
Nincs szilveszter rigmus nélkül – 
nevetni is tudunk végül 
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História mai módra 
 

– Európa, Európa! Engedj be! 
 Ősi vágyunk belépni a Schengenbe! 
Hiába a fogadalmak, slágerek, 
Poroszosan vétóztak a svágerek. 
– Zöld a határ, nincs kerítés, sem rácsok, 
 Fütyörészve sétálnak a migránsok. 
Háborog a nemzetmentők bandája,  
Nem vált be a Santa Klaus hantája! 
– A sok vád csak süket duma, 
 Nem itt van a Schengen lyuka! 
* * * 
Hosszú, ádáz döntés nyomán 
lett egy új nép: vétóromán! 
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Szerdán este 6 órától a székelykáli kultúrotthonban telt 
házas előadás volt, a Csendes éj című ünnepi műsorával lé-
pett színpadra a Napsugár néptáncegyüttes. Fergeteges nép-
táncot, népi gyermekjátékokat, karácsonyi népszokásokat, 
újévi köszöntőket, népdalokat mutatott be a közönségnek. 
Az előadást Füzesi Albert rendezte, táncoktatók Csibi 
Tímea Gizella és Füzesi Nándor Albert voltak, zenélt a 
Maros Művészegyüttes zenekara.  

A Napsugár néptáncegyüttes műsorát a székelykáli nép-
tánccsoport fellépése egészítette ki, vajdaszentiványi nép-
táncokkal örvendeztette meg a közönséget.  

Amint Molnár Izabella, a székelykáli néptánccsoport ve-
zetője elmondta, bár a nézőtér és a színpad is kicsi ehhez a 
nagyszínpadi produkcióhoz, nagyon örültek, hogy a Napsu-
gár néptáncegyüttes elvitte Székelykálba ünnepi előadását. 
A két együttes között mondhatni személyes kapcsolat van, 
hiszen a Napsugárnak három olyan táncos is tagja, akik a 
káli néptánccsoportban is táncolnak: Székelykálból Molnár 
Dávid, Iklandról Balog Edit és Nagyernyéből Szőcs Dénes.  

Az előadás végén Jánosi Ferenc, Nagyernye község pol-
gármestere mondott köszönetet a szervezőknek, a fellépők-
nek a színvonalas előadásért, azért, hogy nap mint nap 
fáradoznak közösségünkért, és tesznek hagyományaink 
megőrzéséért.  

Szabadtéri szilveszter 
Marosvásárhelyen 

 A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében 
idén is sor kerül a megszokott szilveszteri mulatságra a 
Győzelem téren. A főtéri színpadon 21.30-tól a marosvá-
sárhelyi Hiding Place, 22.30-tól Koszika & The Hotshots, 
23.30-tól az Oamenii Dimineţii együttes koncertezik. Éjfél-
kor lézerparádéval búcsúztatják az óévet. 

Forgalomkorlátozás  
A szabadtéri szilveszter miatt Marosvásárhely főterén és 
a szomszédos utcákban december 30-án 16 órától január 
1-jén 8 óráig korlátozzák a közúti forgalmat. 

Szászrégenben elmarad az utcai 
mulatság 

 A karácsonyt megelőző időszakban a Szászrégeni Pol-
gármesteri Hivatal az Eugen Nicoară Művelődési Otthon-
nal közösen gazdag, román és magyar nyelvű, alkalomhoz 
illő kulturális programot szervezett, így elmarad az utcai 
szilveszter. Az óévet tűzijátékkal búcsúztatják. 

A buszok év végi menetrendje 
Szilveszter napján a Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat 
19.30 órakor indítja az utolsó buszjáratot a végállomásról. 
Január 1-jén reggel és délelőtt nem járnak a buszok, az 
első járművek 13 órakor indulnak, vasárnapi menetrend 
szerint. Január 2-án szombati menetrend lesz érvényben.  

A piacok ünnepi programja  
A hét végén ismét ünnepi program szerint tartanak nyitva 
a marosvásárhelyi piacok, január 1-jén és 2-án zárva lesz-
nek, és az új év első napján, vasárnap az ócskapiac sem 
nyit – közölte a városi piacigazgatóság. 

Meghosszabbították 
az üzemanyag-támogatási igénylés 
benyújtási határidejét 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt mezőgazdasági évre szánt 
gázolaj-támogatási igénylés benyújtási határideje 2022.  
december 31-e volt, s ez szabadnap, a Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) meghosszab-
bította a határidőt 2023. január 3-ig. Az igénylők tehát 
legkésőbb ezen a napon nyújthatják be kérvényüket az 
APIA megyei kirendeltségeihez. 

Két szakképzési tanfolyam indul 
januárban  

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal január-
ban két szakképzési tanfolyamot indít. Az egyiket számí-
tógép- és rendszerkezelő szakemberek képzésére, a 
másikat takarítószemélyzet képzésére. A jelentkezőknek 
személyazonosságit, keresztlevelet és a tanulmányokat 
igazoló okleveleket kell bemutatniuk. A képzés nyilvántar-
tott munkanélkülieknek, végzősöknek, menekülteknek, 
Romániában munkavállalási engedéllyel rendelkező hon-
talanoknak, börtönből szabaduló, illetve kis jövedelemmel 
rendelkező vidéki személyek számára ingyenes. Érdek-
lődni a 0265/263-760-as telefonszám 115-ös mellékállo-
másán lehet.  

Nagyáruházak ünnepi nyitvatartása 
A Lidl üzletek december 30-án 7-22 óra között, míg  
december 31-én, szilveszter napján 18 óráig tartanak 
nyitva. Január 1-jén zárva lesznek, 2-án 9-17 óra között 
várják a vásárlókat. A Kaufland december 30-án 7-22.30 
óra között, 31-én 7-18 óra között tart nyitva, 1-jén zárva 
lesz, 2-án, hétfőn 9-18 óra között nyit. A Shopping City az 
év utolsó napján 10-18, a Carrefour 7.30-18 óra között lesz 
nyitva. Január 1-jén zárva lesznek.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma DÁVID, 
holnap SZILVESZTER 
napja. 
SZILVESZTER: latin ere-
detű, jelentése: erdő mellett 
lakó, erdei férfi. 
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Antalfi Imola 

A tartalmas karácsonyi műsorajánló után szilveszterkor 
és az új évben is zenével, filmekkel, különkiadású műso-
rokkal várja nézőit az Erdély TV. 

Az év utolsó napján 18 órakor ünnepi műsorral jelentke-
zik a Nőszemközt Szerinted? Szerintem… Páros évértékelő 
címmel. Csatlos Tünde műsorának vendégei Gecse Ra-
móna és Bokor Barna színművészek, valamint Kádár Lylla 
Laura radiológusasszisztens és házastársa, Kádár Zoltán 
sportriporter, akiket nem a saját, hanem párjuk 2022-es évé-
ről kérdez a műsorvezető. Az óévet sok zenével, humoros 
percekkel, nevetéssel zárja a tévécsatorna: 21:15 órakor a 
Viva la operetta! című rendkívüli hangversennyel, majd 
22:30 órakor a BÚÉK Pittyes2es és Gyufával című szilvesz-
teri műsorral. Éjfél után 5 perccel Rúzsa Magdolna 2020-
as Aréna koncertjének felvételével köszönti az új évet. 

Január 1-jén 13.30-kor az Üzenet szeretettel különkiadá-
sában görbe tükröt tart mai, tökéletes társadalmunk elé 
György Hajnalka Lizike influenszer, 18 órakor pedig Nagy-
váradra kalauzolja a nézőket a Jó napot. Megjöttem… 

műsor. Badics Petra ezúttal a Páli Szent Vince Társaság ve-
zetőjével, Kis Balázs rohammentőssel beszélget elhivatott-
ságról, segítségnyújtásról, életről és halálról. Ezt követően 
18:30 órától a Kultúrcsepp Szendrey Júliáról, a költőről, 
műfordítóról készült ünnepi kiadását láthatja a tévénéző.  

Az év első napjaiban a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia koncertjeit tűzi műsorra az Erdély TV. Január 1-jén 
20 órától Wolfgang Amadeus Mozart és Johannes Brahms 
műveiből, január 2-án 17 órától Bartók Béla, Weiner Leó 
és Maurice Ravel műveiből készült szimfonikus hangver-
seny, majd 23:15 órától a Let`s dance című rendkívüli hang-
verseny követhető. 

A filmkedvelők számára ezúttal is lesz látnivaló estén-
ként az Erdély TV-ben. Koltai Róbert Sose halunk meg 
című magyar filmvígjáték-drámája január 1-jén, Tímár 
Péter Csinibaba című magyar filmvígjátéka január 2-án 
kerül adásba, mindkét nap 21:30 órától. 

Töltse az év utolsó napjait, és köszöntse az új évet az Er-
dély TV társaságában!                                  (közlemény) 

Óévbúcsúztató és újévi műsorajánló 
az Erdély TV-ben 

Csendes éj – Székelykálban tartott 
ünnepi előadást a Napsugár néptáncegyüttes 

Kedves olvasóink! 
Hirdetési irodánk nyitvatartása az év végén a következőképpen 

módosul: 
– december 30., péntek, 31., szombat és január 1.,  

vasárnap: ZÁRVA 
– január 2., hétfő: 10-13 óra között. 

Következő lapszámunk január 3-án, kedden jelenik meg.  
Időközben a sürgős apróhirdetéseket (gyászjelentés, részvétnyilvá-

nítás, megemlékezés) megjelentethetjük a Népújság online változatában.Telefon: 0728-082-259. 
Népújság



Megtalálták a hegyekben eltévedt 
ukrán csoport utolsó tagját is 

Holtan találták csütörtökön a határrendészek és a 
hegyimentők a Máramarosi-havasokban eltévedt 
hatfős ukrán csoport utolsó tagját – tájékoztatott a 
Máramaros megyei Salvamont igazgatója. Dan 
Benga elmondta, amint az időjárás megengedi, a 
holttestért csörlős helikoptert küldenek. A márama-
rosszigeti területi határrendészeti felügyelőség szó-
vivője, Oana Pârcălab tájékoztatása szerint a férfi 
holttestét két kilométerre találták meg attól a hely-
színtől, ahonnan a hét elején a hatfős ukrán csoport 
két másik tagját kimentették. A hattagú csoport a he-
gyeken átkelve próbált meg átjutni szombaton Uk-
rajnából Romániába, de a rossz időjárási viszonyok 
miatt eltévedtek a Máramarosi-havasokban. A cso-
port tagjai útközben szétváltak. Két személyt vasár-
napra virradóra, további kettőt hétfőn hoztak le a 
hegyről a hegyimentők. Ötödik társukat kedden hol-
tan találták meg, a hatodik személyt két napig heli-
kopterekkel keresték. (Agerpres) 

Három hosszú hétvége lesz 
jövőre a közszférában 

Pihenőnapokkal kötnek össze 2023-ban három hi-
vatalos munkaszüneti napot az előttük lévő vagy 
utánuk következő hétvégékkel, így a közalkalmazot- 
taknak három további hosszú hétvégéjük lesz jövőre 
a húsvéti és pünkösdi ünnepen kívül. A kormány 
szerdán elfogadott határozatában január 23-át, jú-
nius 2-át és augusztus 14-ét nyilvánította pihenő-
nappá. Ezeket február 28-ig, június 30-ig, illetve 
augusztus 31-ig túlórázással kell ledolgozni. Ily 
módon a román fejedelemségek egyesülésének (ja-
nuár 24.) és Nagyboldogasszony napjának (augusz-
tus 15.) keddi napra eső ünnepe, illetve a 
csütörtökre eső nemzetközi gyermeknap (június 1.) 
alkalmából négynapos vakációra mennek majd a ro-
mániai közalkalmazottak. A kormány határozata 
nem vonatkozik a megszakítást nem tűrő tevékeny-
séget végző közalkalmazottak munkarendjére, vala-
mint azokra a bírákra és ügyészekre, akiknek 
kitűzött tárgyalásuk van a kijelölt napokon. (MTI) 

Meghosszabbították a digitális 
Covid-igazolványok érvényességét 

Sürgősségi rendelettel meghosszabbította a kor-
mány szerdai ülésén a digitális Covid-igazolványok 
érvényességét 2023. június 30-áig. Az egészségügyi 
minisztérium által előterjesztett jogszabály előírja, 
hogy a Covid-igazolványok 2022. december 31-e 
után is érvényesek lesznek, egészen jövő év június 
30-áig. Az intézkedéssel a kormány összhangba 
hozta a hazai szabályozást az Európai Parlament és 
az Európai Tanács június 29-i döntésével, amellyel 
2023. június 30-ig meghosszabbították a Covid19-
oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazol-
ványok létrehozásáról szóló rendelet hatályát. Ezzel 
biztosították, hogy az uniós utazók, valamint a rend-
szerhez csatlakozó harmadik országokból érkezők 
továbbra is felhasználhassák a digitális Covid-iga-
zolványukat az Unión belüli utazásaikhoz azokban 
a tagállamokban, ahol szükség van ilyen okmá-
nyokra. (Agerpres) 

Zsúfolt napok a hegyimentőknél 
Összesen 37 esetben kértek segítséget túrázók a 
hegyimentő-szolgálattól (Salvamont) az elmúlt 24 
órában. A Salvamont Facebook-oldalán csütörtökön 
közzétett információk szerint nyolc esetben volt 
szükség a voineasai, hét esetben a Prahova megyei 
hegyimentők beavatkozására, a lupényi Salvamont 
öt, a buşteni-i, a brassói és a Szeben megyei 3-3, a 
Kolozs és a Máramaros megyei 2-2, a Gorj megyei, 
a négyfalui, a predeáli és a Suceava megyei Salva-
mont pedig 1-1 segélyhívást kapott. A hegyimentők 
összesen 44 személynek nyújtottak segítséget. Kö-
zülük 16-ot átadtak a mentős egységeknek, egy sze-
mély pedig életét vesztette. (Agerpres) 

Elég a víztartalék a téli időszakra 
Sikerült helyreállítani a nyári szárazság idején meg-
fogyatkozott víztartalékokat, így az ország a téli idő-
szakra elegendő vízkészlettel rendelkezik – közölte 
kedden az országos vízügyi főigazgatóság (ANAR). 
Az ANAR és a vízi erőműveket működtető Hidroe-
lectrica vállalat kezelésében lévő 40 legfontosabb 
víztározó telítettsége az augusztus végi 70 száza-
lékról 75 százalékra (3,25 milliárd köbméter) emel-
kedett. Jelenleg valamennyi felhasználó számára 
elegendő vizet tudnak szolgáltatni, de továbbra is el-
sőbbséget élvez a lakosság ivóvízellátása – írta az 
ANAR közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. 
Nyáron Romániában 668 kisebb településen korlá-
tozni kellett az ivóvízellátást a szárazság miatt. Or-
szágos szinten 252 – vezetékes vízhálózattal 
rendelkező – településen csak a nap bizonyos órái-
ban folyt víz a csapból, ugyanakkor további 416 – 
vezetékes hálózat nélküli – településen is korlátoz-
ták az ivóvízellátást. Az ANAR ismételten az ivóvíz-
tartalékok észszerű felhasználásának 
szükségességére hívta fel a figyelmet. (MTI) 

Ország – világ Extraprofitadót vetettek ki  
a fosszilis tüzelőanyag-ágazatra 

Romániában 60 százalékos extraprofitadót vetnek 
ki a nyerskőolaj-, földgáz-, szén- és finomítói ága-
zatban tevékenykedő vállalatokra: az erről szóló 
sürgősségi rendeletet szerdán fogadta el a kor-
mány. 

Mihai Diaconu, a pénzügyminisztérium államtitkára a kor-
mányülést követő sajtótájékoztatón azt mondta: Bukarest az 
emelkedő energiaárak által súlyosan érintett háztartások vé-
delméhez rendel többletforrásokat, amikor az EU tanácsának 
októberben elfogadott, a magas energiaárak kezelését célzó 
vészhelyzeti beavatkozásról szóló rendeletét alkalmazza. Az 
államtitkár szerint más uniós tagállamok is hasonlóan jártak 
el, például Hollandia, Franciaország és Németország 33, Íror-
szág 75, Olaszország 50, Csehország 60, Görögország pedig 
90 százalékos szolidaritási hozzáárulásra kötelezte azokat a 
cégeket, amelyeket a háborús helyzet miatt kialakult válság 

kiugróan magas, előre nem látható többletnyereséghez jutta-
tott. 

Romániában a 60 százalékos extraprofitadót az éves nyere-
ség azon részére kell kifizetniük a fosszilis tüzelőanyag-szek-
torban tevékenykedő vállalatoknak, amely több mint 20 
százalékkal meghaladja a 2018-2021-es időszak éves átlag-
nyereségét. Az ebből származó költségvetési többletforrások 
legalább 70 százalékát stratégiai beruházásokra, az energetikai 
hatékonyság növelésére és megújuló energiatermelésre fordít-
ják. A 2022-es többletnyereségnek megfelelő szolidaritási hoz-
zájárulás 2023. június 25-ig, a 2023-as extraprofit után járó 
adót pedig 2024. június 25-ig kell befizetniük az érintett ener-
giavállalatoknak – magyarázta az államtitkár. 

Diaconu szerint az extraprofitadóból „pesszimista becslés-
sel” is mintegy 3,9 milliárd lejnyi többletbevétele származhat 
jövőre a költségvetésnek. (MTI) 

Több ingatlanban is kedvezményes áron juthat 
áramhoz a tulajdonos 

Nem szükséges már nyilatkozatban megjelölniük a 
több lakással rendelkező tulajdonosoknak, hogy 
melyik ingatlanban kívánnak élni a villamos energia 
esetében meghatározott hatósági árkedvezmény-
nyel: a kormány szerdai ülésén elfogadott sürgős-
ségi rendelet szerint a jogosultság ezentúl nem az 
érintett személyétől, hanem a fogyasztás mértéké-
től függ. 

A kormány korábbi „ársapkarendeletét” módosítva egy hó-
napja terjesztette ki a parlament a következő három fűtési sze-
zonra a villamos energia és gáz fogyasztói árának hatósági 
korlátozását. A jogszabály a villanyáram esetében havi 100 ki-
lowattórás fogyasztásig 68 banis, 100 és 255 kilowattóra kö-
zött 80 banis, 255 kilowattóra felett pedig 1,3 lejes tarifát 
állapított meg kilowattóránként. 

A módosítások közé a parlament egy olyan rendelkezést is 
bevezetett, amely szerint az árkedvezményekre minden lakos-
sági fogyasztó csak egyetlen fogyasztási helyen jogosult. A 
szolgáltatók szerint azonban ennek alkalmazása azt feltéte-
lezné, hogy több mint kilencmillió lakossági ügyfelüknek nyi-
latkozatot kellene írnia jogosultságáról, mert egyébként nem 
lehet tudni, melyiküknek van több lakása, és hol tartanak 
igényt az alacsonyabb díjszabásra. 

Bár az energetikai szabályozó hatóság (ANRE) cáfolta, 
hogy mindenkinek nyilatkozatot kellene leadnia, ha olcsóbb 
áramot akar, mondván, hogy a szolgáltató a személyi szám 

alapján is ki tudja szűrni, ha valakinek egy másik ingatlanra 
is van szerződése, arra már nem tudott megnyugtató választ 
adni, hogy mihez kezdjenek az albérlők, akiknek a – feltehe-
tően más ingatlannal is rendelkező, de olcsó áramra csak egy 
helyen jogosult – tulajdonos nevére kiállított villanyszámlát 
kell a legmagasabb tarifával fizetniük. 

Az ANRE elismerte, hogy a bérlők csak akkor juthatnának 
hozzá az árkedvezményhez, ha saját nevükre kötnek szerző-
dést az áramszolgáltatóval, de ebbe feltehetően nem sok la-
kástulajdonos egyezne bele, már csak azért sem, mert a 
bérlemények mintegy felét zsebszerződésekkel adják ki, hogy 
ne fizessenek utána adót. Mivel a hatóságok sem remélték, 
hogy a villanyszámlán elérhető megtakarítás segítene kifehé-
ríteni a bérlakások feketepiacát, és félő volt, hogy az amúgy 
is kiszolgáltatott helyzetben lévő albérlők fognak rosszul járni, 
a kormánykoalíció úgy döntött, hogy inkább visszavonja a kri-
tizált rendelkezést. 

A kormány szerdai közleménye szerint így havi 100 kilo-
wattórás fogyasztásig minden lakossági fogyasztó a legalacso-
nyabb tarifát fogja fizetni az áramért, és csak azoknak kell saját 
felelősségre nyilatkozatot adniuk a szolgáltatónak, akik a fo-
gyasztás mértékétől függetlenül a legalacsonyabb díjszabásra 
jogosultak: vagyis a legalább egy kiskorút egyedül nevelő szü-
lők, a legalább három kiskorút (vagy még tanulmányait végző 
26 év alatti fiatalt) eltartó családok, illetve a gyógykezelésükre 
elektromos orvosi műszereket használó fogyasztók. (MTI) 

Koronavírus 
Több ország tesztelésre kötelezi a kínai légi utasokat 
Az olasz egészségügyi tárca szerda este elrendelte 
a Kínából érkező utasok számára a kötelező Covid-
tesztet, miután a karácsonyi ünnepekre Olaszor-
szágba érkező kínai légi utasok több mint fele 
pozitívnak bizonyult a Malpensa milánói repülőté-
ren. 

A milánói teszteredményeket szerdán korábban Guido Ber-
tolaso lombardiai tartományi jóléti felelős jelentette be. 

Orazio Schillaci egészségügyi miniszter rendelete kötele-
zővé tette az antigéntesztelést a Kínából érkező összes utas 
számára, beleértve az átutazókat is. 

A tesztelést a milánói, a római és az összes többi repülőtéren 
is bevezetik. A teszteredményeken a vírustörzsek mutációit is 
azonosítják. 

Egyelőre nem közölték, hol helyezik el a pozitívnak bizo-
nyuló személyeket. A hatályos egészségügyi rendelkezések ér-
telmében a pozitívaknak öt napig kell karanténban lenniük. 

Az ellenzéki pártok azonnali parlamenti magyarázatot sür-
gettek a minisztertől a járványhelyzet esetleges veszélyeinek 
tisztázására. 

A miniszteri döntés Guido Bertolaso sajtótájékoztatóját kö-
vette. Az illetékes példaként említette a Pekingből december 
26-án kora este érkezett járatot, amelynek százhúsz utasából 
hatvankettőnek a tesztje lett pozitív. 

A távol-keleti országból érkező turistákat december 24. óta 
tesztelik: elsősorban azokat, akik a Peking és Milánó közötti 
járatokkal érkeznek. 

Az ellenőrzés mostanáig önkéntes volt, de „nagyon aján-
lott”. Az antigénteszt húsz euróba kerül, míg a molekuláris di-
agnosztikai teszt kilencvenbe. 

Guido Bertolaso hangoztatta, hogy a költség ellenére az uta-
sok nem vonták ki magukat a tesztelés alól. Megjegyezte, 
hogy az érkezők, beleértve a pozitívnak bizonyultakat, vala-
mennyien tünetmentesek voltak. 

Guido Bertolaso, aki korábban a polgári védelem vezetője 
volt, novembertől dolgozik Lombardia jóléti tanácsosaként. A 
tízmillió lakosú északnyugat-olaszországi tartomány az első 

volt Európában, ahol 2020 februárban a Sars-Cov-2 vírus je-
lenlétét azonosították. 

Szintén Lombardia volt az első olasz régió, melyben kez-
detben egytucatnyi önkormányzatot karantén alá helyeztek, 
majd az egész tartományt lezárták. 

Guido Bertolaso közölte, hogy a tesztek laboratóriumi vizs-
gálati eredménye alapján tudják biztosan megmondani, hogy 
a Kínából érkezők az új koronavírus már ismert variánsait hor-
dozzák, melyekkel szemben az eddigi vakcinák hatékonyan 
védenek, vagy „újabb ismeretlen mutációkkal állunk szem-
ben”. 

Utóbbi esetben Bertolaso szerint az egészségügyi tárca fel-
adata lesz a megfelelő óvintézkedések bevezetése. 

A római Spallanzani járványkórház közleményben sürgetett 
európai szintű intézkedéseket az új vírusvariánsok azonosítá-
sára és megfékezésére. A kórház megoldásként előzetes ka-
rantént szorgalmazott a Kínából érkező utasok számára. 
Januártól az Egyesült Államok is bevezeti 
a koronavírusteszt-kötelezettséget a Kínából érkezőkre 

Az Egyesült Államok kötelező koronavírus-tesztelést ír elő 
minden Kínából érkező utazóra – jelentette be az amerikai 
közegészségügyi hatóság szerdán. 

Az intézkedés január 5-én lép életbe, és minden 2 évnél idő-
sebb beutazóra érvényes, aki Kínából érkezik, és az amerikai 
állampolgárokra is vonatkozik. Az utazóknak két napnál nem 
régebbi negatív koronavírusteszttel kell rendelkezniük, és azt 
a repülőgépre szállás előtt kell bemutatniuk. 

Az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ 
(US Centers for Disease Control and Prevention) közleménye 
szerint a szigorítást a Kínában tapasztalt növekvő fertő- 
zésszám miatt vezetik be, ugyanakkor arra hivatkozik, hogy 
kevés pontos és átlátható információ áll rendelkezésre a távol-
keleti országból, az ott előforduló vírusvariánsokat is beleértve. 
Ezek az adatok kritikusan fontosak a járvány terjedésének fi-
gyelemmel követése szempontjából annak érdekében, hogy 
mérsékelhessék az új vírusvariánsok bejutását az országba – 
hívta fel a figyelmet a járványügyi hivatal. (MTI) 
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„Sehogy se bírunk mi, nők és férfiak – le-
gyünk bárhogyan is összepárosítva – meg-
lenni egymással. Beborul az ég a földön: az 
embereket irányító, kapuzárási pánikban 
szenvedő tündérkirály és királynő titkai kide-
rülnek, és az egymás iránti gyűlöletük min-
denkit érint. De nem csak az időjárás romlik 
el, hanem megőrjítik az embereket is: min-
denkinek a nyakába ömlik a tündéristenek 
fájdalma. Vajon miként javulhat meg egy 
kapcsolat, hogy béke lehessen földön-égen, 
és végre kisüssön a nap? Shakespeare legját-
szottabb vígjátékán keresztül az ismert, Ma-
rosvásárhelyen is kedvelt rendező, Mohácsi 
János mutatja be a maga érzelmes-humoros 
módján az elmúlástól való félelmet” – írják 
az alkotók az előadásról, amelynek rendező-
jét az előbemutatót megelőzően kérdeztük a 
produkcióról. 

– A Szentivánéji álom az általatok átírt 
verzióban kerül a marosvásárhelyi szín-
padra. Milyen előadásra számíthat a kö-
zönség? 

– Valóban átírtuk a darabot, több okból is. 
Ezek egyike, hogy a nyelve elég poros. Még 
a legújabb fordítások is, mint a Nádasdy 
Ádámé, kényszerűen visszanyúlnak 4-500 
évvel ezelőttre. De nagyvonalakban megma-
radt a történet, amelyet egy kicsit bonyolul-
tabbá tettünk, és megpróbáltunk nagyobb 
hangsúlyt helyezni a szerelmesek szálára. A 
szerelmes párok képezik a darab egyik fő 
konfliktusforrását, ám ezeket általában el-el 
szokták felejteni, kényelmetlennek szokták 
tartani, és leginkább a mesteremberekre szok-
ták a hangsúlyt fektetni. Mi azt a szálat is 
megtartottuk, mert az is fontos, de nagyon 
fontosnak tartjuk a szerelmesekét is. Az alap- 
ötletünk az volt – ami a darabnak úgy az egy-
negyedénél kiderül –, hogy amióta a tündér-
király és tündérkirálynő összevesztek és 
külön élnek, azóta Athénban elromlott az idő, 
folyamatosan esik az eső, és nem látták a 
napot nagyon régen. Az átírás másik oka, 
hogy minden társulatnak saját nyelve van. Én 
nagyon szeretem az aktuális társulatra alkal-
mazni darabokat, és itt az volt a feladatom, 

hogy a marosvásárhelyi társulattal kell szín-
padra vinnem a produkciót. 

– Tíz évvel ezelőtt a Pécsi Országos Szín-
házi Találkozón díjat nyert az átírt darab 
alapján a szombathelyi Weöres Sándor 
Színház társulatával általad színre vitt 
Szentivánéji álom című előadás. Meny-
nyire lesz hasonló a két rendezés? 

– A rendezés nyilván nem lehet ugyan-
olyan. A történet, a sztori ugyanaz maradt, 
mint ami akkor volt. Akkor elég jó munkát 
végeztünk, talán az a díj is mutatja, de az a 
feladatom ilyenkor, hogy a helyi társulattal 
együtt dolgozva újraalkossuk az egész elő-
adást. 

– És hogyan gondolod, alkotói szempont-
ból hogy sikerült az újraalkotás? 

– Nagyon szeretek itt dolgozni, hogy ho-
gyan sikerült, az akkor fog kiderülni, amikor 
a produkció a közönség elé kerül. Alkotói 
szempontból szerintem elkészült az előadás, 
azt hiszem, hogy izgalmas este vár a közön-
ségre. Meg talán szép is. 

– Milyen volt a munkafolyamat a maros-
vásárhelyi társulattal? 

– Nekem harmonikus a munkafolyama-
tom, most is nagyon jól éreztem magam, re-
mélem, hogy a társulat is jól érezte magát. 
Nem tartozom a gyilkos rendezők közé, sze-
retek együtt kacarászni és együtt sírni a szí-
nészekkel, szeretem meghallgatni azt, amit 
mondanak, mert nagyon sokat tudnak hozzá-
tenni az előadáshoz. És ha rossz hangulatban 
zajlik egy próba, akkor azt lehet érezni az elő-
adáson is. Én szeretek nagyon oldott hangu-
latban és békésen próbálni. 

– Nagyon szakmaiatlan a kérdés, de ren-
dezési szempontból milyen jellegű pro-
dukciót láthat a marosvásárhelyi 
közönség? 

– Mai előadást. A díszlet nagyon egyszerű, 
de nagyon szép, a jelmezeket pedig hozzáiga-
zítottuk az említett rossz időhöz, tehát való-
ban esni fog az eső, és minden értelmes 
ember meg minden értelmes tündér ilyenkor 
esőkabátot vesz fel. Ebbe az irányba mentünk 
el, és nem afelé, hogy historizáljunk olyan 
dolgokkal, amelyekkel maga Shakespeare 
sem historizált. Ő az Erzsébet-korra írta ezt 

az ókori görög környezetbe helyezett történe-
tet, így mi hűek maradunk Shakespeare-hez, 
amikor mainak tűnő, de ugyanakkor talán 
időtlen jelmezek láthatók a színpadon. 

Az előadás szereposztása: Theseus, Athén 
ura – Korpos András; Hyppolyta, amazonki-
rálynő, Theseus menyasszonya – Varga And-
rea; Egéus, Hermia atyja – Meszesi Oszkár; 

Philostratus, Heléna atyja, athéni protokollin-
tendáns – Ördög Miklós Levente; Lysander, 
szerelmes Hermiába – Rózsa László; Demet-
rius, szerelmes Hermiába – Csíki Szabolcs; 
Heléna, Philostratus lánya, szerelmes Lysan-
derbe – Simon Boglárka-Katalin; Hermia, 
Egéus lánya, szerelmes Demetriusba – Kiss 
Bora; Oberon, tündérkirály – László Csaba; 

Titánia, tündérkirályné – Berek-
méri Katalin; Pukk, avagy Pukker-
mukker, szabadúszó tündér – 
Kilyén László; Boáz, váltott gyerek 
– Németh B. Kristóf; Werkner Irén 
diszpécser, a színjáték rendezője – 
Gecse Ramóna; Hornung Gáspár 
parkolóellenőr, Oroszlán – Tollas 
Gábor; Trevisán Béla szappan- és 
pálinkafőző, Pyramus – Varga Ba-
lázs; Memlauer Iván részecske-
gyorsító, Thisbe – Galló Ernő; 
Tordasi Barna pillanatfényképész, 
Holdfény – Henn János; Faragó 
Imre ombudsman, Fal – Németh B. 
Kristóf; Gerde Lídia röntgenasz-
szisztens – Kádár Noémi; Rittich 
Kálmán forgalomszámláló – Ördög 
Miklós Levente; Fogaskerék, tün-
dérleány – Renczés Viktória. Más 
tündérleányok és tündérfiúk, az at-
héni nép és más léhűtők. Zenészek: 
Kostyák Márton (bőgő, ütők, ka-
limba), Makkai István (klarinétok, 
ütők, kalimba), Vilhelem András 
(cselló, ütők). Rendezőasszisztens: 
Fülöp Bea; dramaturg: Mohácsi Ist-
ván; díszlettervező: Mohácsi And-
rás; jelmeztervező: Remete Kriszta; 
jelmeztervező-asszisztens: Szakács 
Ágnes; zeneszerző: Kovács Már-
ton. 

 A 12 éven felülieknek ajánlott, 
román felirattal követhető előadást 
a bemutatót követően január 3-án, 
4-én, 5-én, 6-án, 22-én, valamint 
27-én is műsorra tűzi a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata. 

Kaáli Nagy Botond

Beszélgetés Mohácsi Jánossal a szilveszteri bemutató előtt 
„Minden társulatnak saját nyelve van”  

Szombaton, az óév utolsó estéjén a Tompa Miklós Társulat szilveszteri műso-
rán egy Mohácsi János által rendezett William Shakespeare-átirat szerepel. A 
Mohácsi testvérek nem ismeretlenek a marosvásárhelyi közönség előtt: az al-
kotók Az üvegcipő, valamint Az öreg hölgy látogatása után most a  
Szentivánéji álom című vígjátékot viszik színpadra a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színházban, a premierre december 31-én 19 órától kerül sor a színház nagy-
termében. 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________  AKTUÁLIS ___________________________________________ 2022. december 30., péntek 

A Szentivánéji álom próbáján: Varga Balázs, Mohácsi János      Fotó: Bereczky Sándor



Mit zsebel be, ki-ki maga? 
Parlamenti tiki-taka. 
Most tedd rá! 
 
Cári pompa, hosszú asztal, 
mord a gazda, nem marasztal! 
Nem apád! 
 
Hamis jelszó, gagyi hír, 
szeret minket Vlagyimir! 
Ujju-jú! 
 
Facér benzin, nincs már bája, 
elveszett az ársapkája! 
Ne, te, ne! 
 
Jó dolga van Katarnak, 
EU-s pipik kavarnak! 
Ha, te, ha! 
 
Jegeljük a teszteket! 
Az nyer, aki veszteget! 
Jobbra át! 
 
Kussolj sajtó, zengje torok, 
Éljenek a diktátorok! 
De meddig? 
 
Futballpályán sincs már gól. 
Elaludtál, Interpol?! 
Ne zavard! 
 
Sífelvonó aranyárban! 
Olcsóbb, ha piálsz a bárban! 
Ne bomolj! 
 
Jut eszembe, apropó! 
Egyre több a laplopó! 
Le velük! 
 
Székelyföldön ő a jani, 
megtanult már tűzoltani! 
Hölgyválasz! 
 
Építkezik, vág az esze! 
Itt egy tégla, vedd el, nesze! 
Adj neki! 
 
Ha holnap is együtt háltok, 
holnapután nemet váltok! 
Nem kéne! 

 
Jobb egy farkas a karámban, 
mint gender az óvodában! 
Váu-ú! 
 
Összes baját ráhozta 
a brüsszeli káposzta! 
Oh-lá-láá! 
 
Lépjünk túl a szitkokon! 
Bújjunk össze TikTokon! 
Csak csendben! 
 
Ütött már a végső óra,  
nincs több szükség a sajtóra! 
Van másik! 
 
Öreg rocker, bulibáró, 
ránk szavaz a világháló! 
Ácsi! Bácsi! 
 
Nem kell régmúlt, Trója, faló, 
van itt elég magyarfaló! 
Hai, pe ei! 
 
Hajrá, AUR! Ki a pultra! 
Hadrendbe, sok fociultra! 
Ciocu mic! 
 
Szú ette és egér rágta, 
heves ám a Székely vágta! 
Gyí, fakó! 
 
Beállnál a NATO-ba? 
Inkább írj a Látóba! 
Ne bomolj! 
 
Nézz végre a szemembe, 
nem teszlek a spamembe! 
Lájkoljál! 
 
Amikor a nap épp lemen, 
kiakad egy tag a slamen. 
Ide süss! 
 
Hogyha még egy konzult látok, 
meggyónok és konzultálok! 
Oldozz fel! 

JELIGE 
Lájkold a mákot, 
majkold a lájkot –, 
lájkos mákkal, 
mákos lájkkal 
kütyürűm, 
mütyürűm –, 
szívd meg magad 
szerelemmel, 
gyönyörűm! 
 

* 
ALKESZ POÉT 

Dear audience, remember: 
áj em talented rímembör, 
aki három decit bevör –, 
s emlékverset ír for evör. 
 

* 
A VÉGZET HATALMA 

Felfalt harminc zsírbarottyot, 
s jóllakottan sírba rogyott. 
 

* 
ÖREG SZIVAR DOBJA 
CSAJÁT 

No, te híres úti cifra, 
hess a nagy büdös soppingba! 
 

* 
BARÁTJÁT SAJNÁLJA 

Nézz a szegény páriára: 
viszik párterápiára! 

SZAKÍTÁS 
Szex nappal,  
szex éjjel 
minden autóban? 
Kúrjon meg 
a csúcsforgalmú 
Lieber Autobahn!  
 

* 
BÚCSÚ 

Ha nem vittél  
oltárhoz az  
Úristennek házába’ – 
bánatomban 
elmigráltam 
Józsihoz, a 
Plázába!... 
 

* 
MI LEGYEN EBÉDRE? 

Küldtem én a ’zasszonnak  
egy esemest: 
– Bőtös napon ne főzz fuszuj- 
kalevest! 
Főzd meg inkább  
csütörtökre, 
s legyen gondod másfél kiló  
csülökre –; 
akkó’ zárlak a szüvembe 
örökre! 

KONYEC 
Lenyúltad a  
bankkártyámat, 
Jucuskám –, 
randizzál hát 
Drakulával  
ezután! 
 

* 
ÁMOR RÉGEN ÉS MOST 

 
Régebbi változat 
Ityóka, pityóka, ripityóka, 
szerelmes vagyok egy kisasszonyba. 
A naccsága mérgelődik, 
hogy a lánya hová tűnik 
mostanába’?! 
A baka nyeggeti a kamarába’! 

* 
Újabb változat 
Sültkrumpli, szalmapity’, hasábburger, 
belém lett zúgva egy influencer. 
Well. 
Máj máder egy kicsit nervous: 
„We?(r) csavarg’ a little Cicous,  
hová bújva?” 
Well. 
„Dzsonival szambászkodunk  
a bedrumba’!...”  
 
*Kamu Kaze Kamarungában élő táj-

nyelvi költő. A szövegeket nyersfordítás 
alapján tóhukuból magyarintotta: 

Bölöni Domokos 

Horváth Szekeres István rajza
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Nincs szilveszter rigmus nélkül – nevetni is tudunk végül 
Rímes körkép N.M.K.-val

Csujogatók, táncszavak 

LÁJKOS MÁKOS  
Kamu Kaze* lírájából 

Csalánba font nótacsokor 
Mottó: Jönnek az új káderek, 

 változnak a slágerek. 
 
Én vagyok az EU rossza egyedül, 
úgy dalolok, ahogy Putyin hegedül. 
Mert a nézését, meg a járását, hadseregének a ringását, 
száz aranyért nem adnám, EU-s pénzért sem adnám! 

* 
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára, 
Kanizsáról, Kanizsáról Szeredába. 
Elöl ül a populista, mögötte sok  
kardcsörtető putyinista!  

* 
Kicsi vagyok, sok jót teszek. 
Valamikor király leszek! 
Még, még, még, még, még! 
Ennyi nem elég! 

Szoborkesergő 
 
Nagy a feje, nincsen kardja, 
még a kezét sem jól tartja! 
Satnya, eltűnt hősi bája, 
Ez a szobor fő hibája! 
 
A közízlés tele giccsel, 
sört akarnak és bort miccsel! 
Városgazda akkor arat, 
hogyha győz a népakarat! 
 
Botrányos ügy, forró kása! 
Dől a Költő szobormása??? 
Világból is kinéznek, 
ha nem tűnik vitéznek! 



 Minden jó, ha a vége jó. 
Az év jó, mert jó a december, 
a gazdag, ajándékozó, 
kedves hónap, szép ünnepekkel. 
Karácsony-táji álmaink 
– cifrábbakat nem lát a lélek. 
Fenyőfák díszes ágain 
angyalhaj, csengő, gyertyafények. 
Ilyenkor még a tolvaj is 
föl-fölfüggeszti tán a szakmát, 
szelíd lesz a goromba is: 
előre emeli kalapját. 
Most van a leghosszabbik éj, 
de most győz rajta épp a nappal. 
Ebben segít, nyilván ezért 
jön le a mennyből is az angyal. 
Most összegzünk: siker, kudarc... 
A mérleg mindegy, fő, hogy élünk. 
S a számvetés nem hátraarc, 
inkább hit, hogy följebbre lépjünk. 
December, télelő hava, 
a föld fagyott, a szív melegben. 
Az év csúcsa, az év java, 
ó, víg, komoly, bundás december! 
 
  December farkában Csorba Győző sza-

vaival indulok év határát átlépő sétámra, ked-
ves Olvasóm, tarts velem, ha kedved tartja. 

 Egy, sajnos visszhang nélkül maradt ese-
mény környékéről indulok. E hónap 18-án 
történelmi megállapodás született a biológiai 
sokféleség csökkenésének 2030-ig történő 
megállításáról. Több mint 200 ország – az 
USA és a Vatikán kivételével – írta alá Mont-
realban a Kanada és Kína által közösen ren-
dezett, biodiverzitásról szóló Cop15 
Konferencián azt a megállapodást, melynek 
célja, hogy az emberiség az évszázad köze-
pére harmóniába kerüljön a természettel. Az 
elmúlt évtizedekben a kormányok nem telje-
sítették a természetvédelemmel kapcsolatban 
kitűzött céljaikat. Ezen a mostani megállapo-
dással igyekeznek változtatni: nem az álla-
mok külön-külön, de együtt, és közös 
pénzügyi alapra támaszkodva próbálnák él-
hetőbbé tenni a világot. Az új alapot az ENSZ 
fő biodiverzitás-finanszírozási mechanizmu-
sán belül hoznák létre. A megállapodás meg-
valósulása jelentős változásokhoz vezethet. 
Az évtized végére a bolygó 30%-át termé-
szetvédelmi területté kellene tenni. A meg-
szavazott 500 milliárd dollár értékű, 
környezetkárosítás elleni ENSZ-támogatás 
azt szolgálná, hogy helyreállítsák a bolygó 

szárazföldi, belvízi, part menti és tengeri öko-
szisztémáinak 30 százalékát. Napjainkban az 
ember okozza a Föld hatodik tömeges popu-
lációkihalását, amely a dinoszauruszok kora 
óta a legnagyobb fajpusztulás kezdete lenne.  

 Mindemellett a gazdag országok megálla-
podtak abban, hogy az évtized végéig 30 mil-
liárd dollárnyi támogatást nyújtanak a 
biológiai sokféleség csökkenésének megállí-
tására. 

 Az első Biológiai sokféleség egyezményt 
az ENSZ Környezeti Programjának (UNEP) 
Nairobiban tartott konferenciáján fogadták el 
1992. május 22-én, s az év december 29-től 
lépett hatályba. Az egyezmény azt a célt tűzte 
ki, hogy „2010-re világszinten jelentősen 
mérsékelni kell a biológiai sokféleség csök-
kenésének” ütemét. Kezdetben a biológiai 
változatosság nemzetközi napját december-
ben tartották. Azonban „az év végi ünnepek 
miatt a világ sok országában problémát je-
lentett az eseményről kellő súllyal megemlé-
kezni”, ezért az ENSZ 2000. évi közgyűlése 
úgy döntött, hogy május 22-re teszi át e vi-
lágnapot.  

 Azaz az ENSZ ide-oda tologatta az általa 
pártfogolt – bolygónk szempontjából létfon-
tosságú – egyezmény világnapját. Az orosz–
ukrán–(USA) proxyháború árnyékából nézve 
kérdőjeleződik meg e mostani konferencia 
komolysága, s válik az eszméhez méltányta-
lanná. 

 Ahogy méltánytalan az állapota annak az 
épületnek Keszthelyen, amelyben 1828.  
december 29-én Szendrey Júlia látta meg a 
napvilágot. Igaz ugyan, hogy apja gazdatiszti 
házában emlékszobáját avatták 2009. március 
13-án, idén augusztus 1-jén, amikor felkeres-
tük, megnézni csak a romos épület emléktáb-
láját tudtuk. Az emlékszoba csak külön 
engedéllyel látogatható. 

 
 Beteg, hervadt az őszi táj, 
Minden nyomon enyészet, 
Szemlátomást jön a halál 
És távozik az élet. 
 
(...) Minden oly csöndes, hallgatag, 
Mint haldokló körében, 
Csak egy-egy hosszú sóhaj száll 
S terül el a vidéken. 
 
Melytől kórókká válnak át 
A még virágzó ágak, 
S mint omló könnyek, hullanak 
Levelei a fáknak. 

Máskor ily tájban elborult 
Lelkem egész világa, 
 
Ugy tetszett, részt kell vennem a 
Természet halálába! (...) 
 
 Szendrey Júlia Ősszel című versét tíz 

évvel ama szeptember után írta, 1857-ben. 
Mily különbség s hasonlatosság, ahogy 1947 
februárjában áradozik A Tiszában a termé-
szetről férje, az épp két évszázada, 1823. ja-
nuár 1-jén megszületett Petőfi Sándor! 

  
Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz. –  
  
 A magyar természettudomány-népszerűsí-

tés nagy öregjének, Balogh Jánosnak a ’70-
es évek közepétől kezdődően 
rádióműsor-sorozatai (Magnóval a világ 
körül, Muzsikáló természet, Bioszféra expe-
díció) épp eme idézettel indultak. 

 December 31. I. (Szent) Szilveszter pápa 
emlékünnepe. Uralkodásának idejére (314–
335) esett a kereszténység történetének első 
nagy fordulópontja: Nagy Konstantin csá-
szár intézkedései az egyházat az állam első 
intézményévé emelték. De csak a XVII. szá-
zadban valósult meg, hogy a polgári év kez-
dete Gyümölcsoltó Boldogasszonyról, 
illetőleg karácsonyról hivatalosan és végér-
vényesen január első napjához rögződött, s 
vált Szilveszter a polgári év utolsó napjává, 
az új esztendőnek pedig vigíliájává. 

»(...) az elmúlás szomorúságán átragyog 
az újrakezdés mosolya – írta Pilinszky János 
Szilveszteri „tizenkettő” című esszéjében. – 
A szilveszteri „hangulat” nagyon is összetett 
valami... Hála és remény, számadás és tervez-
getés, mulatság és komolyság, bánat és öröm 
találkozója a szilveszteri „tizenkettő”. 

 Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva 
önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk. 
Szilveszterre azt is mondhatnánk, hogy ma-
gának az Időnek ünnepe, magának a titokza-
tos földi Időnek a megszentelése. ...rosszul 
ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, szinte 
hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a 
hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére 
figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csend-
jéből a vetés növését szeretné kihallgatni. 

 (...) Tizenkét óra van. Az éjszakában most 
fejezte be körforgását a Föld, s most kezd egy 
újabb égi kör írásába. Fejünk fölött, mint 
forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De 
a mi szívünk e pillanatban egyedül Övé, e 
csodálatos mozgás, múlás és érkezés Uráé. S 
ezt ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri 
zsivajban se: véghetetlen csendben és szelí-
den Isten most hajtja át csillagnyájait az 
óesztendőből az újesztendő mezőire.« 

   
 430 évvel ezelőtt, 1592. január 5-én szü-

letett Sáh Dzsahán Jehan indiai nagymogul. 
Felesége, a 15. gyermekének szülésébe bele-
halt Mumtaz-i-Mahal emlékére építtette 
Agra mellett a Tádzs Mahalt, a világ leg-
nagyszerűbb szerelmi síremlékét. 

 Nekünk „csak” Petőfink van… és Szend-
rey Júliánk... 

 Év végi sétánk végéhez érve kívánok min-
den kedves Olvasómnak boldog új évet  
Komáromi János versével, akit a szintén fel-
vidéki Szombathy Viktor így jellemzett: Író 
volt. Magyar író, olyan ember, hogy a szeme 
könnyes lett, amikor ezt a szót mondta ki: ma-
gyar nép. 

  
B orongós napok tűnjetek tova, 
O kkal szomorú ne legyél soha! 
L épteid kísérje töretlen szerencse, 
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a sze-

medre! 
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai, 
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai! 
 
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő, 
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő! 
 
É vek ha múltok, ha elszálltok napok, 
V idámságot, örömet számolatlan adjatok! 
E lfusson most az óévnek malaca, 
T öbbé ne legyen senkinek panasza! 
 
K erüljön betegség, bánat messzire, 
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe! 
V ágyaid sorra valóra váljanak, 
Á lnok szavak többé ne bántsanak! 
N övekedjen az igaz barátok tábora, 
O kosan élj, ne legyél ostoba! 
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped! 
  
 Maradok kiváló tisztelettel. 
  
Kelt 2022-ben, Júlia és Sándor születés-

napja közt félidőben 
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Kiss Székely Zoltán 

Szendrey Júlia-emléktábla a romos ház falán

Minden oly csöndes, hallgatag – Mely nyelv merne versenyezni véled

A természet kalendáriuma (DXLV.) 



Csécs Márton Lőrinc  
torockói unitárius lelkész: 
Az esztendő utolsó napja az az időtér, 
mely átnyúlik a holnapba 

– Gondolkodóba ejtett a kérdés. Mit jelent 
nekünk, unitáriusoknak a szilveszter, az ó- 
meg az újév? Nekünk, unitáriusoknak volna 
külön jelentése, másmilyen értelmezése ezen 
naptári szakasznak?  

A semlegesnek titulált, különösebb teoló-
giai szempontokat magán nem hordozó kez-
detnek és végnek lehet-e sajátos – és a 
sajátoson belül egységes – vonatkozása?  

Annak a közösségnek, mely immár lassan 
455 esztendeje szervesen kapcsolódik a nagy 
társadalmi egészhez, és abban az egészben, 
önmagát meg nem tagadva, mindig igyeke-
zett olyan értékrendet képviselni, ami össz-
hangban áll a jézusi értékekkel és a közjó 
érdekeivel, bír másmilyen megközelítéssel?  

Nem. Nincs külön jelentés, sem pedig sa-
játos értelmezés. Nekünk is a vissza- és az 
előretekintés napjai ezek. Egy szakasznak a 
lezárása, egy újnak a megnyitása. Mint min-
den magában kicsit elmerülő atyafi, mi is há-
lával adózva zárunk, és jókívánságokkal 
felduzzasztott hittel lépünk bele az újba. Hit-
tel, és nem reménnyel.  

A remény afféle koldus, mely kinyújtja a 
kezét. De vagy kap, vagy sem. Akarja, sze-
retné, de mindig megmarad ezen a szinten.  

Ám a hit bizonyosság. Nincs benne kétely, 
sem pedig B terv. A hit elköteleződés. Meg-
győződés afelől, hogy ha én megteszem a 
magam részét, a Gondviselő segítségemre 
lesz. S ha netán nem úgy alakulnának a dol-
gaim, mint elképzeltem, nem háborgok, mert 
a Nagy Rendező pontosan tudja, hogy mikor 
és miben adja meg a katarzis élményét.  

Az esztendő utolsó napja az az időtér, mely 
átnyúlik a holnapba. Az a nap, amikor, meg-
vizsgálva a hátrahagyott hónapokat, ki tudom 
mondani: igen, volt nap, amikor sírtam, mert 
elviselhetetlen volt a fájdalom, a bántás.  

Volt nap, amikor megijedtem, mert arcul 
csapott a váratlan fordulat. Volt nap, amikor 
bizonytalan voltam a folytatást illetően, ami-
kor kétségek gyötörtek, amikor semmi sem 
sikerült, amikor háborogtam, mert azt érez-
tem, hogy cserbenhagytak, hogy átvertek. Az 
a nap, amikor leltárt készítve látom, hogy 
sokszor még a közösségben is kínozott a ma-
gány és marcangolt az önvád, de befele te-
kintő szemüvegemen ha lencsét cserélek, és 

oda beillesztem a hála objektívét, láthatom, 
hogy minden, mi lényeges, jóra fordult. Még 
a gyász könnyeit is felszárította mára a hit 
ajándéka. S akkor megköszönöm, hogy min-
den napra jutott öröm. Hogy volt társ, ki ki-
tartott mellettem. Hogy volt ártatlan szempár, 
ki felnézett rám, és megbízott bennem. Meg-
köszönöm, hogy volt ember, akinek hiányoz-
nék, ha nem volnék. Megköszönöm a 
simogatásokat és a határozott kézfogásokat. 
A bátorító szavakat és mindazt, ami újból 
meg újból lelket öntött belém, és elhitette 
velem, hogy Istennel járó ember el nem csüg-
gedhet, meg nem szomorodhat, míg képes ki-
mondani a hála szavát.  

Hiszem, hogy hálával zárva, és hálával át-
itatott hittel indulva neki az újnak, a kezdés 
rossz nem lehet. Csak kitartás is legyen. Mi, 
akik, mint minden más erdélyi atyafi, kétszer 
énekeljük el nemzeti imánkat, így csináljuk. 
Isten áldja! 
 Puskás László,  
a Csíki Játékszín színésze: 
Olyan időket élünk, amikor örülnünk 
kell a kevésnek és a csendnek 

– Szilveszterről sokunknak az újrakezdés 
jut eszébe, és a fogadalomtételek. Ezelőtt pár 
évvel merész fogadalmakat tettem én is  
december végén, amelyeket aztán vagy sike-
rült betartani, vagy nem, leginkább nem. 
Talán helyénvalóbb lenne az új évet nem 
drasztikus életmódváltással kezdeni, hanem 
megtartani legalább azt, ami jó volt eddig.  

Nyilván azért az új év új reményeket és új 
álmokat hozhat, de úgy érzem, jobb lenne két 
lábbal a földön maradni. Most pont olyan 
időket élünk, amikor örülnünk kell a kevés-
nek, örülnünk kell a csendnek, hogy nem röp-
ködnek bombák a fejünk fölött, ugyanakkor 
szolidaritást kell vállalnunk azokkal, akiknek 
ez nem adatik meg.  

Milyen lehet az óévet búcsúztatni egy há-
ború sújtotta területen? Milyen reményeket 
táplálnak magukban és egymásban azok az 
emberek, akik ilyen borzasztó környezetben 
élnek, rettegnek? Ha a világ eseményei fölött 
nem hunyunk szemet, akkor szilveszterkor 
nem igazán van helye milliókat érő tűzijáté-
koknak és luxusba öltöztetett sznobizmusnak. 
Valóban nehéz a földön járni, és tudatosan 
élni, de ez lenne a feladatunk mind szilvesz-
terkor, mind az év többi napján. 

És ha fogadalmakat akarunk tenni, kezdjük 
el most, kezdjük el lassan, és nem január el-
sején egyből, mint egy kőfalat ledöntve. Fo-
gadalmaink legyenek megvalósíthatók, 
amelyek erős akarattal talán megvalósulhat-
nak. És ne feledkezzünk meg ilyenkor azok-
ról a nehéz sorsú emberekről, akik a 
közelünkben élnek. Akiknek nem pezsgő van 
a szilveszteri asztalon, hanem a napi gyógy-
szeradag, akik kevés pénzből boldogulnak, 

akik szomorúságban és betegségben, öreg-
ségben töltik hétköznapjaikat.  

A másik dolog, ami a szilveszterről 
eszembe jut, egy helyszín. Egy megfoghatat-
lan, időben és térben nem tapasztalható, föl-
dön túli, vagy legalábbis nem evilági szféra, 
a tisztítótűz. Egy állomás, amely pont olyan, 
mint az óév-új év kapcsolata. Az irányváltás, 
a döntés itt a földön még a mi kezünkben van. 
Addig éljünk vele, amíg birtokában vagyunk 
a testünknek, és ha nem is hozunk nagy elha-
tározásokat, törekedjünk a jóra, a szépre, az 
igazra. 

Áldott új évet kívánok minden kedves ol-
vasónak! 
Dr. Puskás Attila tanár,  
a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar  
Kulturális Egyesület elnöke:  
„Felvágtátok már az új évet?” 

– Szilveszter a számadás ideje. Számos in-
tézményben – hivatalokban, gazdasági egy-
ségekben – fontos statisztikák születnek 
ilyenkor, amelyek a kiadások és a nyereség 
fényében az éves tevékenységet hivatottak ér-
tékelni. 

Miről adhatunk számot szilveszter estéjén?  
A 2022-es esztendő a járvány okozta hiá-

nyok pótlásának éve volt. A gazdasági világ-
ban a veszteségeket a drasztikus 
áremeléseken keresztül kívánták, kívánják 
pótolni. A kulturális élet szervezői és a szó-
rakoztatóipar, sokkal több lehetőséget kínálva 
a kikapcsolódásra, fesztiválok és rendezvé-
nyek sokaságával kívánta pótolni a bezártság 
okozta korábbi hiányt. Az iskolákban tanítók 
pedig megpróbálták az online oktatás elkáp-
ráztató, de irreális eredményei mögött rejlő 
óriási, már-már a teljes elbutulás határát sú-
roló hiányosságokat bepótolni. 

Fontos a számadás, mert a visszatekintés 
és elszámolás a jövő szervezésének alapja. 
De a számadásnak van egy „minőségibb” 
foka is: a hála. Hálát adni mindenért, ami 
ebben az évben történt, és nem csak a jóért, 
hanem a rosszért is. Mert könnyű hálát adni 
a nekünk tetsző dolgokért, erre mindenki 
képes – jóllehet nem mindig teszi meg. De 
hálát adni a nehézségekért, a pótolhatatlan 
dolgokért, a kellemetlen élményekért és el-
szomorító eseményekért, amelyek ebben az 
évben történtek velünk, sokkal nehezebb.  

Miben rejlik az ilyen ember titka, és hon-
nan merít kellő erőt? Talán abban, hogy képes 
az életét a pillanatnyi helyzeten túlmenően tá-
gabb összefüggésben szemlélni. Ezt mi, ke-
resztények az üdvösség távlatának nevezzük. 
Mi a jelenben élünk, de nem a jelennek, a 
jövő pedig előttünk álló titok, amit egyedül 

csak Isten ismer. Ő nem akar rosszat nekünk, 
saját teremtményeinek, mint jó szülő saját 
gyermekének. Még akkor sem, hogyha 
mindaz, ami velünk történik, pillanatnyilag 
rossznak is tűnik, mert később talán a ja-
vunkra válik. 

Ezért most, az év fordulóján a hála mellett 
ott van a bizalom is a szívünkben. Bizalom 
abban, hogy az új évben nem leszünk egye-
dül. A mi emberi, földi feladatunk „csupán” 
annyi, hogy felelősségteljesen végezzük 
munkánkat, és megpróbáljuk kibontakoztatni 
a bennünk rejlő jót az új esztendőben is. 

Hála a múltért és bizalom a jövőben – ez a 
kettős érzés van a szívünkben szilveszter es-
téjén. 

De valljuk be, hogy a bizalom mellett egy 
kis szerencsére is szükségünk van az életben 
és az új esztendőben is. Régebb az erdélyi 
magyar örmények egy finom, édes, diós-
mákos süteményt készítettek szilveszterkor, 
amibe a háziasszony egy pénzérmét csúszta-
tott. Amikor kisült, „felvágták az új évet” 
úgy, hogy minden családtag kapjon belőle. 
Akinek a pénz jutott, az lett az év szeren-
csése. Találja meg mindenki az új esztendő-
ben a maga szerencséjét! Boldog új évet! 
Demény Péter,  
a Látó szépirodalmi folyóirat  
szerkesztője: 
Tengerég 

– Úgy képzelem a szilvesztert, mint azt a 
sávot, ahol a tenger vize az éggel találkozik. 
Világosan látható, mégsem határozható meg, 
a szabad szemnek egyszerre látható és látha-
tatlan. 

Az idő is ilyenforma. Honnan tudjuk, hogy 
elmúlt egy év? Naptári szempontból könnyű, 
de az életünk kevéssé telik úgy, mint egy nap-
tár. Lehet, hogy az új év július 14-én kezdő-
dött, lehet, hogy augusztus akárhányadikán. 
Lehet, hogy azzal, hogy meghoztam egy dön-
tést, amelynek aztán világraszóló következ-
ményei lettek az életemben. De bizonyára 
nem azzal, hogy pohár gyöngyözik, és szól a 
Himnusz. 

Az elmúlt évek elhamvadnak, mégis be-
lénk épülnek valamiképpen. Szeretnéd elfe-
ledni, hogy mikor voltál önző, gonosz, hiú, 
ostoba, felületes, fukar, vidéki, sznob, vagy 
mindazt a szépet, amit megéltél, és ma már 
nem vagy méltó hozzá. Ám az élet nem egy 
tábla, hogy letörülhess róla mindent. Tetszik, 
nem tetszik, azzal kell élned, aki vagy. 

Ülsz – még az óévben, de már rég az 
újban. Figyeled magad, hiszen ez a mestersé-
ged. Nem találsz semmit, ami nem te vagy, 
és ez annyira különös. Jó lenne, ha olykor 
nem te lennél. 

Jó lenne, ha mindig tudnád, ki vagy, füg-
getlenül attól, hogy hányat írunk. Nem tudod, 
mikor fogsz kilépni önmagadból egy másik 
önmagad felé, és ez nyugtalanító. De vágysz 
arra, hogy végre megállapodj. 

Kívánok mindenkinek izgalmas megálla-
podást 2023-ban is! 

Nagy-Bodó Tibor 
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Szilveszter Erdélyben 
Ünnep az ünnepek után 

A szilveszter a Gergely-naptár szerinti naptári év utolsó napja, újév előestéje, a karácsonyi időszak hetedik napja. 
Sok országban családi összejövetelekkel, evéssel-ivással, különféle rendezvényekkel és tűzijátékokkal ünneplik; 
egyes keresztény templomokban szilveszter éjszakáján virrasztási szertartást tartanak. Elnevezését onnan kapta, 
hogy ezen a napon van Szent Szilveszter pápa ünnepe a katolikus egyházban. 
Az alábbiakban azt próbáltuk kideríteni, hogy kinek mit jelent ez a nap. 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket január 12-ig  
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

A DECEMBERI ÉVFORDULÓK (3.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Cremene Anna,  
Beresztelke 
Tóth Tünde,  

Marosvásárhely, Armoniei u.  
A pályázati rejtvény megfejtése: 

CZAKÓ; BENE; MELIUS; HEINE; VERSEGHY;  
KÓCZÉ; PASTEUR 

Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a december 23-i számból: 

 
 

Ikrek: 
Martin Eden 
 
Skandi: 
Mit tudhatja az ember, hogy 
mikor mond igazat.
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Szerkeszti: Kiss Éva 1030.

VÍZSZINTES: 1. A közepébe. 5. A közmondás második része. 10. Dunakeszi része. 
11. Jóesz . 13. Egy magyar közmondás els  szava. 17. Ami szükséges. 19. A rész 
határai! 20. Áru értékét megszabó. 21. A földre tesz. 22. Lóbetegség. 23. … fides 
(rosszhiszem). 24. Ez van most. 25. Ecetcseppek! 26. Az egyik testrészünkre vonatkozó. 
27. Állami illeték. 28. A corrida állata. 30. Lendület. 32. … Ce Tung (kínai diktátor). 34. 
Mély n i énekhang. 36. Lentebbi helyen. 38. A hélium vegyjele. 40. Kázus. 42. Mind 
(angol). 44. Három (olasz). 45. Tömegesen pusztít. 47. A titán vegyjele. 48. … Delon, 
francia filmsztár. 50. Olasz és luxemburgi gépkocsijel. 51. Vészt jelez. 53. Az 1849-es 
vértanúk városa. 54. Erdélyi magyar szervezet (röv.). 56. Forrasztófém. 

FÜGG LEGES: 1. Kuruc diplomata volt (Mihály). 2. Tova. 3. Salt … City (amerikai 
város). 4. Szegény, mint a templom … (szólás). 6. Költ  (Zoltán). 7. Biológiailag létez . 
8. Elem! 9. A sertés egyik ázaléka. 12. A közmondás harmadik része. 13. Maros-parti 
város. 14.  rl üzem. 15. … divat (n i magazin). 16. Patás háziállat. 18. Becézett László. 
21. Függ zár. 22. Pénzhozam. 24. Te és én. 26. Vízi állat. 28. Amerikai egyetemi város. 
29. Az alumínium vegyjele. 31. Hosszú autóverseny-féle. 33. Latin kett s bet . 35. 
Fosztóképz . 37. Sportoló meze. 39. Az öt tó egyike. 41. Spanyol és olasz autójel. 43. 
El kel  angol n . 46. Világbajnok észt sakkozó. 48. Francia területmérték. 49. A neon és 
a kén vegyjele. 52. Azonban. 53. Rangjelz  el tag. 55. Páratlan mozi! 

L. N. J.

MAGYAR  
KÖZMONDÁSPÁ
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ÁZ
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I  
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Alain-René Lesage francia 
író egyik m vének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Pierre Bayle XVII. 

századi francia  
bölcsész: „Legf bb 
erkölcsi tétel: …”
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Bizonyára sokan felfigyeltek a 
karácsony előtti héten a város 
különböző pontjain jelen lévő 
fiatalokra, akik kis figyelmes-
séggel, képeslappal és apró 
édességgel kedveskedtek a 
járókelőknek. A Marosvásár-
helyi Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet újra megszervezte az 
Add tovább mozgalmat.  

Jakab Emese, a Bolyai Téri Uni-
tárius Egyházközség gyakorló se-
gédlelkésze, a helyi akció 
kezdeményezője lapunknak el-
mondta, a tavalyi évhez hasonlóan 
a Marosvásárhelyi Dávid Ferenc If-
jusági Egylet (MaDFIE) fiataljaival 
együtt idén újra megszervezték az 
Add tovább megmozdulást. A város 
központjában, a Színház téren, a 
várban, valamint a Kövesdombon 
500 apró kis ajándékkal, egy jókí-
vánságot tartalmazó képeslappal és 
két szaloncukorral igyekeztek örö-
möt csalni az emberek arcára, és 
tolmácsolni nekik az ünnep üzene-
tét. A nagyhéten ugyanis mindenki-
nek rengeteg a teendője, így egy kis 
megállásra biztatták az embereket, 

hogy átérezhessék a szeretet ünne-
pének a varázsát. – Fel szeretnénk 
hívni a figyelmet arra, hogy nem az 
értékes ajándékok a fontosak, adja-
nak tovább egy jó szót, egy kedves 
mosolyt, egy ölelést. Minden ember 
lelkében ott van a jó, de a segítség-
nyújtás akkor valódi, ha nem vár vi-
szonzást, a szeretet akkor őszinte, 
ha nem állít fel elvárásokat. Azt sze-
rettük volna, hogy legyen ez a kará-
csony az önzetlen szeretet, őszinte 
mosoly, szívből jövő segítségnyúj-
tás karácsonya – jegyezte meg.  

A segédlelkész hozzátette, az 
Add tovább mozgalom alapja  
Catherine Ryde Hide A jövő kez-
dete című regénye, amelynek a fő-
hőse egy tizenegy éves kisfiú, aki 
egy kaliforniai iskolában nem min-
dennapi feladatot kap új tanárától: 
álljon elő egy ötlettel, amely meg-
változtathatja a világunkat, és 
amely cselekvésre ösztönöz. A diá-
kok többsége értelmetlennek találja 
a feladatot, a kisfiú azonban komo-
lyan veszi, és példátlan eltökéltség-
gel nekilát, hogy megvalósítsa, amit 
eltervezett. Elgondolása pofonegy-
szerű: tégy jót három emberrel, és 
ahelyett, hogy viszonzást várnál 
tőlük, kérd meg őket, adják tovább 

másik három embernek. A kisfiú 
szerint, ha mindenki átveszi az Add 
tovább elvet, előbb-utóbb a Föld 
minden emberéhez eljut a segítség-
nyújtás üzenete. 

A regényből film is készült nagy-
szerű színészekkel, ami hatására 
Add tovább mozgalmak indultak a 
világ nagyvárosaiban. 2011-ben az 
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet is Add tovább megmozdu-
lást szervezett, legelőször Kolozs-
váron. Aztán évről évre eljutott a 
kezdeményezés a fiókegyletekhez 
is, és mind többen élnek a lehető-
séggel, hogy ilyenkor decemberben 
mosolyt csaljanak az emberek ar-
cára. Jakab Emese megjegyezte, ő 
2014-ben csatlakozott az akcióhoz 
Székelyudvarhelyen, majd tavaly 
először Marosvásárhelyen, amikor 
350 apró ajándékot készítettek. 
Mint mondta, a legtöbben pozití-
van fogadták a kedves gesztust,  
jólesett az embereknek az apró fi-
gyelmesség, egy idős néni meg is 
jegyezte, hogy ez bizony az angyal 
ajándéka. A főtéren találkoztak egy 
csapattal, amely szintén az Add to-
vább akciót hirdette, román nyel-
ven, és könyveket osztogatott az 
arra járóknak.  

December 30-án, pénteken 18:45 órától  
játsszák a sportcsarnokban a Marosvásárhelyi 
VSK és a Kolozsvári U-BT nemzeti ligás férfi-
kosárlabdamérkőzést, melyet a bajnokság 9. 
fordulójából halasztottak mostanra a vendé-
gek nemzetközi kupaszereplése okán. 

A találkozót a Digisport és a Prima Sport élőben 
közvetíti, így a mérkőzés élő és exkluzív közvetítése 
alatt más videókamerát nem lehet használni a terem-
ben, hogy képeket rögzítsen és élőben vagy később 
közvetítsen. 

A mérkőzésen két jótékonysági akció is lesz: 

1. A marosvásárhelyi VSK szponzorai – a Darina és 
a Herlitz-Pelikans Románia segítségével – az „Angya-
lok a városban” egyesületen keresztül mintegy 30 aján-
dékcsomagot adnak át a mérkőzésen hátrányos 
helyzetű gyermekeknek. 

2. Plüssbabák dobálása! A Rotaract Téka révén a tá-
mogatók segítségével „plüssesőn” keresztül ajánlják 
fel a játékokat, amelyek a különösen nehéz helyzetben 
lévő gyermekekhez – árvaházakhoz, kórházakhoz stb. 
– jutnak el. 

Ez az akció 26 ország 85 városában zajlik egyszerre 
– köztük Marosvásárhelyen is. 

Menyhárt Borbála 

Közlemény  
a szászrégeni piacok  – Kispiac (Víz – Apelor u. 4. szám),  

az élelmiszerpiac és az  ócskapiac  (Nagypiac, sz. n.) – szervezésére 
és működésére vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról szóló 

határozattervezet előkészítéséről Szászrégenben, Maros megyében  
A mai napon, 2022.12.28-án Szászrégen polgármestere bejelenti a  

szászrégeni piacok – Kispiac (Víz – Apelor u. 4.szám), az élelmiszer-
piac és az ócskapiac  (Nagypiac, sz. n.) – szervezésére és üzemeltetésére 
vonatkozó keretszabályzati szabályok előírására vonatkozó határo-
zattervezet döntéshozatali átláthatósági eljárásának elindítását. 

A jelen határozattervezetet azért kell kidolgozni, mert szükség van 
egy olyan rendeletre,  amely meghatározza a három piacon folytatandó 
tevékenységek általános keretét. 

A határozattervezethez kapcsolódó dokumentáció a következőket 
tartalmazza:  

– Jóváhagyási jelentés a javasolt 2022. dec.27-i sz. 67.746 határozat-
tervezet elfogadásának szükségességéről;  

– 2022. dec.27-i 67.793 sz. szakértői jelentés; 
– A 2022. dec.27-i 305. számú, a szászrégeni piacok – Kispiac (Víz – 

Apelor u. 4.szám), az élelmiszerpiac és az ócskapiac  (Nagypiac, sz. n.) 
– szervezésére és működésére vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról 
szóló határozattervezet teljes szövege.  

A dokumentáció megtekinthető: 
– Az intézmény honlapján: www.primariareghin.ro , „A döntéshozatal 

átláthatósága” című részben, a következő linken: https://www.primari-
areghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ ; 

– Szászrégen város önkormányzatának székhelyén, Petru Maior tér 
41. sz.; 

A határozattervezet egy példánya az intézmény közönségszolgálatán  
kérhető, kérvény alapján. 

A határozattervezettel kapcsolatos javaslatokat, javaslatokat és véle-
ményeket a döntéshozatali átláthatósági eljárás hatálya alá tartozó hatá-
rozattervezettel kapcsolatban 2023.01.10-ig lehet benyújtani: 

– az intézmény honlapján található online űrlapon keresztül: www.pri-
mariareghin.ro , „Átláthatóság a döntéshozatalban” című rész a 
https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2
022/formular_Legea_52.docx  linken; 

– elektronikus üzenet formájában a következő e-mail címre: 
office@primariareghin.ro; 

– postai úton Szászrégen önkormányzatának címezve, Petru Maior 
tér 41. sz.;  

– az intézmény székhelyén, a közönségszolgálati irodán, a következő 
címen: Szászrégen, Petru Maior tér 41. sz., a központ nyitvatartási ideje: 
hétfő, kedd, csütörtök és péntek 8.30-16.30 között, szerdán 8.30-18.30 
óra között. 

 A benyújtott javaslaton fel kell tüntetni: „Javaslatok a szászrégeni pi-
acok  – Kispiac (Víz – Apelor u. 4.szám), az élelmiszerpiac és az ócska-
piac  (Nagypiac, sz. n.) – szervezésére és működésére vonatkozó 
keretszabályzat jóváhagyásáról szóló  határozattervezethez” . 

Az ajánlásértékű javaslatokat, javaslatokat és véleményeket az intéz-
mény honlapján, a www.primariareghin.ro  oldalon, „A döntéshozatal 
átláthatósága” menüpontban, a https://www.primariareghin.ro/ro/prima-
ria-reghin/transparenta-decizionala/  linken teszik közzé. 

A megfogalmazott és írásban benyújtott ajánlások figyelmen kívül 
hagyását írásban kell megindokolni. 

Az érdeklődők számára lehetőség van arra is, hogy a határozattervezet 
nyilvános megvitatása céljából ülést szervezzenek, amennyiben azt 
2023.01.16-ig egy jogszerűen létrehozott egyesület vagy más hatóság 
vagy intézmény írásban kéri.    

További információ:  telefonon: 0265/511112, 106-os mellék,  
e-mailen: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó: Marinescu Sorina 
referens. 
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Apró figyelmességgel kedveskedtek a járókelőknek  
Add tovább mozgalom Marosvásárhelyen 

Kosárlabda 
Jótékonykodás az év utolsó mérkőzésén 

Fotó: Jakab Emese



ADÁSVÉTEL 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (18004) 

MINDENFÉLE 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, törmelékszál-
lítást, valamint csomagszállítást 
Budapestre. Tel. 0749-543-104. 
(17732-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, belső építkezési munkát. Tel. 
0749-543-104. (12995-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (17885-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18229-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk 
december 31-én a sáromberki 
GURZA LÁSZLÓ tanítóra 
halálának 11. évfordulóján. 
Drága, szép emléke örökké 
közöttünk él, jóságát és 
szeretetét szívünkben őrizzük. 
Nyugodjon békében!  
Menye és unokái. (18167-I) 

Szomorúan, fájó szívvel 
emlékezünk drága édes- 
anyánkra, UDVARHELYI 
JÓZSEFNÉRE szül. MÁTHÉ 
MÁRIA, aki 2012. december 
30-án itthagyott minket, és 
édesapánkra, UDVARHELYI 
JÓZSEFRE, aki 1978. 
december 26-án halt meg.   
Kegyelettel emlékezünk: 
lányaik, Marika és Ágnes 
családjukkal, valamint a 
rokonok, barátok és 
szomszédok. (18226) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
december 31-én id. ERCSE 
ISTVÁNRA halálának 20. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerető lánya és fia 
családjával. (18249-I) 

Múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs 
már. 
Az idő múlik, de feledni nem 
lehet, csak megtanulni élni 
nélküled. 
Szívünk örök fájdalmával 
emlékezünk december 31-én 
HEGEDÜS ATTILÁRA halá-
lának 2. évfordulóján. 
Emlékét őrzi szerető felesége, 
két leánya családjával, 
unokái, dédunokái. Nyugodjál 
békében! (18227) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
ZONGOR JÓZSEF mező-
kölpényi születésű és lakosra 
december 30-án, halálának 
első évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Emlékét őrzi testvére, Ödön 
és családja. (18254) 

Csak az tudja, mi az igazi 
fájdalom, akinek szeretteit fedi 
a sírhalom. 
Szomorú megemlékezéssel 
lehet egyben a család. 
Összetört szívvel emlékezem 
a pótolhatatlan, drága jó 
édesanyámra, KARDOS 
IRMÁRA szül. Súgó halálának 
37. évfordulóján, valamint 
felejthetetlen édesapámra, id. 
KARDOS JÁNOSRA, akinek 
február 24-én lesz halála 33. 
évfordulója, és egyetlen 
testvéremre, ifj. KARDOS 
JÁNOS ISTVÁNRA, aki 37 éve 
és hat hónapja távozott 
szerettei köréből.  
A sír őrzi drága testüket, én 
megőrzöm emléküket. 
Irmuska és Gyula. (18236) 

Fájó szívvel emlékezünk 
január 2-án GLIGOR ILONÁRA 
halálának 8. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Emlékét őrzi fia, menye, 
unokája, anyatársa és 
szerettei. (-I)  

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
öcsénktől,  

GÁLFI ISTVÁNTÓL  
(Pityu). 

Nővérei: Nusi és Erzsi családjuk-
kal együtt. 
Nyugodjon békében! (18275-I) 
 
 
 
Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagyapa, após, sógor, 
apatárs, koma, keresztapa, szom-
széd és barát, a marosvásárhelyi  

KINDA ISTVÁN  
december 28-án, életének 69. 
évében, súlyos szenvedés után 
visszaadta lelkét teremtőjének. 
Drága halottunk temetése  
december 30-án 14 órakor lesz a 
református temetőben (a Papiu 
líceum mögött).   

A gyászoló család. (-I) 
 
 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
BLAZSEK VLADIMIR SÁNDOR 
vegyész, a MOGYI tudományos 

főkutatója 
életének 94. évében Magyaror-
szágon csendesen megpihent. 
Temetésére Budapesten kerül 
sor szűk családi körben. 

A gyászoló család. (sz.-I) 
 
 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, testvér és 
jó szomszéd, 

SZÉKELY MÁRIA 
életének 88. évében, 2022. decem-
ber 27-én csendesen megpihent. 
Temetése 2023. január 3-án, ked-
den 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (18281-I) 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
SZATMÁRI MÁRIA  
született Gáspár  

pszichiáter  
életének 61. évében súlyos be-
tegség után 2022. december 28-
án elhunyt. 
Kérése szerint búcsúztatására 
szűk családi körben kerül sor.  

A gyászoló család. (18282) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mély fájdalommal búcsúzunk 
szeretett kománktól, KINDA 
ISTVÁNTÓL. 
Őszintén együttérzünk a gyá-
szoló családdal.  
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Szentgyörgyi János és csa-
ládja. (18265) 

Elment egy tiszta, nemes 
lélek, egy elkötelezett és meg-
becsült szakember, ön pedig 
elveszített egy szeretett lényt, 
a feleségét, dr. SZATMÁRI 
MÁRIÁT, és e veszteséget le-
hetetlen felfogni. 
Ezekben a nehéz percekben, 
kérjük, ne feledje, hogy mi, a 
II-es Számú Neurológiai Kli-
nika közössége Ön mellett va-
gyunk, kedves főnökünk, 
docens dr. Szatmári Szabolcs. 
Tiszteljük, becsüljük Önt, és 
imádkozunk, hogy a Jóisten 
vezesse szeretett feleségét az 
ő országába. 
Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak! (18284) 

Az I-es Számú Neurológiai Kli-
nika közössége, doc.  
dr. Szatmári Szabolcs kollé-
gánk mellett állunk felesége, 
dr. SZATMÁRI MARIKA el-
vesztése miatt érzett gyászá-
ban, aki kiváló pszichiáter 
volt, és akinek szakmai és 
személyes kvalitásai példa-
képnek számítanak az egész 
közösség számára. 
Őszinte részvétünk, Isten 
nyugtassa békében! 
Prof. dr. Rodica Bălaşa és a 
klinika közössége. (18285) 

Őszinte részvétünk Toaso 
Emőkének és családjának 
édesanyja, VINTE MELINDA 
elhunyta alkalmából. Az I-es 
Számú Gyermekklinika közös-
sége. (18287) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A gyászoló család hálásan 
köszöni Lázár Erzsébet 
doktornőnek, a Hematológiai 
Klinikának, az intenzív terápiás 
osztálynak és minden 
kollégának, hogy segítettek 
drága halottunk, dr. SZATMÁRI 
MÁRIA betegségét enyhíteni. 
(18282) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.  
(66256-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Előadások december 30-án és 31-én este 7 órától,   
majd január 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én és 8-án, szintén este 7 órától –  

Marosvásárhely, Maros Művészegyüttes terme 




