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Pásztorként idén sem álltam (volna) meg a he-
lyem. November ködében – mint nagy, gyűrött pap-
lanban elhullatott álmot – kerestem a fényes jelet,
lestem, sürgettem magamban az örömhírhozót. Nem
első alkalom, hogy csaknem egy hónappal szenteste
előtt úgy éreztem: most van itt, most lenne itt az
ünnep ideje. Persze, mindig csak egy pillanatra ka-
paszkodom ebbe a gondolatba, aztán engedelmesen
elengedem, és úgy sodródom el tőle, mintha sosem
lett volna az enyém.

Mindennapi várakozásainkba állandóan belefá-
radunk. Ilyenkor, ünnep táján különösen. Most
még a taxik sem járnak rendesen, nemhogy az au-
tóbuszok, pedig milyen jó lenne fénysebességre
kapcsolni útban Betlehem felé. Bevásárlóközpon-
tok tömegében keressük a rövidítéseket, közben
mindegyre azon kapjuk magunkat, hogy nem hala-
dunk, vagy eltévedtünk a sokaságban. A sietség-
ben, persze, könnyű elhullatni valamit, rendszerint
a legfontosabbat, az ajándékokat. Az aranyat, a
tömjént, a mirhát, napkeleti létünk bizonyítékait.
Pedig ha jól becsomagolnánk – türelembe, meleg-
ségbe, lelkünk fénnyel bélelt, belső dobozába –,
biztonságban célba érnénk vele. De így csak állunk
zavartan a jászol előtt, és engedjük, hogy – mint
üres kézzel érkezett, belső zsebeiben legfeljebb
gondot, félelmet, nyugtalanságot tartogató látoga-

tót – érdemtelenül is megérintsen, otthonába hív-
jon a csoda.

A napokban egy könyvesboltban fiatal pár vonta
akaratlanul magára a figyelmem. Izgatottan érdek-
lődtek, hogy meddig lehet még adományt bevinni, és
az is érdekelte őket, hogy kizárólag könyvvel vagy
pénzzel is segíthetnek-e, aztán elviharzottak, hogy
mihamarabb visszatérhessenek. Azt hiszem, előttük
már megnyílt a jászol felé vezető, igazi út. 

Talán nem tévedek, ha azt állítom, addig érezzük
egészen magunkénak a karácsonyt, amíg van ér-
telme eljátszanunk az angyal szerepét. Amíg illenek
még ránk az ünneptől ünnepig őrzött szárnyak, van
ki elől elrejteni a titokban vett, készített, csomagolt
ajándékokat. Pedig jó lenne megtanulni átváltozni
ajándékozóból megajándékozottá. Angyalból pász-
torrá. Váratlanul ébresztett, gyanútlan emberekké,
akik titkos erőtől vezetve, gyalog indulnak el a hosz-
szú útra. És jó lenne azt az erőt átmenteni a szürkébb
napokba is, amikor nem lebeg előttünk fényes úti cél,
és végtelen pusztasággá változik az idő.

Karácsonykor, ha jól várakoztunk, rövid időre át-
rendeződik, elrendeződik körülöttünk a világ. Lehet,
hogy ez csak egy lobbanásnyi megtapasztalás lesz,
nem tart tovább, mint a fenyőágak közt bujkáló gyer-
tyaláng, az emléke – illata, hangulata – mégis sokáig
megmarad. Olvasóinknak ennél többet nem is kíván-
hatok. Legyen mindannyiunké az ünnepvárás nyu-
galma és a várakozást ünneppé tevő, szénaillatban
született csoda.  
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Nagy Székely Ildikó

Olvasóink figyelmébe!
Hirdetési irodánk ünnepi programja:

– december 22., szombat, december 23., vasárnap,
december 24., hétfő, december 25., kedd: ZÁRVA

– december 26., szerda: 8–14 óra között.
Szombati számunk 12 oldalas, utána következő lap-

számunk csütörtökön jelenik meg a Harmónia mellék-
lettel. Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon. 

Áldott karácsonyt! 

Ajándékaink
„Kegyelemmel teljes” – mondta az angyal.
Isten jelenléte, ez a kegyelem,
nem rendelkezik senki ilyen ranggal,
belső adomány, nem külső fegyelem.

Hogy befogadhassa Isten szent Fiát,
szeplőtelennek őrizte meg lelkét,
és minden bűntől megóvta Máriát,
hogy mindenkoron benne kedve teljék.

E tisztaságnak sehol sincsen párja,
mert átjár rajta a kegyelem árja;
csak tiszta adhat tisztát a világnak,

akit az Isten dicsősége áthat –
ő a szeplőtelen szép szűz Mária,
az Isten Anyjává illett válnia.

A szeplőtelen
Baricz Lajos



Múlt hét végén szervezte meg a backamadarasi
református egyházközség az idősek vasárnapját,
amelyet hagyományosan advent harmadik heté-
nek végén tartanak. A szervezők 140 meghívót
küldtek el a falu időseinek, de betegség, öregség
és egyéb okok miatt nem mindenki tudott el-
menni.

Az ünnepi istentisztelet keretében a szépkorúakat kö-
szöntötte a lelkész, a presbitérium, az ifjak, valamint Szőcs
Antal polgármester is. A jelenlevőknek emléklapot és egy-
egy szál virágot nyújtottak át, majd a mintegy száz személyt
a presbitérium és a nőszövetség szeretetvendégségbe hívta.

A szervezőknek Vitus Zsigmond mondott köszönetet, hálát
adva Istennek a részvételért és az alkalomért. A falu szü-
lötte, Csíki Dénes testvérére, a néhai Csíki Sándor tanárra,
íróra, politikusra emlékezve elszavalta Dsida Jenő Psalmus
Hungaricus című költeményét. Az eseményen a 95 éves
Vitus Zsigmond számított a legidősebbnek, Gombos Károly
90 évesen „csak” második volt a sorban, de a falu két leg-
idősebb embere, a 97 éves Csíki György és Szövérfi Berta
„igazoltan” hiányoztak. Egypercnyi néma főhajtással em-
lékeztek azokra a gyülekezeti tagokra, akiket tavaly még
köszönthettek, azóta viszont „elmentek a minden földiek
útján”. (G.R.L.)

Adventi szeretetvendégség 
A Telefonos Szeretetszolgálat és a Marosvásárhelyi Rádió
ünnepi együttlétre hív kicsiket és nagyokat ma 17 órától a
Mobex vendéglőbe (Őz – Căprioarei utca 2. szám). A ne-
gyedik alkalommal megszervezett szeretetvendégségen
lesz közös éneklés, áhítat, koncert, melyen fellép Póra
Zoli és a Stone Hill keresztyén zenekar, továbbá tom-
bola, vacsora és nem utolsósorban gyereksarok. A va-
csorát a rádiósok szolgálják fel. A részvétel díjtalan,

mindenkit szeretettel várnak. 
További információ a Telefonos Szeretetszolgálat munka-
társaitól kérhető, érdeklődni a 0730-565-656-os telefon-
számon.

Helyi termelők ünnepi vására
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán december
21-én, ma 8 órától 19 óráig karácsonyi hangulatban vár-
ják az érdeklődőket a helyi termelők vásárára. A kínálat-
ból nem hiányzik majd a forralt bor, a házi kenyér, a
sonka, kolbász, házi lekvár, a hangulatot élő zene gaz-
dagítja. 

Angyaljárás a havadtői 
családotthonban

A havadtői családotthon barátai idén is gyűjtést szerveztek
az otthon javára. A bevételt az otthon fürdőszobáinak fel-
újítására szeretnék fordítani. A gyűjtési akció ma zárul, ha
pénzadománnyal szeretnének a kezdeményezéshez csat-
lakozni, megtehetik, az otthonnak vagy készpénzben át-
adva a szervezőknek. Aki a banki átutalást választja, az
alábbi számlaszámra utalhatja át a pénzt: Sebesi Ildikó,
IBAN: RO45RZBR0000060003989775, Raiffeisen Bank
SA.

A nagy üzletek ünnepi nyitvatartása
Az Auchan december 23-áig reggel 8-tól 23 óráig, decem-
ber 24-én, ünnep szombatján 7-18 óra között tart nyitva.
Ünnep első napján zárva lesz. December 26-án 10-22 óra
között várják a vásárlókat. A Kaufland is hosszított prog-
rammal tart nyitva egészen 23-áig, hétfőn délután bezár.
Ünnep másodnapján rövidített program lesz, reggel 9 óra-
kor nyitnak, és a kora délutáni órákban zárnak. Hasonló-
képpen tartanak nyitva a többi nagy üzletek is, a Lidl, a
Metro, a Selgros és Carrefour. 

Ajándékcsomagolás 
a Promenadában

A cserkészek országos szervezetének marosvásárhelyi
csapata szervezésében második alkalommal zajlik az El-
varázsolt ajándék projekt a Promenada Mallban. A tevé-
kenység keretében december 24-ig naponta 15–21 óra
között az ajándékok becsomagolásában segítenek a cser-
készek a standjukat meglátogatóknak, és bármilyen ado-
mányt elfogadnak, akár egy mosolyt is.

Rövidített program – korcsolyapálya,
mozi

A marosvásárhelyi műjégpályán december 24-én és 31-
én 9 és 15 óra között lehet korcsolyázni, az utolsó turnus
13.30-kor indul. December 25-én és január elsején zárva
lesz a pálya, december 26-án és január 2-án 9 órától
21.30-ig, december 27–30. között és január 3-ától a meg-
szokott program szerint lehet korcsolyázni. A Művész mozi
december 24-én és 31-én 12–18.40 között látogatható, az
utolsó vetítés 16.30-kor kezdődik. December 25-én és ja-
nuár elsején zárva lesz a mozi. December 26-án és január
2-án 16 és 23.30 óra között zajlanak vetítések. December
27–30. között és január 3-ától a megszokott program sze-
rint fogadja látogatóit a Művész mozi. 

Rendkívüli nyitvatartás az uszodában
A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda december 23-án
és 30-án 14 óráig látogatható, december 24–26., valamint
december 31. – január 2. között zárva lesz. December 27-
én, 28-án és 29-én a megszokott program szerint fogadja
látogatóit az uszoda – tájékoztatott közleményben a léte-
sítmény vezetősége.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma TAMÁS, 
holnap ZÉNÓ napja.
ZÉNÓ: a görög Zénón név
latin változatából származik, a
Zenóbiosz, Zenodótosz nevek
rövidülése, a jelentése: Zeusz-
tól származó.

21., péntek
A Nap kel 

8 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 355. napja, 
hátravan 10 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. december 20.

1 EUR 4,6598

1 USD 4,0610

100 HUF 1,4478

1 g ARANY 163,9369

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. -10C
min. -50C

Megyei hírek

Köszöntötték a madarasi idős embereket

Vicces önvallomás arról, hogy az alany esetében hibád-
zik valamennyi ahhoz, hogy meglegyen a mindenkoron el-
várható 100%. De ki az alany? Én? Netán te? Vagy mi
mindannyian, akiket egyazon országhatárok közé rántott a
történelem szeszélye?

Nem vagyok egészen 100-as – vicces önvizsgálat a
„csentenár“ évében, annak ügyében, hogy meddig jutottunk
el, és meddig ér a takaró.

Például EU-direktívára felszámoljuk az állatkertünket,
beindítjuk a társkereső rovatot, és a Vacak TV Costa Ricá-
ból jelentkezik élő interjúval. Lesz (Sargentini-) helyzetje-

lentés Brüsszelből prózában és dalban, az amnesztiatörvény
visszaadja a község polgármesterét, egy rendhagyó törté-
nelemóra rávilágít, hogy ki született tulajdonképpen 1918-
ban, és még Viorica Dăncilă is hozzászól – persze, csupa
okosat.

Mindez minimális politikával, ellenben sok-sok dallal fű-
szerezve. Az idéntől pedig a csapat átlagéletkora is jelen-
tősen megcsappan. Jó szórakozást és boldog új évet 
kíván a 

Gruppen-Hecc Kabarétársulat!
Nagy István

Nem vagyok egészen 100-as

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

18, 45, 21, 20, 37 + 15 NOROC PLUS:  6 3 8 0 4 5

32, 3, 21, 17, 12, 35 SUPER NOROC: 1 5 6 4 3 9

24, 44, 13, 23, 32, 41 NOROC: 2 4 3 2 5 4 3

RENDEZVÉNYEK

Advent harmadik vasárnapján ünnepli a gyülekezet az időseket (fotó: Koncz Dávid)

Sorsolás szerdán, 26-án 13 órakor!
A Népújság szerdán, 26-án  13 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa György u. 9. sz.) a

Hűséges előfizető – DECEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a
vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Befejezi az éhségsztrájkot az előzetes letartóztatásban lévő
négy katalán politikus – jelentette be szóvivőjük csütörtökön
Barcelonában.

Pilar Calvo hangsúlyozta: a tiltakozó akció elérte célját,
mert azzal „láthatóvá” vált a fogvatartottak helyzete, illetve
mert az alkotmánybíróság már elkezdett foglalkozni a jogor-
voslati kérelmeikkel. „Nem véletlenül” – jegyezte meg.

Jordi Sánchez, Josep Rull húsz, Jordi Turull és Joaquim
Forn tizenhét nappal ezelőtt kezdett éhségsztrájkba, mivel
ügyükben igazságtalannak és diszkriminatívnak tartották az
alkotmánybíróság eljárását. 

Beadványaikat, amelyekben egyebek mellett az előzetes le-
tartóztatásuk ellen tiltakoztak, az alkotmánybíróság ugyan el-
járásba vette, de jogerős döntést még nem hozott.

A tavaly októberben leváltott autonóm katalán kormány
tagjai szerint az alkotmánybíróság ezzel akadályozta, hogy
panasszal élhessenek az Emberi Jogok Európai Bíróságánál,
amelyhez csak azután fordulhatnak, ha minden hazai jogor-
voslati lehetőséget kimerítettek.

A politikusok hétfőn negyven európai vezetőnek, köztük
Theresa May brit kormányfőnek, Emmanuel Macron francia
elnöknek, Angela Merkel német kancellárnak és Pedro Sán-

chez spanyol miniszterelnöknek küldtek levelet, amelyben be-
számoltak akciójukról és annak céljáról, így emelve nemzet-
közi szintre a tiltakozást.

Szerda este Katalónia több korábbi vezetője, köztük Carles
Puigdemont volt elnök is az éhségsztrájk befejezésére szólí-
totta fel a négy függetlenségpárti politikust. Életben kell ma-
radniuk, meg kell őrizniük egészségüket, hogy az eljárásban
meg tudják védeni magukat, és részt vehessenek az ország jö-
vőjének alakításában – állt a levélben.

Az alkotmánybíróság a múlt héten kezdte el napirendre
venni a különböző katalán politikusoktól beérkezett panaszo-
kat, amelyekből összesen eddig mintegy harmincat kaptak.

A testület visszautasította azokat a vádakat, miszerint szán-
dékosan késleltetné ezeknek az ügyeknek a feldolgozását,
hangsúlyozva, hogy minden esetben betartja a törvényben elő-
írt határidőket.

A spanyol legfelsőbb bíróságon várhatóan jövő január má-
sodik felében indulhat meg a per 18 politikus és civil szerve-
zeti vezető ellen a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen
megtartott és rendőri erőszakba torkollott függetlenségi nép-
szavazás megrendezése, valamint a katalán függetlenségi nyi-
latkozat elfogadása miatt. (MTI)

Elkerülhetik a börtönt azok az első vétségnél tartó
adócsalók, akik – 20 százalékos „büntetőkamattal”
kiegészítve – visszafizetik az államkincstárnak oko-
zott kárt.

Az erről szóló törvénymódosítást szerdán fogadta el a kép-
viselőház.

Amennyiben az adócsalást többen követték el, elegendő,
ha egyikük visszafizeti a kárt a büntetőper első tárgyalásáig,
és a bíróság valamennyi vádlottal szemben megszünteti a bün-
tetőeljárást.

Amennyiben az okozott kár nagysága nem teszi lehetővé
annak azonnali megtérítését, de a vádlott vállalja, hogy azt
egytől három évig terjedő határidőn belül kamatostul megté-
ríti, a bíróság hatósági felügyelet alatt töltendő felfüggesztett

börtönbüntetést szabhat ki, amely letöltendővé válik akkor,
ha vállalását mégsem teljesíti.

A tervezetet megszavazó szociálliberális kormánytöbbség
érvei szerint ez egy korszerű megközelítés, amely nem a bör-
tönöket akarja „megtölteni”, hanem az államnak okozott kár
megtérítését ösztönzi, legalábbis abban az esetben, amikor
nem visszaeső bűnözőkről van szó.

Az ellenzék szerint a kormányoldal ezzel a jogszabállyal is
a bűnözőket védi, sőt, egyenesen bátorítja is őket, hogy pró-
báljanak „feketézni”, mert az első lebukásig legfeljebb azt
kockáztatják, hogy – egy 20 százalékos többlettel – mégis be
kell fizetniük az adót. A jogszabály tervezete az államfőhöz
kerül, aki egy alkalommal megtagadhatja annak kihirdetését,
és visszaküldheti megfontolásra a parlamentnek. (MTI)
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Közzétették a székelyföldi 
gazdaságfejlesztési program 
pályázati felhívásait

Közzétette a Pro Economica Alapítvány a magyar
kormány által finanszírozott székelyföldi gazdaság-
fejlesztési program pályázati felhívásait. Az RMDSZ
szerdai tájékoztató hírlevele szerint a pályázati fel-
hívások a mezőgazdasági feldolgozóipar támogatá-
sára irányulnak. A programban a Hargita, Kovászna
és Maros megye területén bejegyzett kis- és közép-
vállalkozások pályázhatnak a mezőgazdasági ter-
meléshez, valamint a mezőgazdasági termékek
feldolgozásához kapcsolódó induló regionális beru-
házásokra. A pályázati feltételekről a Pro Economica
Alapítvány honlapján érhető el bővebb információ.
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyve-
zetője novemberben jelentette be, hogy 2019-ben a
székelyföldi gazdaságfejlesztési program 25 milliárd
forintból gazdálkodik. (MTI)

Alkotmányossági kifogás 
a nyugdíjtörvény tervezete ellen

Alkotmányossági óvást emel a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) és a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) a nyugdíjtörvény tervezete ellen – jelentette
be szerdán az USR elnöke. Dan Barna szerint a par-
lament által elfogadott új nyugdíjtörvény „hamis illú-
ziókat kelt a romániai nyugdíjasokban, akik több
tiszteletet érdemelnek”, ezért döntött úgy a két ala-
kulat, hogy alkotmányossági kifogást emel a jogsza-
bály ellen. (Agerpres)

Idén 60 kilométer sztráda épült
Hét szakaszon összesen 60 kilométer autópálya
épült 2018-ban Romániában – derül ki a Viorica
Dăncilă miniszterelnök által a parlamentben ismer-
tetett adatsorokból. Emellett 2018-ban 331 kilomé-
ternyi autópályára és gyorsforgalmi útra kötöttek
szerződést, az építkezés pedig már a jövő év máso-
dik felében megkezdődhet. (Mediafax)

Moszkvának normalizálnia kell
kapcsolatait Washingtonnal

Oroszországnak normalizálnia kell kapcsolatait az
Egyesült Államokkal – jelentette ki Vlagyimir Putyin
orosz elnök csütörtöki évzáró moszkvai sajtóérte-
kezletén. Putyin ugyanakkor nem tudta megmon-
dani, hogy találkozik-e a közeljövőben Donald
Trump amerikai elnökkel. Korábban John Bolton
amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az orosz–
amerikai csúcs megrendezését a november 25-i ker-
csi incidens során elfogott 24 ukrán tengerész és
három elfoglalt katonai vízi jármű visszaszolgáltatá-
sától tette függővé. Arra a kérdésre válaszolva, hogy
Oroszországnak vannak-e világuralmi törekvései,
Vlagyimir Putyin kijelentette: Moszkva külpolitikájá-
nak célja a legkedvezőbb feltételek biztosítása az
orosz gazdaság fejlődéséhez. A NATO külső ellen-
ségképének fenntartásához szükséges, a történelmi
félelmeket kihasználó klisének nevezte az Oroszor-
szággal szemben hangoztatott vádakat. Szerinte az
Egyesült Államok törekszik dominanciára, amelynek
katonai költségvetése meghaladja a 700 milliárd dol-
lárt, szemben a 46 milliárdos orosz büdzsével. (MTI)

Romló brit növekedési 
előrejelzés

Rontotta a brit gazdaság növekedésére szóló rövid
távú előrejelzését csütörtökön a Bank of England, el-
sősorban a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
folyamatát övező bizonytalanságok miatt. A brit jegy-
bank monetáris tanácsa az idei utolsó kamatdöntő
ülésről kiadott csütörtöki bejelentés szerint változat-
lanul hagyta a 0,75 százalékos alapkamatot. A dön-
téshez fűzött 12 oldalas évzáró elemzésben a
monetáris testület közölte, hogy megítélése szerint
gyengültek a brit gazdaság rövid távú növekedési ki-
látásai, és a vállalati szektor termelésnövekményét
mérő legtöbb felmérés is romlott az elmúlt hónapok-
ban. A Bank of England szerint lehetséges, hogy a
Brexit körüli megnövekedett bizonytalanságok kör-
nyezetében e felmérések túlbecsülik a lassulás mér-
tékét. A jegybank mindazonáltal közölte: az idei
negyedik negyedévre már csak 0,2 százalékos nö-
vekedést vár a brit gazdaságban, 0,1 százalékpont-
tal lassabbat a legutóbbi inflációs jelentésben
szereplő előrejelzésnél. (MTI)

Ország – világ

Módosította az adócsalás büntetését a parlament

Befejezik az éhségsztrájkot az előzetes 
letartóztatásban lévő katalán politikusok

A próbatételek éve
Sajtótájékoztató a megyei RMDSZ-nél

A 2018-as év a próbatételek éve
volt. Próbára tették az összetartá-
sunkat a katolikus iskola ügyében,
próbára tették a munkabírásunkat a
repülőtér ügyével, próbára tették a
kompromisszumkészségünket a
hulladékgazdálkodási terv ügyével,
és próbára tették a kitartásunkat a
motorsportpályával kapcsolatban –
jelentette ki tegnapi sajtótájékozta-
tóján Péter Ferenc, a megyei RMDSZ
elnöke.

A motorsportpálya esetében a kitartásu-
kat tették próbára, mondta, mivel tudták,
hogy sürgősen meg kell valósítani, egyéb-
ként vissza kellett volna fizetni a lehívott
összegeket, viszont olyan természeti csapások jöttek közbe,
amelyek megnehezítették a munkájukat. Végül mindent sikerült
megoldani. Az elnök külön sikerként említette, hogy a megnyi-
tóra több mint tízezren látogattak el. Mint mondta, alakulóban
van a csapat is, és reméli, sikeres lesz ez a vállalkozás.

Beszélt arról is, hogy a katolikus iskola ügyében az össze-
tartásukat tették próbára, és nagy szükség volt az RMDSZ el-
nökének és parlamenti képviselőinek a támogatására.
Kiemelte a magyar külügyminisztérium támogatását, a ma-
gyar szülők kitartását és sikerbe vetett hitét.

A repülőtérrel kapcsolatban a munkabírásról, a szakmaiság-
ról beszélt, és arról, hogy az RMDSZ kiállása és segítsége nél-
kül nem sikerült volna felújítani és újraindítani a repülőteret,
amit tovább kívánnak fejleszteni és új járatokkal bővíteni.

A hulladékgazdálkodásról azt mondta, az utolsó száz mé-
teren vannak, és reméli, hogy a rendszer működni fog. 
A vállalások éve…

A következő időszakról és az RMDSZ tisztújító kongresz-
szusáról szólva kijelentette, hogy a megyei szervezet Kelemen
Hunort támogatja. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a követ-
kező TKT-ülésen el kell dönteniük, hogy Maros megyéből ki
vagy kik lesznek azok, akiket a szervezet támogat az európai
parlamenti választásokon, mert Maros megyének az RMDSZ
legnagyobb szervezeteként kijár egy Maros megyei képviselő.

Péter Ferenc kijelentette: a jövő év a vállalások éve lesz,
sok mindent be kell fejezniük a következő évben, erről azon-
ban a jövő év elején, az országos költségvetés tükrében kíván
bővebben beszélni. 
Idén több mint 40 ezer háztartásba sikerült eljuttatni 
az RMDSZ üzenetét

Kovács Levente ügyvezető elnök szerint a megyei szerve-
zetnek az idén több mint 40 ezer háztartásba sikerült eljuttat-

nia üzenetét. Az európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtő
kampányában a megye 51 ezer aláírást gyűjtött össze, és az
Eurotrans Alapítvánnyal közösen több ezer magyar állampol-
gársággal is rendelkező Maros megyei személynek segítettek
az áprilisi magyarországi választásokat megelőzően regiszt-
rálni a választói névjegyzékbe, illetve több mint 15 ezer Maros
megyei ember levélszavazatát juttatták célba. Egész évben fo-
lyamatos volt az ügyfélfogadás az Eurotrans Alapítvánnyal
közösen, és több mint ötezer embernek segítettek állampol-
gársági ügyintézésében.

Kiemelt fontosságúként kezelték a választókkal való kap-
csolattartást, és az idén két alkalommal tájékoztatták a válasz-
tópolgárokat azokról a kihívásokról, amelyeket az RMDSZ
felvállalt.

Ezenkívül az RMDSZ tisztségviselői több mint 300 megyei
rendezvényen vettek részt és képviselték a szervezetet.

Az ügyvezető elnök példaértékű szolidaritásként értékelte,
hogy az RMDSZ ökormányzatai 15-15 ezer lejjel támogatták
a bözödújfalusi tempom újjáépítését, illetve azt, hogy a szé-
kelyzászló-perek nyomán kiszabott büntetések esetében szo-
lidaritást vállaltak azokkal, akiket megbüntettek.
Elfogadhatatlannak nevezte a román állam ebben a kérdésben
tanúsított hozzáállását, amellyel egzisztenciákat veszélyeztet,
és elveszi az emberek kedvét a közéleti szerepvállalástól.
Ezért is állt ki az RMDSZ a megbüntetett önkormányzati ve-
zetők mellett.

2019-et, mint mondta, két kampány fogja meghatározni: az
EP-választás, amelynek előkampányában több mint 40 ezer
aláírást kell Maros megyének összegyűjtenie. Ilyen értelem-
ben – jelentette ki – RMDSZ-szempontból az év első időszaka
a munkáról és a párbeszédről fog szólni. 

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor 



„Az éneklés olyan, mint a festés: színek, szí-
nek és színek kellenek hozzá” – Beniamino
Giglitől, a 20 század legnagyobb olasz opera-
énekesétől, a mindenkori legszebb tenortól
választott mottójának megfelelően az Eufó-
nia pedagóguskórus adventi kórushangverse-
nye valóban színes repertoárral szerzett
kellemes perceket a közönségnek. 

A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomot
zsúfolásig megtöltő hallgatóság hálásan tapsolt min-
den szám után, és sokan közülük együtt dúdolták a kó-
russal a megszólaló darabokat. A 2016-ban lelkes
pedagógusokból szerveződött csoport, amelyet a Mű-
vészeti Egyetem hallgatói és néhány más foglalkozású
tag egészít ki, a minőségi kórusmuzsika művelését
tűzte ki célul. Dr. Strausz Imre-István, a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem adjunktusának vezényletével
a klasszikus kórusirodalom darabjai mellett musical-
és kortárs zenei darabokat is szívesen megszólaltatnak.
Így a színes sálak keltette benyomás mellett a hallga-
tóságot a színes örömzenélés élményével ajándékoz-
zák meg, amely során a kórus tagjai jól érzik magukat,
és ezt az élményt át tudják adni a közönségnek is.

Több zenei műfajt felölelő adventi kórushangverse-
nyük közös jegye a karácsony misztikuma, fénye, üze-
nete köré fonódik. S közben hosszú utat járnak be.

Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy népdalrondójá-
nak két darabjától, Ernest Cervera hagyományos ka-
talán énekfeldolgozásán és John Rutter angol
zeneszerző, karmester meghitt dallamain át vezetnek
el Saint Saëns közismert Ave Maria című alkotásáig,
amelynek két szólama Szederjesi Teodóra és Tóth Jes-
sica kiemelkedő előadásában szólal meg. Az operáiról
és operettjeiről ismert Delibes francia zeneszerző
Missa Bervis című darabjának Gloria tétele, majd Vic-
tor C. Johnson dallasi zeneszerző Deo Dicamus Gra-
tias kórusművének könnyed dallamossága után az
Eufónia a swing világába vezeti el a hallgatót a BBC
Singers énekegyüttese vezető vendégkarnagyának, a vi-
lágon leggyakrabban játszott kórusművek szerzőjének
Kis dzsesszmiséjével (Little Jazz Mass). A hangverseny
a népszerű Apácashow musical két legismertebb betét-
dalával zárul, amit a kórussal együtt énekeltek a közön-
ség zömét kitevő fiatalok. Zongorán László Cristina,
ütőhangszeren Asztalos Zsolt kísérte a kórust.

Annyi hagyományos adventi, karácsonyi dallamok-
ból álló hangverseny hangzik el ebben az időszakban,
ezért volt számomra érdekes ez alkalommal világ kö-
rüli útra indulni az Eufóniával. Karmesterükkel együtt
minden elismerést megérdemelnek, elsősorban azért,
hogy fiatal hallgatósággal sikerült az összes állóhelyet
is megtölteni az unitárius templomban. (bodolai)

Zenei világutazás 
Eufónia – a színek kórusa 
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Elbukott csütörtökön a parla-
mentben az ellenzék által be-
nyújtott bizalmatlansági
indítvány.

Daniel Suciu, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) képviselőházi frak-
cióvezetője bejelentette: a
bizalmatlansági indítvány mellett
161, ellene három törvényhozó
voksolt. A dokumentum elfogadá-
sához legalább 233 szavazatra lett
volna szükség.

A Szociáldemokrata Párt (PSD),
a Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) és az RMDSZ tör-
vényhozói jelen voltak, de nem
szavaztak.
Az ellenzéket és a kormányoldalt
egyaránt bírálta Kelemen Hunor

Tisztelt ellenzéki kollégák, ha két
év alatt nem sikerült egy alternatív
kormányprogramot felmutatniuk,
azt javaslom: készítsük el közösen.
Azért viszont, hogy egymásra ne
görcsösen és féltékenyen tekintse-
nek, mi vállaljuk a koordinátori
szerepet: áprilisig előkészítjük a do-
kumentumot, hogy a tavaszi bizal-
matlansági indítvány bejelentése ne
érje meglepetésként önöket. Ha
pedig miniszterelnök-jelölt sem
lesz addig, mi majd arra is teszünk
javaslatot. Talán így az önök esélyei
is javulnak. Másképp mindenki azt
gondolja, hogy ez a mostani helyzet
önöknek megfelel: amíg a PSD kor-
mányoz, önök az RMDSZ-re muto-
gatnak, és közben azt játsszák, hogy
ellenzékiek – hangsúlyozta a bizal-
matlansági indítvány vitáján Kele-
men Hunor.

Az RMDSZ elnöke felszólalásá-
ban rámutatott: a mostani bizalmat-
lansági indítvány nehezebben
született meg az előzőekhez képest.
Szeptember elején jelentették be, de
sok halasztás és kihagyott lehetőség
után végül csak az elmúlt napokban
nyújtották be. „Ez jó lehetőség arra,
hogy a kormány tevékenységéről
beszéljünk, és végül ez a bizalmat-
lansági indítvány célja: felülvizsgá-
lat, a kormány bírálata és leváltása,
valamint a megvalósítások megvé-
dése és megmagyarázása a végre-
hajtó hatalom részéről. Sajnálatos,
hogy az ellenzék egyik vezetője
még most sem értette ezt meg. Ő
ezt a helyzetet arra használja, hogy
ahhoz az ördögi kórushoz csatla-
kozzon, amelynek Vadim Tudor is
tagja volt, és ahol a dal, amelyet
fújni kell, nagyon egyszerű: az
RMDSZ és a magyarok a hibásak,
29 éve ők jelentik a problémát. Hal-
lottam már ezt a forradalom utáni
első napokban, tisztelt kollégám.
Tudjuk, hogy a mi hibánkból nin-
csenek autópályáink, tudjuk, hogy
a mi hibánkból nincs jólét, amelyre
vágyunk. Az oktatás és a kutatás
miattunk rekedt meg a 20. század-
ban. 29 éve miattunk futnak el az
emberek az országból. És talán az
is a mi hibánk, hogy későn csatla-
koztunk a NATO-hoz és az Európai
Unióhoz” – tette hozzá a szövetségi
elnök.

Mert ha nem lenne az RMDSZ
és a magyar közösség – jegyezte
meg ironikusan –, a paradicsomok
paradicsoma lenne Románia: ke-
resztül-kasul autópályákkal, fejlett
vasúthálózattal és gyors vonatokkal
Konstancától Nagyváradig, nagy-
szerű gazdasági növekedéssel, ku-
tatási tevékenységgel, amely a 22.
századot célozza, és a NATO, vala-

mint az Európai Unió nagy család-
jához is csatlakozott volna az or-
szág már a forradalmat követő első
évben.

Az RMDSZ elnöke kiemelte, el-
lenzéki kollégája azt hiszi, hogy a
különféle megbélyegzésekkel meg-
oldhatja saját politikai inkompeten-
ciáját. „Szerény kérésem az lenne,
hogy kerüljük a megbélyegzést. Mi
sem állítjuk azt az ön pártjáról, amit
a városi legenda, hogy szekurista,
hogy a kék szemű fiúk katonája” –
tette hozzá.

Az RMDSZ nem szavazza meg a
bizalmatlansági indítványt, de el-
lene sem tud szavazni. „Nem tu-
dunk ellene szavazni, mert mi sem
vagyunk elégedettek a kormány tel-
jesítményével. Egy év telt el azóta,
hogy a mostani kormány hivatalba
lépett, két év a választások óta. Két
év alatt a decentralizációból semmi
sem lett. Az európai alapok felhasz-
nálási aránya, különösen a Nagy
infrastruktúra operatív programé,
aggasztóan alacsony. Ha a központi
adminisztráció nem képes ezeket a
pénzeket felhasználni – meggyőző-
désünk, hogy nem képes erre –, leg-
alább 3 milliárd eurónyi összeget a
regionális operatív programba kel-
lene átcsoportosítani. A helyi ön-
kormányzatoknak vannak
projektjei, készek az életminőség
javítására áldozni. A 2019-es állami
költségvetés nincs kész, az év vége
előtti napok adóügyi intézkedéseit
– egyeztetések és érvek hiányában,
előkészületek nélkül – pedig nehéz
megérteni. A miniszterelnöknek
talán sikerül a pénzügyminisztert
meggyőznie arról, hogy nem min-
den őrült ötlet vizsgálati laboratóri-
uma Románia. Ha pedig a
bizalmatlansági indítvány ellen sza-
vaznánk, azt a hamis benyomást
keltenénk, hogy az általunk jelzet-
tek rendben vannak. De két okunk
van legalább arra, hogy a bizalmat-
lansági indítványt ne szavazzuk
meg. A valóság azt mutatja, hogy
behozhatatlan a távolság a 163 alá-
író és a 233,  kormánybuktatáshoz
szükséges szavazat között” – érvelt
a szövetségi elnök.

Kelemen Hunor kiemelte: az
egyik ellenzéki vezető elmagya-
rázta neki, hogyan is függ a PSD-s
elégedetlenkedők bátorsága az
RMDSZ-től. Zavarba ejtőnek tar-
totta ezt az érvelést, hiszen azon túl,
hogy a parlamenti matematikával
nehéz vitatkozni, felvállalt kor-
mányprogram sincs az aláírók ré-
széről, és a miniszterelnök-jelölt
sem ismert. „Az emberek, az ország
állampolgárai alternatívára várnak.
Az, hogy minden ellenzéki pártnak
van politikai programja és egy el-
rejtett miniszterelnök-jelöltje vala-
hol, nem elegendő. Egy országunk
van, nem három. Az, hogy egymás-
sal is versengenek, nem mentség,
nem lehet érv amellett, hogy nincs
írott terv a következő esztendőkre.
Mert egy ilyen dokumentum azt bi-
zonyítaná, hogy fel vannak ké-
szülve a kormányzásra, ezt a
feladatot igazán meggyőződéssel
vállalnák. Nagy szükség lenne egy
kormányprogramra és egy minisz-
terelnök-jelöltre. Nemcsak az ellen-
zék hitelessége szempontjából,
hanem azért is, mert így a kormány-
koalíció is megérthetné, hogy nem
lehet mindent erőből átvinni” –
nyomatékosított Kelemen Hunor.
(hírösszefoglaló)

Elbukott 
a bizalmatlansági indítvány



Több évtizedes szokás volt, hogy kará-
csonyra képeslapokat írtunk. Ezt ma már
kevesen teszik. Áldott, békés, nyugodt ün-
nepet kívántunk. Az idén ezt kellene ír-
nunk: egyszerű karácsonyt kívánunk. Ezt
azok értik meg, akik hívő és értelmes
módon keresztény tartásukat ünnepeken és
hétköznapokon egyaránt megőrzik. 

Világunkban nemcsak hétköznapjaink,
hanem ünnepléseink is gyakran elviselhe-
tetlenül bonyolulttá váltak. Ezért fárasztób-
bak gondokkal teli hétköznapjaink és
hajszolt készülődéssel telt ünnepeink.

A városokba az üzleti szellem már be-
költözött. Az árusok már november elejétől
kínálják portékájukat. Fényár, árukkal teli
boltok, reklám. A cél, hogy a bevétel minél
nagyobb legyen. Az emberi élet minden te-
rületére behatolt az üzleti szellem. 

Elveszett vagy átalakult a karácsony ér-
telme. Kiüresedett, fárasztóvá vált. Ha azt
kérdeznők, hogy mit jelent karácsony,
ilyenszerű feleleteket kapnánk: télifaün-
nep, jön a Télapó, az ajándékozás hónapja,
bőséges evés-ivás, a család ünnepe...

Ebben az összebonyolított életben „egy-
szerű karácsonyt” kellene megélnünk.  Mit
jelent ez számunkra?  Lényeglátást, hogy
épp Ő ne vesszen el, akinek születése nap-
ját ünnepeljük. Az egyszerű nem azonos a
primitívvel, a műveletlenséggel, a baboná-
val. Az egyszerű jelenthet méltóságteljes
szegényt, dísz nélkülit, feltűnésmentest,
mesterkéletlent. Az egyszerű viselkedés és
szó mentes a gőgtől, a feleslegestől. Nem
nagyhangú, nem szószátyár, és nem azonos
a hivatalok sokszor érthetetlen nyelvezeté-
vel. 

Erre példakép a tanító Jézus személye és
magatartása. Amikor bemutatkozik, forrás-
víznek, útnak, igazságnak és életnek
mondja magát. Boldogságról szóló mon-
dásai a szegényt, a kisemmizettet, a sírót,
az üldözöttet részesítik előnyben. Magatar-

tása a gyermekekhez, a bűnösökhöz, a ha-
talmasokhoz egyaránt nyílt és őszintén
egyszerű. Szegényes jászolban feküdt, ké-
sőbb sem volt hely számára, ahová  lehajt-
hatta volna a fejét, az édesanyja által szőtt
ruháját is elvették tőle végül.

Édesanyja, Mária is az egyszerű „legyen
nekem a te igéd szerint”-et kimondta, és
egy életen át vállalta Isten akaratát.  Az
apostolok is egyszerű emberek voltak. A
halász Péternek sem aranya, sem ezüstje
nem volt. Pál apostol a bőséget és a szűk-
séget is egyszerűen elfogadta. Assisi Szent
Ferencre úgy emlékezünk, mint aki egy-
szerű, természetközeli életet élt, és min-
dent, mindenkit testvérének ismert.  Halála
előtt még utolsó ruhadarabját is a szegé-
nyeknek adta, hogy Isten szegényeként
hagyja el a földi életet.

A karácsonyi tartalmas csend ma is le-
hetséges, ha akarjuk. Meg kell keresnünk
az alkalmat és a helyet, hogy egyénileg és
a családban karácsonykor a zajos világban
is csendben lehessünk, az ünnep igazi tar-
talmát átélhessük: „Velünk az Isten!”

Karácsony ünnepléséből ne zárjuk ki Jé-
zust.  Az értékes karácsonyi hagyományo-
kat őrizzük, ápoljuk. Ugyanakkor
forduljunk embertársaink felé. Kik ezek?
Családtagjaink, az öregek, betegek, a ma-
gányosak, az elhagyatottak, a nélkülözők,
akiknek mindenütt sorba kell állniuk, a ka-
tasztrófák által sújtottak. Pál apostol Filip-
piekhez írt levelében figyelmeztet, hogy
Jézushoz hasonlóan ki kell üresítenünk ön-
magunkat. Így Isten ajándékaival telik meg
lelkünk, és ebből a gazdagságból mások is
részesednek. 

Karácsony a mi Urunk, Jézus Krisztus
ünnepe. Ha Jézus van ünneplésünk közép-
pontjában, akkor egyszerű, tartalmas, igazi
a karácsonyunk.

Ambrus Vilmos 
római katolikus főesperes
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Kedei Zoltán: Karácsonyi fény

Karácsonyi üzenet

„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üd-
vözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus
a Dávid városában.” (Lukács 2, 10-11.)

Isten kegyelméből újra karácsonyt ünnepel-
hetünk. A karácsonyi ünnepkörnek misztikus
hangulata van, amely magával ragad mind-
annyiunkat. A lelkünk mélyéről kúsznak elő a
gyermekkori karácsonyi emlékek: az énekek,
a kántálás, a templom, az ünnepi asztal, a csa-
lád, szeretteink, az angyaljárás, a fenyőillat,
amit karácsonyfaillatnak érzünk, meghitt be-
szélgetések, baráti látogatások és a lépéseink
alatt csikorgó hó.

Ezeket az érzéseket összefoglalva ünnep-
nek nevezzük. Karácsonynak!

Milyen sivár, egyhangú és unalmas lenne
az életünk az ünnepek nélkül! Elképzelhetet-
len számunkra az élet az ünnepek nélkül, a
december a karácsony nélkül. 

Áldás, hogy van, és megálljt kiált a sok
küzdelemnek, rohanásnak.

De mit is várunk 2018-ban a karácsonytól,
mit szeretnénk az ünneptől?

Szeretnénk, ha szép lenne: formás kará-
csonyfa, szépen feldíszítve, villogó fények,
halk karácsonyi zene. 

Szeretnénk, ha meghitt lenne: együtt azok-
kal, akiket a legjobban szeretünk, lobogjon a
kandalló tüze, legyen szeretet, jóakarat, bé-
kesség.

Szeretnénk, ha kellemes lenne: ajándékokat
készítünk, vásárolunk a családtagoknak, ba-
rátoknak, és titokban reméljük, hogy mi is ka-
punk valamit, ami kellemes meglepetést
szerez majd.

Mindezek nagyon fontosak, és hozzátartoz-
nak az ünnephez, ám a szép, meghitt és kelle-
mes karácsonyon túl a legfontosabb az, hogy
igaz legyen, és megérkezzünk annak lényegé-
hez. Ahhoz, amit a Lukács írása szerinti evan-

gélium ilyen fennkölt egyszerűséggel fogal-
maz meg nekünk: „…Üdvözítő született ma
nektek…”

Ez Istennek az örök karácsonyi evangéli-
uma, örömüzenete: megszületett a Megtartó,
az Üdvözítő.

Az angyalok kiáltják bele ezt először a
világ életébe a betlehemi mezők felett. Erre a
híradásra figyelve indulnak el a pásztorok,
hogy megtalálják az Üdvözítőt. Őt megtalálva
lesznek az elsők, akik részesülnek a karácso-
nyi örömben, azután jönnek a bölcsek, a há-
romkirályok, akiket ugyancsak a Vele való
találkozás változtat beteljesült, örömteli em-
berekké.

Igazi karácsony ma is ott van, ahol az
ember találkozik a megszületett Krisztussal,
és a Vele való találkozás ma is örömmel tölti
be őt.

Ne érd be ezen az ünnepen kevesebbel! Ne
legyen elég a pihenés, a finom menüsor, a de-
koráció, a filmnézés, az ünnep előtti rohanás
kipihenése. Legyen igazi karácsonyod, szép,
meghitt, kellemes és örömmel teli. Az angya-
lok hirdetik neked is az örömüzenetet, nyitva
a templom ajtaja, nyitva a Szentírás, nyitva
az imádság ajtaja. Lelked mélyén vár a já-
szol, benne az Üdvözítő, aki érted született,
hogy te megváltott, örömteli gyermeke le-
hess!

Juss el ezen az ünnepen Hozzá, hogy teljes
örömöd legyen, és legyél ennek az ajándékba
kapott örömnek a továbbadója! 

Öleld magadhoz a szeretteidet, mondd el
nekik a karácsonyi titkot, fogd a kicsi gyer-
mekkezeket, az erőtől feszülő kezeket, a meg-
öregedett, drága kezeket, és merjetek
elindulni együtt az angyalok szavára, hogy ál-
dott karácsonyi emberek legyetek!

Veress Róbert Gyula, a Görgényi 
Református Egyházmegye esperese

Üdvözítő született ma nektek…
„Dicsőség a magasságos mennyekben az

Istennek, és e földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!” (Luk. 2,14.)

Az ember, aki Isten legnemesebb teremt-
ménye, amíg él, mindig várakozik és remél.
Várakozás nélküli élet nincs. Várja a szebb
napokat, a boldogság megérkezését, a hol-
nap szelíd alázatosságát, az álmok meg-
valósulását, majd az évek
beteljesedésével várja a szelíd, jótékony
elmúlást. Igen, az ifjú anya várja szüle-
tendő gyermekét, a szülő gyermeke növe-
kedését, majd évek múltával a
hazaérkezését, a kertész ültetett fája ter-
mőre fordulását, a szántó-vető ember az
elhintett mag aratását, a kereskedő a befek-
tetett energia megsokszorozódását. Mindig
valaminek a beteljesülését, megvalósulá-
sát, melyet a reménység hitté színez, hogy
nem hiábavaló a várakozás.

Az Ószövetség népe is ilyen hittel várta
a próféták megjövendölése által, hogy Isten
számukra elküldi a szabadítót. Várakozá-
sukban volt azonban egy tévedés, mert vi-
lági hatalmasságot vártak, aki által majd
Isten legyőzi az ellenségeiket, bosszút áll
rajtuk szenvedéseikért, és kevésbé az Ézsa-
iás próféta által megjövendölt szeretet, jó-
akarat, egyetértés és békesség fejedelmének
eljövetelében bíztak. Isten ugyanis a jóság
és a szeretet Istene.

Ilyen várakozás reményében, az időnek
teljességében megérkezik Jézus az ő egy-
szerűségével és alázatosságával, reményt
sugárzó tekintetével és Istenre mutató biza-
lommal, némelyek kételkedésére, de sokak-
nak boldogságára. Az évszázadok és

évezredek folyamán mindig megismétlő-
dött ez a nagyszerű folyamat. Minden
ember, legyen az gyermek vagy felnőtt,
megfogalmazza elvárásait, de inkább csak
saját érdekeit tartva szem előtt. Tudom, ma
is mindenkinek megvan a maga kérése, kí-
vánsága, álma és elvárása, pedig a mindig
időszerű angyali szózat lehetne a legcsodá-
latosabb élmény mindenki számára: felis-
merni és elismerni Istennek dicsőségét,
hogy az egész világ és mindnyájunk élete
Isten kezében van, aki jobbulásomat, előre-
haladásomat, álmaimnak, vágyaimnak
megvalósulását segíti. A földön legyen igazi
békesség, minden egyes ember szívében la-
kozzon a megbocsátó szeretet, és a jóakarat
a legfőbb helyet foglalja el mindenki éle-
tében.

Karácsonyt olyan sokszor a család ünne-
pének is szoktuk nevezni. Két szerető em-
beri szív kiteljesedése mindig a
megszületett gyermekben, gyermekekben
lesz teljessé. Minden karácsony akkor tel-
jes, ha a család minden tagja együtt örven-
dezik a karácsonyfa mellett, a megterített
asztal körül. Amikor valaki hiányzik, ha va-
lakire már vagy még várni kell, az ünnep
már nem az igazi. Kérlek, szeretett atyám-
fia, karácsony alkalmával légy ott te is sze-
retteid körében, a meghitt, örömteljes
hangulatot élvezd, és add tovább. Így le-
gyen Istentől megáldva ez esztendő kará-
csonya!

Szentgyörgyi Sándor
unitárius lelkész-esperes, 

Dicsőszentmárton,

Megvalósult álom, beváltott ígéret
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Ha künn a jégfogú tél-sár-
kány havat prüszkölt, zúzma-
rát szórva, bömbölve járta a
bükkerdőt, s vadul táncolt a
házak között, akkor benn a
kemence duruzsolt. Igen, Ma-
gyarózdon járunk, Horváth
István szülőfalujában, ahol a
torony aljában, a Pekry–
Radák-kastély ma is varázsla-
tos környezetében ünnepre
készülnek. Az egykor életerős
magyar közösség mára elöre-
gedett, de a megmaradás
szikráját melengető települé-
sen ma is élnek még a kará-
csonyi, szilveszteri szokások.
Az igazi ünneplés emlékét 
Mihály Erzsébettel elevenítettük
fel. 

Csuporban sült kicsi kalács 
– örök emlék

– A templomi vallásórákon kará-
csonyi verseket és tanultunk, ezeket
mondtuk, énekeltük el a templom-
ban. Az iskolában szerepet tanul-
tunk. Ebben nem lehetett semmi
vallásos, mert kommunista világ
volt. Hogy a vallásórán egyfélekép-
pen, az iskolában másféleképpen
ünnepeltük karácsonyt, gyermek-
ként nem zavart minket. Karácsony
estéjén, első napján, úrvacsoraosz-
táskor megtelt a templom. Sokan

voltunk, tartott egy órát is, amíg ki-
osztották az úrvacsorát, még úgy is,
hogy légátus segített a lelkésznek –
mesélte Erzsébet. 

– Persze, a karácsonyi készülő-
dést akkor is mindenki a nagytaka-
rítással kezdte. Rendbe tették a
házat, nemcsak disznót, hanem libát
is vágtak, nem is egyet, hanem töb-
bet, hiszen akkoriban a falu tele volt
libával. Karácsony szombatján kint
a sütőkemencében megsütötték a
kalácsot, dióst, és mákost. Akkor
még nem volt kitalálva, hogy kaka-
óval vegyítsük, hogy tarkább le-
gyen. Tésztákat abban az időben
nem is készítettünk, inkább csak a
kalács ment. Édesanyánk nekünk,
gyermekeknek csuporban egy-egy
kicsi kalácsot is szokott sütni.
Ahogy a kőttes tészta megkelt, a
csuporból kibuggyant a kalács te-
teje, olyan lett, mint egy rózsa. Ez
volt a legfinomabb. Nem lehet elfe-
lejteni az ízét! Bármennyire is
igyekszem, olyan jót, mint édes-
anyám, sohase „sütek”. 
Libaaprólék és kalács madártejjel

– Kalács most is készül, de már
nem a sütőkemencében, hanem az
aragázkályhában. A recept ugyanaz:
liszt, tej, só, cukor, tojás, citromhéj,
egy kanál zsír. Három-négy rúd ka-
lácshoz kell ennyi zsír, hogy ne le-
gyen nehéz a tészta. Ebbe jön a
töltelék, ki milyent szeret. A kenye-
ret akkoriban nem vásároltuk,

hanem azt is itthon sütöttük. Az ün-
nepre mindig frisset. Karácsony es-
téjén libaaprólékot ettünk. A liba
csontosából, a szárnyából, nyaká-
ból, a hátából készült a húsleves, ezt
első napján délben, templomozás és
úrvacsoraosztás után ettük, utána
jött a töltött káposzta, aztán a friss
kalács és a madártej. Ez leányko-
rom óta szokás nálunk, édesanyám
is ezt készítette. De nemcsak nálunk
volt szokás, hanem más ózdi csa-
ládnál is. A liba cubákjaiból, melle-
húsából sültet készítettünk, ezt

másodnapján délben szolgál-
tuk fel – meséli Erzsébet néni. 
Szívünk vígsággal 
ma bétölt…

– Régebben karácsony es-
téjén egyik kántáló csoport
jött a másik után, akkor csak
diót, almát, birsalmát, mogyo-
rót adtak a kántálóknak. A mi
időnkben már egy-egy lejt ad-
tunk, és kaláccsal is megkí-
náltuk őket. Előre fel kellett
készülni, hogy legyen, mit
adni a kántálóknak. Most is
járnak a kisiskolások. Olyan
szépen éneklik, hogy: Szí-

vünk vígsággal ma bétölt, mert ígé-
ret szerint felkölt, istenfélők szá-
mára… Aztán jön a vers: Krisztus
Urunknak áldott születésén, angyali
verset mondunk szent ünnepén…
Amikor elmondták, kimegy a házi-
asszony vagy a házigazda, attól függ,
ki tud kimenni – mert azon este van a
fürdés is –, odaadja nekik a pénzt. De
ha már mindenki elkészült az ün-
nepre, akkor behívjuk őket, megkí-
náljuk, most már „szukkal” (üdítő)  is,
tésztával is. Régebb csak kiadtuk a
pénzt, nem hívtuk be őket. Az utóbbi
években három-négy csoport jött. 
Kicsi karácsonyfa almával, dióval

– Az angyaljárás szűkebben volt,
mint most. Nem volt annyi ajándék.
Egy kicsi karácsonyfát díszítettek.
Nagyon örvendtünk, hogy almán,
dión kívül egy kis nápolyi szelet is
felkerült rá. Csokoládé akkor nem
is volt, csak szaloncukor. Azt szo-
kott venni édesanyám, 10-12 sze-
met. Ketten voltunk testvérek, fele
egyiké volt, fele másiké. Édesapám
kitolt velünk, le-levett a fáról egy-
egy szemet. Ajándékba azt kaptunk,
amire szükségünk volt: bakancsot
vagy kabátot. Előre ideadták, hogy
karácsony estéjén felvehessük a
templomba. Verset mondtunk, éne-
keltünk, kellett az új holmi. De ez
csak két-három évenként történt
meg, mert mindig nagyobbat vet-
tek, azzal, hogy jövőre is jó kell le-
gyen. Jövő eltelt, s még jövő után is
jó kellett legyen a bakancs és a
kabát. A nővérem nagyobb volt két
évvel, de növésben megelőztem.
Örvendtem, hogy megfordult a
menet, nem én örököltem, hanem
amit kinőttem, Idus kapta meg. 
Karácsonyi tánc 

– Vecsernye, a délutáni templo-
mozás után a kastély legnagyobbik
termében mindig megtartották a ka-
rácsonyi táncot, a bált. Ez volt a
kultúrház. A terem tele volt néppel.
Helyi zenészek muzsikáltak egész
estig. Este mindenki hazament va-
csorázni. A kezesek, a bált szervező
fiatalemberek – hárman-négyen
voltak – beosztották a lányokat,
hogy vacsorát vigyenek a zenészek-
nek. Aztán egész reggelig folyt a
bál. Délután megint kezdődött elöl-

ről, harmadnapján ismét, s szilvesz-
terkor ugyanígy. Nemcsak télen,
hanem nyáron is minden évben volt
tánc a hatvanas-hetvenes években.
Aztán kivénült a zenész, nem volt
családja, nem volt gyermeke, beke-
rült az öregek otthonába, s ott is halt
meg szegény. Ezután máshonnan
hívtak zenészeket, azokat jobban
meg kellett fizetni, nagyobb lett a
belépti díj. Később ritkultak a
bálok, most már nincsenek mulatsá-
gok a faluban. Esetleg keresztelők-
kor a kultúrotthonban. Kitalálták,
hogy ha keresztelő vagy konfirmá-
lás van, bemennek Ludasra a ven-
déglőbe. Csak a temetési torokat
„zajlítjuk” a kultúrban, de már nem
főzünk, az ételt porcióra rendelik. 
Külön volt a gyermektánc

– Nagyon vártuk karácsonyt,
hogy legyen végre gyermektánc.
Annyi gyerek volt, hogy nem fértek
el a „nagytáncba”, s hogy ne lássák
a részeg embereket, ne hallják a csí-
pős beszédeket, a gyermekeknek
külön csinálták a táncot az iskolá-
ban vagy egy üres házban. Oda is
fogadtak muzsikást. Ott csak a
gyermekek táncoltak. Az édesanyák
eljöttek velük, de a férfiak csak a
nagytáncba mentek. Nagyon jól
telt! Ahogy nagyobbacskák lettünk,
elmentünk az éjféli tűzgyújtásra.
Egy évben a falu végén volt a gyer-
mektánc, hívtak, hogy menjünk a
szőlő alá. Akkoriban nagyon sok
szép szőlő volt a faluban, olyan volt
itt, mint a paradicsomkert. Azóta
szőlős sincs, beakácosodott az
egész. Szóval nem „kérőztünk” el
otthonról. A fiúk csak kérdezték: –
Jösztök, leánykák? Féltünk, baj lesz
belőle, hogy a fiúkkal megyünk.
Végül elmentünk, s addig ültünk,
amíg boldog új évet kiáltottak a to-
ronyból. Háromszor kellett vissza-
kiáltani. Közben szép templomi
énekeket énekeltek a toronyban. A
tűzgyújtás miatt egy hétig féltem
otthon, hogy kihúzom a dugót.
Most is szokás a tűzgyújtás. A ka-
puban is raknak tüzet, csak most pe-
tárdákat dobnak bele – mesélte az
ózdi Mihály Erzsébet. Hallgattam,
s ketten újraéltük a magyarózdi va-
rázslatos karácsonyokat.

Olyan szép volt az ünnep!

Nyolcadik alkalommal száll-
nak sűrűbben  angyalok a me-
zőségi szórványtelepülések
és Székelyföld eldugott falvai
fölött. Az Erdélyi Magyarokért
Közhasznú Alapítvány önkén-
tes angyalai ismét házról
házra járnak, és ajándékokat,
tartós élelmiszert, játékokat
osztanak szét. Az adakozáson
túl a személyes jelenlét, az
ajtón kopogás, s a boldog  ka-
rácsonyt kívánás a legmegha-
tóbb. A jótékonysági akciók
ezen  emberközeli részét  nem
sokan vállalják fel, hiszen idő-
igényes, nagy távolságokat
kell bejárni, s  bizony a téli út-
viszonyok közepette nem is
könnyű feladat. 

Az ajándék méltósága 
S mégis megteszik a Magyaror-

szágról érkező angyalok. Azon túl-
menően,  hogy összegyűjtik a
pénzadományokat, összeállítják a
megajándékozottak életkorának és
szükségleteinek megfelelő csoma-
gokat, amellyel valós segítséget
nyújtanak, személyesen jönnek el
Erdélybe. Bizony, sok családnak jól
fog a tartós élelmiszer, a cukor, az
olaj, a liszt, rizs, száraztészta, a kon-
zerv, a kávé, a kakaó. De jó segítség
a tisztítószer,  a mosószer, a moso-
gatószer, vagy a tisztálkodószerek,
a szappan, a tusfürdő, a sampon, a
fogkefe, a fogkrém,  a gyerekeknek
pedig a különféle játékok: a  kész-
ségfejlesztő és a társasjátékok, a
plüssök, a babák,  a legó, az édes-

ségek (csokoládé, cukorka, keksz,
szaloncukor).  

Bálint László, az Erdélyi Magya-
rokért Közhasznú Alapítvány el-
nöke kedden a Székelyvarság fele
tartó  úton,  vezetés közben mondta
el, hogy  idén közel 4-6 millió forint
közötti értékre  saccolja az össze-
gyűlt adományokat. 

– Idén jó irányú változás történt,
sokkal több minőségi dolgot ado-
mányoztak, új, fóliázott játékokat,
új,  és  kevesebb használt ruhane-
műt,  mint előző években. Ennek
különösen örvendünk, hiszen az
ajándéknak méltósága van, meg
kell tisztelnünk a megajándékozot-
tat, nem adható oda olyan holmi,
ami lomtalanításból származik.
Mindenki olyasmit adományozott,
amit saját maga is szívesen tenne a
karácsonyfa alá – fogalmazott Bá-
lint László. 
Hatvan település – 23 angyal 

Idén egy nagy kamionnal, négy
kisbusszal, három terepjáróval és
több kisautóval érkeztek az aján-
dékkal megrakott angyalok. Szám
szerint 23-an.  Ez alkalommal Me-
zőpanitban volt a „főhadiszállá-
suk”,  ahol  jó körülmények között
sikerült elkészíteni a csomagokat, s
megfelelő ellátásban is részesültek.
Az angyalok fele az egyháznál, fele
az önkormányzati vendégszobák-
ban kapott szállást, amiért  Bodó
Előd polgármesternek nagyon hálá-
sak. 

A bőséges csomagokkal több
mint hatvan mezőségi és székely-
földi  településre jutottak el. Bejár-
ták az egész Mezőséget. Vasárnap
például Pusztakamarással és a kör-

nyező falvakkal kezdték. Hétfőn ti-
zenegy útvonalat tettek meg a Nyá-
rádmentén, eljutottak Nyárád-
szeredába, Selyébe, Nyárádreme-
tére, Deményházára és Várme-
zőbe, kedden tíz irányba indultak,
ebbe benne volt a Felső-Maros
mente, Borszék és Gödemester-
háza is.  
Angyalok nyitják be az ajtót, 
más senki

– Nem oda megyünk, ahol min-
den rendben van, hanem oda, ahol
nélkülöznek, vagy ahol magányo-

san élnek idős emberek. Nem is
gondoltuk volna, hogy ennyi 80
év fölötti ember él magányosan a
Mezőségen és  Székelyföld tele-
pülésein. Csak Székelyvarságon
több mint ötven ilyen idős ember
van. 

De nem jobb a helyzet a többi te-
lepülésen sem, például az Orosz-
hegy melletti tanyavilágban.  Senki
sem megy be hozzájuk  rajtunk
kívül, hogy megkérdezze, hogy
vannak, és hogy boldog karácsonyt
kívánjon nekik. Nem is a csomag-
nak örvendenek annyira, mint in-
kább annak, hogy valaki rájuk

gondolt, és benyitotta az ajtajukat.
A magányos emberekkel, a csalá-
dokkal a  személyes találkozást tart-
juk a legfontosabbnak. A  karácsony
arról szól, hogy szeretettel viseltes-
sünk embertársaink iránt, s ezt úgy
tegyük, hogy valóban érezzék a sze-
retetünket. Nagyon örvendenek az
emberek – vallja Bálint László, aki
az angyalok és édesapja, Bálint
Zsigmond fotóművész társaságában
vágott neki a Korond és Varság kö-
zötti  havas útnak,  magányosok,
gyerekek ünnepváró mosolyáért. Ez
az igazi angyali lelkület ilyenkor,
karácsonyban.

Angyali misszió

Mezey Sarolta

Mezey Sarolta

Fotó: Bálint Zsigmond

Fotó: Nagy Tibor



Karácsony másodnapján délelőtt a se-
lyei legények álmosan hallgatják az
igét megszokott helyükön, a templom
karzatán. Elmúlt éjszakájuk tanúja-
ként ezen nem csodálkozom. Nem
hajthatták le a fejüket egy percre
sem, egész éjszaka úton voltak, há-
zaltak. S most rajtuk a templomi gyü-
lekezet, a falu vizsgáló szeme: hogyan
állták ki a próbát? A szokásrend, az
íratlan törvények megkövetelik, hogy
a szent ünnep másodnapján is az ist-
vánozó legények mind ott legyenek az
Isten házában. 

Az istvánozás köszöntő szokása
Nyárádselyében ünnep másodnapjára vir-

radólag a legények István napját köszönteni
járnak, ahogyan mondják: istványoznak. A
szokás eredetét a vallási néprajz kiváló tu-
dósa, Bálint Sándor középkori liturgikus ha-
gyományban gyökerezteti. Eszerint a
december 26-án, illetőleg 27-én az István és
János köszöntése, az istvánolás és jánosolás
szokása a bibliai István első vértanú és János
evangelista hajdani kultuszát, a Szent István,
illetőleg Szent János pohara néven emlegetett
szentelményt idézi. Ezzel a szentelménnyel
az egyház a pogányságból megtért népeknek
a téli napfordulóhoz kötött mágikus évkezdő
mulatságát, áldomásait akarta mérsékelni,
szelídíteni István és János oltalma alatt, szen-
telt borral. A liturgikus hagyomány a száza-
dok során elvilágiasodott, a szakrális
mozzanatok jórészt kihullottak belőle. Név-
napköszöntő szokásként Erdély több vidékén
gyakorolták. Diákok, kántorok, iskolameste-
rek verses köszöntőivel, énekeivel tisztelték
meg az Istvánokat, Jánosokat.

Az eddigi erdélyi leírások és adatok alap-
ján úgy tűnik, hogy az istvánozás és jánoso-
zás szokása a 20. század közepéig-végéig
egyrészt a közép- és dél-erdélyi református
vidékeken – Marosszéken, Nagyenyed kör-
nyékén, Kalotaszegen, a Mezőségen és a Szi-
lágyságban – maradt fenn, másrészt a keleti,
katolikus székelység körében. Némelyik fa-
luban összeolvadt a karácsonyi kántálással,
másutt az aprószentekeléssel. 

Selyében az istvánozás szokása az egész
közösséget átfogta. Sok az István a faluban,
akiket mind fel kellett köszönteni. Házasem-
berek, rokonok, komák, barátok indultak hoz-
zájuk. A felköszöntéskor ők csak ritkán
énekelték a hagyományos istvánozó énekeket
és mondták a pohárköszöntőket. Ez a legé-
nyek tiszte, feladata, avagy kiváltsága volt.
Ők az istvánozás főszereplői. A legények
nemcsak az Istvánokat köszöntik, hanem fel-
keresik a leányos házakat is. Így a szokás ré-
szesei legények, leányok, Istvánok, szülők,
nagyszülők, a kisgyermekeken kívül szinte
minden korcsoport. A karácsonyi ünnepek iz-
galommal várt eseménye volt még a kilenc-
venes években is ez a dramatikus köszöntő
szokás, de az ezredforduló óta ki-kimarado-
zik. Illő hát, hogy felelevenítsük 1992 kará-
csonyának szokásrendjét.
Elérkeztünk tisztelni

Karácsony első napján este Gy. Dénesék-
nél, a ,,tanító bácsinál’’ gyülekeztek a legé-
nyek. Ide járnak minden karácsony előtt
immár hat éve, mióta ,,ez a tanító bácsi’’ fog-
lalkozik az istványozókkal. A kicsik serege, a
most először istványozók a tizenhét-tizen-
nyolc éves legények. Velük többet kellett
gyakorolni. Először is leírták, füzetekbe má-
solták az énekeket és köszöntőverseket. A na-
gyok serege a tizenkilenc-húsz éves
besorozott katonalegények. Ök már a tavaly
is jártak, velük csak ismételni kellett. Szoktak
istvánozni közösen a leszerelt legények is, de
nekik már nem kell tanító.

Eljött az éjfél, a tanító bácsi útnak indítja
a csapatokat. A kialakult szokás szerint a két
sereg ellentétes irányba indul, de mindkét
csapatnak törvényesen kell eljárni. A kicsiket
egy-két helyre tanító bácsijuk is elkíséri. Az
úton kettes sorban, katonásan mennek, han-
gos beszéd nincs, halk suttogás is alig, csak
a hó csikorog a talpuk alatt.

Éj van, csend, de Gy. Istvánék tornácán
mindjárt felhangzik az első künt való ének.
Selyében az istvánozás során élesen megkü-
lönböztetik a künt való és bent való énekeket.
Nem szabad, nem lehet ezeket felcserélni. De
a kinti énekeket is szigorú sorrendben szólal-
tathatják meg, attól függően, hogy az éjjel, a
hajnal és a reggel melyik szakaszához érnek.
Éjféltől hajnalig az a szokásos ének, amelyik
most az első István ajtaja előtt felcsendül: „Éj
van, csend és nyugalomnak éje”.

Az ének után bekopognak. A beköszönő
lép először a házba, köszön is jó hangosan és
ünnepélyesen:

– Szerencsés jó reggelt adjon az Isten ke-
gyelmeteknek!

Házigazda: – Adjon az Isten…
Beköszönő: – Hála Istennek, hogy jól

nyughattak, s felkelhettek egészségben…
Házigazda: – Felkeltünk, ha önök is felkel-

hettek egészségben…
Beköszönő (versbe kezd, íme egy rész-

lete):
Eljöttünk azon vezérletnél fogva,
Mellyel egykor a napkeleti bölcsek
Vezéreltettek a Jézus jászolához e szent napon.
Vezéreltettek pedig egy fényes csillag által.
Mi is ezen csillag után evezve,
Feltaláltuk köztiszteletünknek tárgyát,
Ez pedig Gy. István urunk.
Fogadja el tiszta szívből jövő üdvözletünket.
Üdvözletünk s kívánságunk előlegesen is ez:
Te szép hajnalcsillag, soha le ne haladj,
E ház felett fényben, délben is itt maradj.
Ide minden áldást, szerencsét bőven adj,
S te Jézus lakóul örökre itt maradj.
Áldottak legyenek napjaid mindvégig,
István urunknak a földtől az égig.
Mi szívünkből kiáltjuk, az Isten éltessen,
Sok neved napjával megörvendeztessen!
A beköszönő verset minden istvánozó le-

génynek tudnia kell, az éjszaka folyamán
mindannyian sorra kerülnek. Megegyezés
szerint egy-egy háznál az vállalkozik a bekö-
szönő elmondására, aki odatartozik: szom-
széd fiú, rokon, barát. A ,,Szent István
tiszteletére” érkezők csak ,,kegyelmeteknek”
szólíthatják a háziakat, ,,István urunk” pedig
,,önök”-nek a pelyhedző állú legényeket. Ez
a tiszteletadás. A tiszteletadás megköveteli,
hogy a beköszönő verset minden legény pon-
tosan, hibátlanul, már-már imádságként tudja
előadni. Ne zavarodjon bele akkor sem, ha
közben a házigazda megállítja, és kérdéseket
tesz fel. Mert megállíthatja és kérdezhet. Ez
a faggatózás. A legénynek azonnal válaszol-
nia kell, és utána, mintha mi sem történt
volna, tovább folytatnia a verset. A faggató-
zás után a legényeket terített asztal mellé ül-
tetik. Oldódik az ünnepélyes, feszült,
emelkedett hangulat, spontán beszélgetés
indul. A házigazda megtölti a poharakat, kí-
nálja a legényeket. Azok egymásra néznek, s
egy közülük azonnal feláll, kezében a
pohárral. Pohárköszöntőt fog mondani,
köszöntő nélkül senkinek az ajka nem
érinthet italt:

Adjunk hálát a mi Urunknak,
Hogy örömét érthettük a szent napoknak.
A kis Jézus, aki most született,
Adjon önöknek is mindég segedelmet.
Bút és bánatot innen távoztasson,
Öröm s boldogságot erre házra adjon.
Akinek pedig most tiszteletet teszünk,
Kívánjuk, örvendjék sokáig mivelünk.
A Jóisten hőn szeresse,
Mennyei koronát nyerje el végtére.

Házigazda: – Isten hallgassa meg…
Koccintanak a házigazdával és isznak

egy kortynyit a legények, de csak éppen
megkóstolják a bort. Az a tisztesség,
hogy minden felköszöntöttel koccintsa-
nak, igyanak is egy keveset. Csak any-
nyit, hogy jókedvük legyen, de ne
ittasodjanak meg. Ez az istvánozás
egyik legfontosabb próbatétele, követel-

ménye. A borkóstolás után spontán beszélge-
tés kezdődik, majd a legények újból össze-
néznek és felállnak. Bent való ének
következik. A pillanatnyi csendben a szemek
a jó énekesre, az énekvezérre szegeződnek,
hogy egyszerre és egyazon hangon kezdhes-
senek. Azzal fejezik be, hogy: 

Éljen István, áldott,
Boldog esztendőket,
Vélünk együtt
Sok szép jeles ünnepeket.
Jól sikerült az éneklés, fesztelenebb a han-

gulat, jöhet az újabb „fogjátok meg, fiúk”.
Kortyintás után a legények újból összenéz-
nek, egyikük feláll, a többiek elhallgatnak.
Aki felállt, az elköszönő, szintén a rokonság-
ból, szomszédságból való. Ő mondja a meg-
köszönő verset:

– Igen tisztelt házigazda! Mi nagyon szé-
pen megköszönjük a hozzánk való jóakaratát,
amelyben minket szíveskedtek részesíteni.
Mert mi erre érdemtelenek voltunk. De a jó-
szívűség arra bírta önöket, hogy megvendé-
geljenek, mi elfogadtuk. Adja az Isten, hogy
amit részünkre juttattak, annak nyoma ne lát-
tassék, hanem ahelyett adjon az Isten sokakat,
hogy még többször és több jó embertársakat
ilyen dús terített asztal mellett megvendégel-
hessenek, szívünkből kívánjuk kegyelmetek-
nek. Akinek tetszik, szabad még szólalni,
tisztelt barátok, útnak kell indulni.

A megköszönés a látogatás végét jelzi.
Utána már hiába kínálnák őket bármivel.
Sorra kezet fognak a háziakkal, és további
kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva elkö-
szönnek.
A tanító bácsik

Gy. Dénes csak az istvánozó legényeknek
tanító bácsi. Az a mindenkori tanító bácsi, aki
megtanítja az istvánozó énekeket és verseket,
aki vigyáz a szokás rendjére, lefolyására ele-
jétől végig. A harmincöt éves Gy. Dénes fog-
lalkozása szerint nemhogy tanító lenne,
hanem iskolába is keveset járt. Élete nagy ré-
szét a Bekecsen töltötte. Tavasztól őszig
pásztorkodik, marhapásztor. Télen is pásztor
immár hat éve: legénypásztor. Selyének ez
időben nincsen helyben lakó ,,emberpász-
tora”, állandóan a faluban élő tanítója, lelké-
sze. Azok mind ingáznak. De különben sem
papok, tanítók foglalkoztak az istvánozással.
Gy. Dénest Kacsó Miklós tanította bé, az ő
nemzedékét utoljára, mielőtt meghalt. Kacsó

Miklós bá’ földműves ember volt és szigorú
tanító bácsi. Miklós napján (december 6-án)
kezdte a próbákat, hiányozni nem lehetett.
Féltek is tőle a legények. Ha valaki nem jól
énekelt vagy rosszalkodott, mindig azt
mondta: ,,Fiúk, nem jó a menet”. A ,,tanító
bácsik” sorát s ezzel együtt a szokás múltját
az emlékezet segítségével az első világháború
körüli évekig tudjuk felidézni. Kacsó Samu
bácsit, Selye legidősebb emberét faggatom.

– Mü úgy örököltük ezt a szokást. Így vót
az én üdőmben is. Szent István mártír tiszte-
letire jártuk. Hogy ki kezdte, azt nem tudom,
az olyan, mint az éjszaka.

– Akkor is volt tanító bácsi?
– Münköt Parajdi Károly bá’ tanított, oda

jártunk. Földműves ember, de nem volt sok
birtoka. Hirdető is volt, kiáltotta a híreket.
Utoljára harangozással foglalkozott, s a kán-
tornak kisegítője. 

– Ez mikor, hányban lehetett?
– Mindjárt az első háború után. Én 1924-

ben rukkoltam bé, s azelőtt istványoztam.
– Jártak a leányokhoz is?
– Hogyne! Az Istványokhoz s a leányok-

hoz.
Az Istvánokhoz és a leányokhoz
Nyárádselyében ez volt a köszöntő szokás

rendje. Az előző generációk a konfirmált
leányokhoz jártak, tizenöt évestől húszévesig.
Azon felül vénleányoknak tartották őket. Ma-
napság tizenhárom évestől kezdődik a leány.
A vénleányság pedig huszonöt évestől. Jócs-
kán kitágult tehát az istvánozókat fogadó
leányok lehetséges korcsoportja. Azért ,,le-
hetséges” , mert egy leánynak sem kötelező,
hogy fogadja az istvánozókat. Régebb érte az
a kellemetlen meglepetés a legényeket, hogy
a leánynál zárt kaput találtak. Most Kacsó
Lászlóéknál a házi leány, Erika le sem feküdt,
izgalommal várakozik. Az asztal megterítve,
a kapu nyitva. Neszezés, dobogás hallszik az
udvarról, majd felcsendül a hajnali órákban
szokásos kinti ének: „Oh, fényes hajnali csil-
lag”. Erika tudja a dolgát. Már az elején el-
oltja a villanyt, hogy csak az énekbeli fényes
hajnali csillag ragyogjon. Az éneklés vége
felé újból meggyújtja, jelzi, hogy jó szívvel
fogadják az istvánozókat. Bekopognak, kö-
szönve besorakoznak a szobába. Kezdődhet
a szertartásos népi színjáték Beköszönő (a
leányos háznál való verset mondja, részlet)

Mi ugyan tudjuk, hogy ezen háznál István
nincsen,

De van egy olyan nőszemély, ki a mi tisz-
teletünk tárgya.

Kívánjuk, ezen nőszemély Isten előtt legyen
kedves,

Emberek előtt dicséretes. (...)
A jézusi szép hajnalcsillag hosszas időkig
Tündököljön a házuk felett,
A ház falain belül áldás, béke sugározzék.
Kívánjuk ezen ünnepeket
És az évnek hátralevő napjait töltsék békében,
Az új évbe pedig léptesse át az Isten
Új örömök között,
Szívünkből kívánjuk kegyelmeteknek.
A felköszöntés, éneklés, pohárköszöntők

sora után a házi leány a beköszönő és elkö-
szönő legénynek virágbokrétát varr a kabát-
jára. Kemény a farmerdzseki anyaga,
nehezen jár benne a tű, jó időbe telik, míg
Erika felvarrja. De a legények várnak türel-
mesen. Dzsekijükön, sapkájukon már több
virágbokréta díszeleg. Reggelre tele lesz
mindkettő virágbokrétával. Összesen vagy
harminc-harmincöt háznál, Istvánnál és le-
ánynál ismétlődött meg ez az ünnepi közös-
ségi, népi életszínjáték.

Beköszöntő a leányos háznál Fotók: Bálint Zsigmond

Istvánozó legények éneklő csapata: a nagyok 
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egyik aforizmáját idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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gABOR... ...
(SZíN.NŐ)

Ï ...DELIBES
(FR. ZENE-
SZERZŐ)

Ê q q q q q q q q q q q q q q Ð

...VINO 
VERITAS
(BORBAN

AZ IgAZSÁg)
u

ROSSZALLó
SZó

HUSZÁR-
PARANCS

u NAgYIÉK
KEDVENCE

VöRöS-
MARTY-EPOSZ

u öRMÉNY KI-
RÁLY VOLT
HORDó VAN

ILYEN

u

SZATURÁL
ESZTERgOM

MEgYEI
HELYSÉg

u q CSAHOLó

NEMESgÁZ

u q BELgRÁD
HEgYE

NŐI NÉV V.
AUTóPÁLYA

u q SPANYOL
AUTóJEL

ELEMI 
PARÁNY

u

IDÉZET
2.

Ð A CSILLA-
gÁSZAT

MúZSÁJA
(FONET.)

MINDENT 
LEDöNT
ZÁSZLó
IgÉJE

uq ...KUROSZA-
VA (RENDEZŐ)

SPANYOL
NŐI NÉV

uq BAgDAD
LAKóJA
ógöRög 
PIACTÉR

uq ...PACINO
(SZíNÉSZ)
MAgASAN

TART

uq

ELTELŐ u
q q SILBAK

AZ ARgON
VEgYJELE

u PÁRTATLAN
PÁR!
HŐ

uq ÁLLóVíZ
AZ ACÉL

STAS-JELE

u ANTE MERI-
DIEM (RöV.)

TöRöK
VÁROS

uq FÁBA VÉS
ROMÁN 

AUTóJEL

u CZUCZOR
ÁLNEVE
PSOTA...
(SZíN.NŐ)

uq

TOJÁS-
HíMZŐ 

ESZKöZ
u

q BARÁT 
(SPANYOL)

...SVEVO
(OLASZ íRó)

u q q HUNOR
TESTVÉRE
FED, BORíT

u q q AZ EgYIK
APOSTOL
ORVOS

IgÉJE LEHET

u q

SZíNÉSZNŐ
(NóRA) u

q TÜZET MEg-
SZÜNTET

KUKORICA-
PÁLINKA

u q FÁJDALOM
(LATIN)

BARACS
SZERELME

u q DöNTETLEN
A SAKKBAN

A SZA-
BADBA JUT

u

ORSZÁg-
gYűLÉS

SZíNHELYE
(1707)

u
FOSZTó-
KÉPZŐ

MOLIBDÉN
VEgYJELE

u q NAgY TESTű
PAPAgÁJ

ATTóL
KEZDVE!

u q SZÁNTóESZ-
KöZT HASZN.

KIPLINg 
KígYóJA

u q EZT!
HANgRE-

MEgTETÉS
(ZENE)

u

SZOVJET
VADÁSZgÉPu

LATIN 
ANYA

ALBÁN
FOLYó

uq HORDó-
NYíLÁS

ÉSZAKJA-
PÁN ŐSLAKó

uq DALMÁCIAI
VÁROS

HÁZFEDÉL

uq NöVÉNY
RÉSZE

RÉgIES HAN-
gULATú

uq

PANAMA
AUTóJELE

ZOKOg

u TÁRgY,
MUNKA
KERgET

u CHATEAU-
BRIAND-Mű
RÉgI BÜN-
TETŐPAD

uq AMADÉ...
(ŐRgRóF)
FöLDFEL-

SZíN

uq FRANCIA
ARANY

KARMESTER
(ALBERTO)

uq
KÁRTYA-

LETÉT

Ê VÁKUUM
HAJNALIS-

TENNŐ
(göRög)

uq EBLAK
SZAPO-
RÁZZA 

A LÉPTEIT

u RóMAI 501
KEVERT

SZíN

uq PÁROSAN
ŐRöL!

PORCIó

u MAgAD
NÉMET 

TAgADÁS

uq SZÁRMA-
ZÁS

BECÉZETT
OLgA

u q q

TANTÉTEL u
q q OLASZ Ex-

KIRÁLYNÉ
MICSODA?
(OROSZ)

u q q IDEgEN
FÉRFINÉV
ANgYAL-

RANg

u q q AZ OLASZ
FŐVÁROS

NÉMÁN
FON!

u

MEg-
FELELŐ u

SZERB
VÁROS
ALFA 

ÉS OMEgA

u q HIVATALI
MUNKA-

HELY
KUTYA

u q AZ ÉLEN

TE ÉS ÉN

u HIDROxI-
BENZOL
KOTTA-
RÉSZ!

uq

USA-
SZABVÁNY u

q ATTILA NÉV-
VÁLTOZATA

EgYES!

u q HADSEREg
(OROSZ)

ORVOSNÁL
MONDJUK

u q BAJ, 
PROBLÉMA

NÉVELŐ

u q PARIPA
gRAMM
(RöV.)

u

L.N.J.
Ê

q q q ...ERwIN
KISCH 

(RIPORTER
íRó)

u
q

A

SA

A

Lucy Maud Montgomery
egyik észrevételét idézzük 

a rejtvény fősoraiban

IDÉZET
1.

AZ EgYIK
MúZSA

BECÉZETT
MÁRIA

PETŐFI
VERS LóCSEMEgE ANTE MERI-

DIEM (RöV.)
TETSZETŐS

KÜLSEJű
SZEMÉLY

CIN

LóBIZTATó 

Ð SCARLETT
O’HARA 

BIRTOKA

VILLAMOS
ELLENÁL-

LÁS 
EgYSÉgE

ÁSVÁNYI 
FűSZER

LOMBSZŐ-
NYEg

ASSZONY-
NÉVKÉPZŐ

HORVÁT
VÁROS

Ð
OLASZ

gYAPJú
SPANYOL

ExKIRÁLYNÉ

Ï
AZON 

A HELYEN

Ê q q q q q q q q q q q q q q Ð

AIDA 
SZERELME u

AMELY
HELYRE
RÉgIES

HANgULATú

u ELŐTT
(LATIN)
KICSI

u

SÉMI NÉP
BRAN FILM-
BELI TÁRSA

u NÉMET íRó
(THEODOR)

ÉDES 
TERMÉK

u q TöRöK
VÁROS

FOSZTó-
KÉPZŐ

u q EgYEN!
BÉCSI

SPORTKLUB

u

IDÉZET
2.

Ð
ZENÉLŐ
DOBOZ

BúTORFÉLE
SZERVES

gYöK

uq MIRÁKULUM
DÉRY... 

(MAgYAR
íRó)

uq VíZIDIó, 
SULYOM
KESERű 

ORVOSSÁg

uq A RÁDIUM
VEgYJELE

SZOBOR ÁLL
RAJTA

uq

HAZATÉRŐ...
(DEÁK-

ÉBNER L.
FESTMÉNYE)

u
q q TUPOLJEV

REPÜLŐ-
gÉPE

NOBILIS

uq FÁBA VÉS

EBLAK

u KICSINYíTŐ
KÉPZŐ
NAURU

FŐVÁROSA

uq EREK!

VÉDELMEZ

u KETTŐZVE
AFR. DOB

NÉMET NŐI
NÉV

uq

gÁZNEMű
VíZ u

FÜR... 
(SZíNÉSZNŐ)

ERKöLCS-
TAN

u q q KITÁRULó
HORDóT

MÉRŐ

u q q A ZSIRÁF
ROKONA

NŐI NÉV V.
AUTóPÁLYA

u q

ÉSZAK-
OLASZ
VÁROS

u
q gYILKOS

VíRUS
FöLDRAJZI
FELFEDEZŐ

u q TEMESVÁRI
íRó (ÁDÁM)

...PATTI
(SZOPRÁN)

u
q gONDOL,

VÉL (NÉP.)
EgYEDÜL
(ANgOL)

u

A NíLUS
NÉMET
NEVE

u
DAgANAT

SKÁLAHANg

u q NÉMET NŐI
NÉV

IDEgEN
TöRVÉNY

u q NEM 
TÁVOZIK
TORINO 

FOLYóJA

u q MAgYAR 
NEMESI
TÁNC

KNOCK OUT
(RöV.)
SóHAJ

u űRMÉRTÉK
NÉPES
ÁLLAM

uq gYAPJú-
SZöVET
MAgYAR
VÁROS

uq NYOLCKARú
ÁLLAT

FÜRDŐSZO-
BAI KELLÉK

uq A FOSZFOR
VEgYJELE
OROSZ AU-
TóMÁRKA

uq

Ê HíM 
MADÁR

TENgERI
RABLó

uq FOSZTó-
KÉPZŐ

NEM ISMER
BE

uq KETTŐS-
PONT

...ÉS EST
(ARANY)

uq SKÁLAHANg
VILLAMOS

KAPACITÁS
EgYSÉgE

uq

AMELY SZE-
MÉLY u

q NÉVELŐ
ZENESZERZŐ
(ADOLPHE
CHARLES)

u RÉSZEKRE
BONT
BALTI

VÁROS

uq A TETEJÉRE

PISZOK

uq TANK-
BELSŐ!
ERDÉLYI

KRóNIKÁS

u TÉRELVÁ-
LASZTó
ROST-

NöVÉNY

uq

ZOLA REgÉ-
NYE u

IMÁDKOZZA-
TOK! (LAT.)
BECÉZETT

OLíVIA
u

q JAPÁN
FESTŐ 

(MASZUO)
TINTA (ANg.)

u q q BOLTI ÁRUS
SZELLEMI
ALKOTó

u q

KERESKEDŐu
q JÁROM

IgEKÉPZŐ

u BIZONYTA-
LANUL ÁLL
KINT BENT!

uq LUDOLF
SZÁMA
A SZA-
BADBA

u q VOLT
(LATIN)
CSONT
(LATIN)

u

A MOLIBDÉN
VEgYJELE u

BALATON-
PARTI 

HELYSÉg
NÉVELŐ

u q IPARI 
TANULó
BEFUT!

uq KIRÁLYI 
FEJDíSZ
A KÉN 

VEgYJELE

uq q FÉLÁR!

FÉLÉV!

L.N.J.
Ê

q q
ELHíZOTT u

q KOLOZS
MEgYEI
VÁROS

u
qA

BN

K

   16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________________ KARÁCSONY ___________________________________ 2018. december 21., péntek



2018. december 21., péntek __________________________________________ JÓKÍVÁNSÁG ________________________________________________ NÉPÚJSÁG 17



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: érmes házi bor (fehér és
vörös), 32 lapos tárcsa, 3 borona jó
állapotban, vegyszerező (8 méter széles),
400 kg-os felfüggesztett műtrágyaszóró.
Tel. 0365/455-460, 0728-838-755. (5/191)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (22/484)

ELADÓ 52 fokos meggypálinka, ára
30 lej, házi bor, ára 6 lej. Tel. 0743-
034-390, 0265/261-148, 9-13 és 17-
21 óra között. (16/324-I)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka
eladó, 30 lej litere. Tel. 0740-334-468.
(6/354-I)

ELADÓ szilvapálinka Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

ELADÓK 140, 160, 180 kg-os disznók.
Tel. 0265/323-361, 0754-895-544.
(13/362)

TŰZIFA eladó, 140 lej/m. Tel. 0758-548-
501. (4/352)

ELADÓK bio húspulykák és húspuly-
kafiókák. Tel. 0748-655-500. 
(13/403-I)

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

ELADÓ sürgősen Gorenje hűtőszek-
rény nagyon jó állapotban. Tel. 0742-
258-932. (6/466-I)

ELADÓ egy fedett sírhely a maros-
szentgyörgyi temetőben. Érdeklődni a
0742-133-038-as telefonszámon 8-19
óra között. (2/462-I)

ELADÓ bor és szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (4/459-I)

ELADÓ öntvény melegítőkályha. Tel.
0749-307-739. (2/489)

ELADÓ szilva-, körte-, és barack vegyes
pálinka, 25 lej/litere. Tel. 0746-102-125.
(18/480)

VESZEK hibás tévét. Tel. 0774-511-764.
(24/486)

ELADÓ 2-es, 3-as váltóeke. Tel. 0745-
404-666. (6/435)

LAKÁS

KEDVES, fiatal pár kiadó lakást keres
lehetőleg magánházban. Tel. 0741-
748-567. (2/438-I)

KIADÓ szoba, konyha, fürdőszoba
magánháznál, külön bejárattal, január
elsejétől, egy vagy két diáklány vagy
fiú részére. Tel. 0365/446-178.
(2/329-I)

ELADÓ ház telekkel Mezőpanit 124.
szám alatt. Tel. 0752-164-084. (9/180)

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

VÁSÁROLNÉK I. osztályú, két- vagy
háromszobás tömbházlakást. Tel.
0743-160-585. (11474-I)

ELADÓ kulcsrakész emeletes ház
Szentkirályon, a Răsăritului negyed
mellett; kiváló ár, 10 ár telek. Hívja Ti-
bort a 0741-791-290-es telefonszá-
mon. (4/394-I)

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó Marosvá-
sárhelyen, a Kárpátok sétányon. Ára
34.000 euró. Tel. 0755-911-482,
0745-330-565. (8/315-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
BELGYÓGYÁSZATI RENDELŐ – prof. dr. INCZE Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A
szám alatti rendelőben naponta rendel. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon 9-15 óra között. (1/187)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)
A PC HOUSE megbízható friss nyugdíjast alkalmaz ÉJJELIŐRNEK. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)
A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz hollandiai munkapontra: KŐMŰVEST, ÁCSOT, GIPSZKAR-
TONOZÓT, FESTŐT. Amit ajánlunk: 14-15 eurós órabér, heti kifizetéssel. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon: 0740-602-038. (2/280)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKA-
TÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63070-I)
MAGÁNCÉG ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)
MAGÁNCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz munkakönyvvel. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet
8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)
ÉPÍTŐIPARI KFT. alkalmaz magas kereseti lehetőséggel ÁCS, VASBETONSZERELŐ SZAKMUNKÁ-
SOKAT. Tel. 0758-376-732. (20799)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. PÉKEKET is keresünk. (63065-I)
MAGYARORSZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT
2019. január 3-i indulással. Kiemelkedő bérezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (20802-I)
Az AMICUS EGYESÜLET ORVOSI ASSZISZTENSNŐT alkalmaz a mezőfelei öregotthonba. Érdek-
lődni a 0752-214-323-as vagy a 0744-615-258-as telefonszámon. (20801-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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SÍTÁBOR
Az OUTWARD BOUND-SÍTÁBOR azoknak a GYEREKEKNEK szól,

akik kezdő vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást
szakképzett oktatók biztosítják, felosztva a résztvevőket
csoportokba a sítudásuk szerint. Célcsoport: 9-14 éves iskolások,
akik kezdő vagy középhaladó szinten síznek. 
Meghirdetett periódusok: 
2019. január 2–7. 
2019. január 29. – február 3. 
2019. február 4–9. 
Érdeklődni és iratkozni december végéig az
info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-224-290-es
telefonszámon lehet.

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 



KIADÓ garzon Marosvásárhelyen, a
Dacia mellett, komoly, rendes
személynek. Bére 120 euró. Tel. 0742-
252-231. (9/399-I)

TÁRSKERESÉS

45 ÉVES, JÓKÉPŰ FIATALEMBER
barátnőt keres 40 éves korig, házasság
céljából. Tel. 0726-942-621. (1/461)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (20679)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciá-
val. Tel. 0748-020-050. (8/178)

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

KULTURÁLIS PROJEKTHEZ keres-
sük az egykori Új Élet folyóirat 1959–
1989 közötti évfolyamait. Tel.
0745-985-529. (17/325-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (7/355)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(16/427-I)

IDŐS személy felügyeletét vállalom
Marosvásárhelyen. Tel. 0744-851-
065. (15/453-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen, drága lel-
ked, fáradt tested nyugodjon
békében!
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 23-án drága jó édesanyánkra,
özv. MÁTHÉ ANDRÁSNÉRA, szü-
letett FRUNZA ILONA ÉVA halálá-
nak 25. évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel. Emlékét őrzik lányai: Évike,
Marika és családja. Pihenj béké-
ben, Anyu! (-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakiket keresünk, akik nincse-
nek már. Csak az idő múlik, fe-
ledni nem lehet, szívünkben örök
a fájdalom és a szeretet. De ők
nekünk sohasem lesznek halot-
tak, mert a jók örökké élnek, mint
a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk drága jó
szüleinkre, VERES ANNÁRA és
VERES SÁNDORRA. Emléküket
őrzi két leányuk, vejük, három
unokájuk, három dédunokájuk,
valamint anyatársuk és apatár-
suk. Nyugodjanak békében!
(18/297)

Már egy éve annak, hogy elmen-
tél, ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, csendes álmodat nem za-
varja senki. Életed  elszállt, mint
a virágillat, de emléked szívünk-
ben örökké megmarad. Ezen a
napon minden más, újra mélyen
érint meg a gyász. Nincs már ve-
lünk együtt, kit ismertünk, szeret-
tünk, de ma lélekben újra együtt
lehetünk. Bennünk él egy arc,
egy meleg tekintet, bennünk él a
múlt, egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem vehet.
Szomorú szívvel emlékezünk a
backamadarasi id. CSIKI 
ISTVÁNRA, a Constructorul szö-
vetkezet volt kőművesére. Sze-
rető öreg szülei és két testvére
családjukkal. (15/365)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a drága jó testvérre,
DÓCZI GYÖRGYRE halálának 21.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (mp.)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk december 21-én a
szeretett férjre, édesapára, nagy-
tatára, rokonra és jó barátra, id.
STEFF ZAKARIÁS (Dodó) testne-
velő tanárra halálának 3. évfordu-
lóján. Szerettei. (10/400-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki TRIFF 
EMMÁRA, aki december 25-én 12
éve hirtelen itt hagyta szeretteit.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrzi bánatos férje, két fia család-
jukkal együtt. (1/429)

El nem múló fájdalommal a szí-
vünkben emlékezünk 2017. dec-
ember 21-ére, amikor a drága
feleség, édesanya, nagymama,
anyós, BARA CLAUDIA túl korán
eltávozott közülünk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7/444)

Az élet bármily nehéz és mos-
toha, szeretni megtanít, de fe-
ledni soha.
Végtelen szeretettel és soha el
nem múló fájdalommal emléke-
zem december 21-én a drága jó
édesanyára, testvérre, sógornőre
és nagynénire, SIMON JOLÁNRA
halálának második évfordulóján. 
Emléked legyen áldott és nyugal-
mad csendes, drága anyukám! Bá-
natos lánya és szerettei. (5806-I)

Kegyelettel emlékezünk id.
GYÖRGY LAJOSRA halálának 25.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (6/466)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 21-én id. TRUŢA 
AURELRA halálának ötödik év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, két fia és azok családja,
valamint négy unokája. (54/464)

Az idő múlik, a fájdalom nő, nem
hoz enyhülést a múló idő.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet.
Szomorú szívvel emlékezünk id.
BENKŐ JÁNOSRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Fele-
sége, fia és családja. (11/472)

Mély fájdalommal emlékezünk
december 23-án életünk legszo-
morúbb karácsonyára, amikor
egy éve a kegyetlen halál elra-
gadta közülünk a szenthárom-
sági FAZAKAS KÁROLYT.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Nyugodjál békében, soha nem fe-
ledünk, drága tatánk. Szeretteid.
(-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, testvér, nagy-
mama, nagynéni, unokatestvér,
rokon, anyós, anyatárs, jó szom-
széd, ismerős, 

MOLDOVÁN KLÁRA 
született Járay 

2018. december 19-én életének
67. évében hirtelen elhunyt. Te-
metése december 22-én déli 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emlékét
örökre szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (9/470-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy az erdőcsinádi 

id. SZABÓ MIKLÓS 
életének 76. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. de-
cember 21-én 13 órakor lesz az
erdőcsinádi háztól. Fájó szívvel
búcsúzik felesége, két fia és csa-
ládja, testvérei és azok családja.
„Veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.”

(Mt. 28, 16-20) (7/468-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, nagyapa,
após, apatárs, rokon,

id. HALMÁGYI JÁNOS 
életének 84. évében hirtelen
távozott szerettei köréből.
Drága halottunkat december
22-én 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a maros-
szentgyörgyi református teme-
tőben. Emlékét örökre a
szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (12/473-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, rokon, ismerős, 

DEMETER ETELCA 
2018. december 19-én életének
93. évében elhunyt. Temetése
december 22-én, szombaton 11
órakor lesz a katolikus temető-
ben. Nyugodjál békében! 

A gyászoló család. (20/482-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagymamám, 

DEMETER ETELCA
2018. december 19-én eltávozott
az élők sorából. Isten nyugtassa
békében! Akik ismerték, gondol-
janak rá kegyelettel. 
Unokája, Feri, felesége, Elena és
dédunokája, Mária. (19/481-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy szeretett édesanyánk, 

ADORJÁNI MARGIT 
született Kósa 

életének 86. évében csendesen
megpihent. Temetése december
22-én 11 órakor lesz Marosvásár-
helyen, a Szentgyörgy úti teme-
tőben. Emlékét örökre a
szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (3/490-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Szilágyi Eszter túratársunk-
nak ÉDESANYJA elhunyta
miatt érzett fájdalmában. Az
Erdélyi Kárpát Egyesület ma-
rosvásárhelyi osztályának
tagjai. (14/475)
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Rohan az idő, múlnak az évek, de ne-
künk minden december egy fájdalmas
emlékezet.
Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk 1989. december 21-ére, amikor a
32 éves PAJKA KÁROLYT a gyilkos go-
lyók elragadták közülünk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5715-I) 

Mély fájdalommal emlékezünk drága leányunkra, 
SZENTKOVICS ERIKÁRA, aki hősi halált halt az 1989-es nagy-
szebeni tüntetésen. Drága emléked szívünkben őrizzük. Édes-
apád és testvéred. (15/476)

Rohan az idő, múlnak az évek, de ne-

künk minden december egy fájdalmas

emlékezet. Azok, akik ezelőtt 29 évvel

életüket áldozták a forradalomban, egy

igazságosabb, szebb és jobb jövőért

tették ezt. De sajnos az a jövő még 29

év után is várat magára.

Fájdalmas szívvel emlékezünk 1989.

december 21-ére, amikor a 34 éves BODONI SÁNDOR szíve

dobogását a gyilkos golyók örökre elnémították és elragadták

közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük.

Felesége, leánya, fia családjával és édesapja. 

Emléke legyen áldott! (6/443-I)

Egy pillanat, és mindennek vége,

oly gyorsan távoztál a végtelenségbe.

Maradt a fájdalom és egy csendes sír-

halom, 

és szerető szívünkben az örök fájda-

lom.

A búcsú nélküli elválás fájó emlékével

gondolunk TAMÁS ERNŐRE, aki 29

éve, alig 38 évesen gyilkos golyó áldozata lett 1989. december

21-én. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 

Felesége és négy gyermeke családjukkal. (1/456)
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A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Egyesülete 

– Bolyai utca 36. szám –  
az ünnepek alkalmából  tagjainak, minden nyugdíjasnak és családjuknak 

áldott karácsonyt kíván szeretteik körében! 
Boldog ünnepet, gazdag új évet és álmaik 

valóra válását kívánjuk!  
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy december 24. – január 6. között az egyesület
Bolyai utcai irodája zárva lesz.

Az igazgatótanács

Jézus születésének 
ünnepe ébressze fel

ismét bennünk 
az örök élet reményét,

emlékeztessen 
mindannyiunkat 
Isten határtalan 

szeretetére, 
és hozzon életünkbe
még több türelmet 

és elfogadást egymás
iránt! 

Szeretettel, 
Sófalvi Szabolcs polgármester, 
Birtalan István alpolgármester 

Áldott 
karácsonyt! 

Kedves marosszentgyörgyiek! 
Kedves Felebarátaim!


