váltó GONDOZÓT/FELÜGYELŐT keresünk 

24 órás felügyeletre, külön szállás lehetőségével. Tel. 0724-566-100. (65235-I)

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
egyetlen gyermekünkre, ifj. HEGYI 
LAJOSRA, aki a jobbra való akarással, nem-
zete iránti hűséggel indult az 1989. decem-
beri napon az általa lehetőségnek hitt
harcba. Ott oltotta ki életét a gyilkos golyó.
Őt, testét befogadta az anyaföld.
Sírhalmánál többször mondjuk el: miért kel-
lett elmúlnia fiatal életének? 
A két öreg szülő napjai egyre nehezednek, ahogy egyre köze-
lebb kerülnek e kegyetlen, gyászos nap megérkezéséhez. 
Egyetlen vigaszunk, hogy a lélek él, örök, így a túlsó parton
találkozunk. 
Gyászoló szülei. (10030)

Hosszú útra mentél,
mindenkitől távol,
mi tudjuk csak egyedül,
mennyire hiányzol.
Amíg élünk, szeretünk,
soha nem feledünk!
Fájó szívvel emlékezünk december 18-án a
drága jó gyermekre és testvérre, a nyárád-
szentlászlói ifj. BENKE CSABÁRA halálának 22. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrzik szülei, testvére, Erika és családja.
(10002-I)

„Boldog ember az, aki az
Úrba veti bizodalmát”

(Zsolt. 40,5)
Kegyelettel emlékezünk
december 18-án a pókai
születésű drága édes-
apára, SZOTYORI 
MIHÁLYRA halálának 10. évfordulóján, és a drága édesanyára,
SZOTYORI ANNÁRA halálának 15. évfordulóján.
Emléküket örökre szívünkbe zárjuk. 
Lányuk és családja, két menyük és azok családja, a kilenc
unoka, tizenegy dédunoka és az ükunoka. (10042-I)

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, 
sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Fájó szívvel emlékezem férjemre, MÁTÉ 
ISTVÁNRA, aki hét éve hogy eltávozott az
élők sorából. 
Áldott emlékét őrzi felesége. (10064-I)

Kegyelettel emlekezünk FAZAKAS 
ISTVÁNRA halálának  második évforduló-
ján. 
Szerető felesége, két lánya, veje, unokái,
dédunokái. 
Nyugodjon békében! (10058)
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