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Az elektromos hulladék szelektív gyűjtése

Egészségkárosító anyag a lomok közt
Művelődési otthon
tető és fal nélkül

Lassan egy hónapja elkezdték a
szentgericei művelődési otthon korszerűsítési munkálatait, egy hét után
viszont a helybéliek megijedtek: az
épületnek se teteje, se oldala.

____________2.
Antalffy Endre,
az elfelejtett
nyelvésztudós (IV.)
Antalffy Endre, Kőrösi Csoma Sándor
után, talán Erdély második legnagyobb nyelvtehetsége volt, de hatása,
hírneve messze elmarad a Kőrösiétől.
Tény, hogy politikai szerepvállalása is
beárnyékolja hírnevét és megítélését,
de azért marxistának és kommunistának nevezni megengedhetetlen.

„Mi legyen a sorsa a régi tévének, működésképtelen fagyasztónak, ósdi számítógépnek, porszívónak?” – teszik fel a kérdést egyesek. Mások pedig gondolkodás nélkül helyezik a
szemétlerakó mellé, ahonnan a kommunális hulladék közé
kerülnek, és a bennük található veszélyes anyagok a csapadék hatására kimosódnak vagy égetés során a levegőbe kerülnek.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Pedig intelligens megoldás létezik, még ha nem is elegendő, ennek
ellenére egyesek „környezetbarbár” módon a könnyebb megoldást választják. Pedig a szelektív gyűjtés nemcsak cél, hanem eszköz, amelynek
során értékes nyersanyagokat lehet visszajuttatni a körforgásba. Ha mindent előírásszerűen szelektálnánk, alig kerülne valami a szeméttelepekre.
Sajnos, a helyzet tótágast áll, mert Romániában a háztartási hulladék
3%-át, Magyarországon 17%-át gyűjtik szelektíven, a többi a hulladéklerakókba kerül.
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________5.
Sir Mick Jagger
75 éves

Az örökmozgó és féktelen Mick Jagger a maga mögött hagyott hét és fél
évtized ellenére is minden nap sportol,
koncert előtt futógépen melegít be,
amire szüksége is van, hiszen azt
mondják, hogy a zene mellett több
mint 20 kilométernyi „tornamutatványnyal” kápráztatja el közönségét.

____________15.

Bolond vihar

Bolond likból bolond szél fúj – tartja a mondás. Nálunk
már egyenesen vihar van. Legalábbis a nyelvbotlásairól elhíresült kormányfő az utóbbi napokban többször mondott
olyat, amitől ép eszű emberben megáll az ütő néhány másodpercre; a héten mezőgazdasági tárcavezetője, legújabban
még védelmi minisztere is csatlakozott hozzá. Utóbbinak elég
volt egy elszólás is a főnöke többszörös lekörözéséhez. Nagy
lehet a hőség abban a palotában, vagy valami igen különös
vírus keringhet a levegőjében.
A világ bármely normális országában kapuőr sem lehetne
egy védelmi minisztériumban olyan ember, aki a ballisztikus
rakétát összekeveri az elfogórakétával. Az első támadóeszköz, a másik meg pont annak a hatástalanítására szolgál.
Amióta a regáti alföldön egyáltalán szóba került a rakétabázis létesítése, azóta dúl a vita róla a nagyhatalmak között.
Az amerikaiak minden lehetséges alkalommal bizonygatják,
hogy védekező célzatú létesítmény, az oroszok meg folyamatosan azt állítják, hogy itt támadó fegyverek vannak. Erre fel
a jenkik leghűségesebb szövetségesének védelmi minisztere
beismeri az orosz vádat, élő tévéadásban. Szerencsére nem
a huszadik századi hidegháború korában élünk, mert azokban az évtizedekben egy ilyen nyilatkozat egyenértékű lett
volna a hadüzenettel, most csak az orosz nagykövetség első
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 4 perckor,
lenyugszik
20 óra 51 perckor.
Az év 215. napja,
hátravan 150 nap.

Ma HERMINA, HARMAT,
holnap DOMONKOS és
DOMINIKA napja.
DOMONKOS: latin eredetű,
jelentése: az istennek szentelt,
avagy vasárnap született. Önállósult alakváltozata a Domokos, női alakja a Dominika.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 140C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. augusztus 2.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6217

3,9799

1,4346

155,6655

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

1, 12, 45, 38, 23 +20
31, 20, 24, 7, 19, 13
21, 9, 8, 22, 40, 27

NOROC PLUS: 9 1 6 1 2 7

SUPER NOROC: 9 6 3 6 3 1
NOROC: 0 6 7 0 2 3 3

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Művelődési otthon tető és fal nélkül

Lassan egy hónapja elkezdték a szentgericei mű- annak fém támrendszerét már le is szállították az ország
velődési otthon korszerűsítési munkálatait, egy másik feléből – mutatta Nagy György, Backamadaras közhét után viszont a helybéliek megijedtek: az épü- ség alpolgármestere.
Látva a kifogástalan munkát, a kezdetben nyugtalankodó
letnek se teteje, se oldala.

Gligor Róbert László

Az országos vidékfejlesztési program keretében nyert
félmillió eurós pályázati támogatásból kezdték el a szentgericei kultúrotthon korszerűsítését. A kivitelező egy hét
alatt lebontotta az épület tetejét és egyik falát, majd elkezdte a tulajdonképpeni újjáépítést: az épületben hatalmas, több méter magas vasbeton oszlopokat öntenek,
ezekre épül a tartószerkezet, erre pedig vasbeton zárófödém, amelyre a tetőszerkezetet ácsolják. Így a volt nagyteremben munkagép fogadott, több jókora gödör tátongott,
ebbe kerül az oszlopok vasváza, amit majd betonnal töltenek ki. Az oldalfal visszaépítése és az épület befedése után
kezdődhetnek a belső munkálatok: nyílászárókat cserélnek,
padlófűtést szerelnek, új mosdókat készítenek, az emeleten
az egykori orvosi rendelő és a vetítőterem helyiségeit átalakítják, itt vendégszobák kapnak helyet. Felújítják a
konyhát is, a soha nem használt pincerészben pedig a gázkazánt szerelik fel, viszont az akusztika megőrzése érdekében el kellett vetniük azt az ötletet, hogy a nagyterem
igen magas mennyezetét alacsonyabban építsék vissza.
A kivitelezővel elégedett az önkormányzat, mivel lelkiismeretesen, egy napot sem hiányozva dolgozik, a faluból
is alkalmazott néhány munkást, és további munkaerő-átcsoportosítást ígért, hogy a tartóoszlopokat mielőbb elkészítse, mert augusztus végére a zárófödém van beütemezve,

falubeliek megértették, hogy nem maradnak kultúrotthon
nélkül – tette hozzá az elöljáró. A szerződés szerint a vállalkozó kilenc hónapot kapott a kivitelezésre, de ha kemény
tél lesz, a munkát fel kell függeszteni, így csúszni fog a határidő. Ennek ellenére különösebb akadálya nincs a beruházásnak, a támogatás összege elegendő, az
önkormányzatnak az engedélyeztetést kellett önrészként
kifizetnie, a tervek költségei pedig elszámolhatók. Néhány
apróbb tervezési hiányosság volt ugyan, de ezeket kiigazították a költségvetés módosítása nélkül.
Az 1960-as években épült hatalmas kultúrotthon javítása
halaszthatatlan volt, egy részét nem használták, télen nagy
megterhelést jelentett a termek kifűtése, a tetőszerkezet
hibái miatt helyenként beázott az épület, a vakolat kezdett
lepotyogni a falakról és a mennyezetről. A tanulmányok,
tervek elkészítése, az engedélyeztetés és a forrásszerzés hat
évig tartott – emelte ki Nagy György. A falu lakossága kultúraszerető, de állapota miatt az épületet ritkán tudták használni. A településen egyetlen kulturális alakulat létezik, a
Gyöngyös Bokréta néptánccsoport, a falu egyedi jellegzetessége pedig az üveges szüreti tánc, amelyet mostanában
az anyaországban láthattak gyakrabban, de itthoni rendezvényeken, falunapokon, bálokon is.
Egy korábbi pályázat során LEADER-alapok felhaszálásával az önkormányzat 80 széket vásárolt a nézőtérre, a színpadra
mozgatható függönyt, szerkezettel együtt, ezeket jelenleg raktáron tartják, később visszakerülnek az épületbe.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Alapkőletétel és megemlékezés

Augusztus 4-én, szombaton kerül sor a hagyományos bözödújfalusi találkozóra a tó melletti emlékparkban. 11 órától
római katolikus misével, majd unitárius istentisztelettel emlékeznek az elhunytakra, majd beszédet mond Bálint Benczédi
Ferenc unitárius püspök és Dub László, a zsidó hitközség
marosvásárhelyi képviselője, verset mond Ács Orsolya és
Karda Kamilla, énekel Simó Annamária. 13 órától az egykori templom helyén Sükösd Árpád helybéli emlékezik,
majd elhelyezik az új emléktemplom alapkövét. Jelen lesznek: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Pásztor
Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke és házigazdaként
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere.

Sikeres volt
a nyárádszeredai fesztivál

Július 25-29. között Nyárádszeredában szervezték meg a
városnapokat. A fesztivál ideje alatt nemcsak a szórakozásra és kikapcsolódásra alkalmas programok, hanem
színvonalas kulturális és sportesemények is voltak. A polgármesteri hivatal becslése szerint naponta átlagban 5000
ember fordult meg a rendezvényeken, az esti koncerteket
nemcsak a Nyárádmentéről, hanem megyeszékhelyiek is
látogatták. A szervezők máris hozzáláttak a jövő évi program kidolgozásához – tájékoztatott Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere.

Fejlemények a pénzmosás ügyében

Amint korábban hírül adtuk, augusztus elsején a szervezett
bűnözés elleni rendőrség a Maros megyei ügyészséggel
és a gazdasági rendőrséggel egy időben Maros, Máramaros, Szatmár, Brassó és Kovászna megyében 24 lakásban
tartott házkutatást. Az érintetteket azzal gyanúsítják, hogy
bűnszervezetbe tömörülve 2018. január és július között
Máramaros és Szatmár megyében illegálisan alkoholt állítottak elő, amit Maros, Kovászna és Brassó megyében értékesítettek törvénytelenül. Az így nyert pénzt egyes
kereskedelmi társaságok „fehérítették ki” gépkocsi és ingatlanok vásárlásával. A házkutatások során a rendőrök
összesen 159.640 szál zárjegy nélküli cigarettát és
20.713,3 liter alkoholt, 4000 lejt, egy terepjárót foglaltak le
az alkohol előállításához használt berendezéssel együtt.
Az államot mintegy 700.000 lejjel károsították meg a gyanúsítottak.
Hírszerkesztő: Vajda György

Az épület új vasbeton tartószerkezete készül

Hétvégi
focimérkőzések
a Trans-Sil-pályán

Ma 18 órától a marosvásárhelyi
Trans-Sil-pályán a II. liga keretében az U Kolozsvár a bukaresti
Metaloglobus csapata ellen lép pályára. Augusztus 5-én, vasárnap
18 órától a nagyszebeni FC Hermannstadt az I. liga 3. fordulója
keretében a Dunărea Călăraşi csapatát látja vendégül a Trans-Silpályán.

Fotó: Gligor Róbert László

A labdarúgó 1. liga 3. fordulójának
televíziós közvetítése

Augusztus 3., péntek:
21 óra: USK Craiova – Botoşani FC
Augusztus 4., szombat:
18. óra: Gyurgyevói Astra – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
21 óra: Kolozsvári CFR – Concordia Chiajna
Augusztus 5., vasárnap:
18. óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Dunărea Călăraşi
21 óra: Bukaresti FCSB – Jászvásári CSM Politehnica
Augusztus 6., hétfő:
18. óra: Konstancai Viitorul – Voluntari FC
21 óra: Szászmedgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look
TV/Plus.

Futballválogató gyermekeknek

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007 és 2012 között született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válogatókat keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi Sportklub edzései, illetve a versenyekre való szállítás
és az orvosi ellátás ingyenes – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin
edzőnél a 0745-754-750-es telefonszámon.
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Elhunyt Egyed Péter filozófus

Hatvannégy éves korában elhunyt Egyed Péter kolozsvári
filozófus, költő, író és kritikus – adta hírül a média.
Egyed Péter a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) oktatója és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság lapjának felelős szerkesztője volt.
Kolozsváron született 1954-ben, szülővárosában érettségizett, majd a BBTE filozófia szakán szerzett diplomát. Tanított
Temesváron, a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője volt. 1973
óta közölt verset, kritikát, tanulmányt, először többnyire az

Echinoxban és a Korunkban. A parton lovashajnal című Forrás-kötetének tanúsága szerint líráját erős filozófiai hajlam, az
emberi létkérdések és a konkrét ittlét problémáinak párhuzamos láttatása jellemzi. Bírálatai, tanulmányai a filozófia közösségi funkciója iránti érzékenységet és határozott kritikai
magatartást tükröznek.
Egyed Péter Arany János-jutalomban és Méhes György-díjban is részesült, 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. (MTI)

Többen Mihai Fifor védelmi miniszter lemondását
követelték szerdán. Az ellenzéki pártok vezetői szerint a miniszternek ballisztikus rakétákra vonatkozó
kijelentése diplomáciai bonyodalmakhoz vezethet.

hogy ezek állandó státust kapjanak? Hogyan örülhetne Putyin
elnök annak, hogy Románia fejleszti haditengerészetét? Hogyan örülhetne Putyin elnök annak, hogy Románia tengeralattjáró-program kifejlesztésén dolgozik a Fekete-tengeren?”
– mondta Fifor.
Szerdán a védelmi miniszter azt nyilatkozta a Digi 24 televízióban, hogy soha nem mondana olyat, hogy Deveselun ballisztikus rakéták vannak, és hogy az egész „egy értelmezési
hiba”.
„Nem hiszem, hogy valaki is azt nyilatkozhatná, hogy Deveselun ballisztikus rakéták vannak. Én a tegnap este azt
mondtam, hogy a deveselui bázis, vessző, amely ballisztikus
rakétákkal foglalkozik, és semmi esetre sem azt, hogy Deveselun ilyen rakéták vannak. Valószínűtlen, hogy én ne tudnám,
mi van Deveselun, hogy ne tudnám, hogy ott valóban elfogórakéták vannak, és hogy miként működik a bázis. (...) Egy
megértési, egy kommunikációs (...), legrosszabb esetben egy
értelmezési hiba volt” – szögezte le a védelmi miniszter a Digi
24 televízióban.
Fifor: értelmezések parádéja
„Jópofának” nevezte Mihai Fifor védelmi miniszter csütörtökön Oroszország bukaresti nagykövetségi titkárának nyilatkozatait, hozzátéve: egy félreértésből értelmezések egész
parádéja alakult ki.
„Figyelemmel követtem egyes hivatalosságok nyilatkozatait, jópofák, egy félreértésből értelmezések egész parádéja
alakult ki. Romániának, hangsúlyozom, nincsenek ballisztikus
rakétái. És ezzel szeretném lezárni ezt a témát” – mondta
Mihai Fifor.
Pavel Alekseenko, Oroszország bukaresti nagykövetségének titkára csütörtökön reagált Mihai Fifor azon kijelentésére,
amely szerint Deveselun „ballisztikus rakéták” vannak.
„Fifor nyilatkozata újabb bizonyíték arra, hogy a deveselui
amerikai rakétapajzs közvetlen és azonnali fenyegetést jelent
Oroszország nemzetbiztonságára. Köszönöm, Fifor úr, a
spontán igazmondást” – írta szerdán saját Facebook-oldalán
az orosz diplomata. (hírösszefoglaló)

Lemondatná az ellenzék a bakizó védelmi minisztert

„Fifornak tudnia kellene, hogy ezen a szinten nem lehet játszani a szavakkal. Óriási különbség van egy elfogórakéta és
egy ballisztikus rakétabázis között. Románia védekező és nem
támadó rendszernek ad otthont. A Fifor nyilatkozata csak
megerősíti a moszkvai propagandát, amely támadónak szeretné beállítani a deveselui létesítményt” – nyilatkozta Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke.
Dan Barna, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR)
elnöke azt mondta: „Mihai Fifor védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy a deveselui bázison ballisztikus, azaz
támadó-, és nem elfogó, azaz védekezőrakétáink vannak. Egy
nyilatkozat, amely felelőtlenségében igazolja Oroszország háborús retorikáját Románia és a NATO ellen”.
Traian Băsescu volt államfő, a Népi Mozgalom Párt (PMP)
szenátora úgy fogalmazott, hogy „nem gondolta volna”, hogy
valaki Petre Daea mezőgazdasági miniszternél Románia számára ártalmasabb megjegyzést tud tenni, de Fifornak sikerült.
„Nem többet és nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Deveselun Romániának ballisztikus rakétái vannak. Ezzel alátámasztja Vlagyimir Putyin, Szergej Lavrov és Szergej Sojgu
gyakori érvelését, akik hitelteleníteni akarják a deveselui valóságot, ahol nem támadó, hanem védelmi rakétabázis működik” – nyilatkozta Băsescu.
Az ellenzéki politikusok valamennyien egyetértenek abban,
hogy ezek után Mihai Fifornak le kell mondania.
Mihai Fifor kedd este beszélt a deveselui rakétabázisról és
a román–orosz viszonyról az Antena 3 televízióban.
„Nyilvánvaló, hogy Putyin elnök nem lehet elragadtatva
attól, hogy Románia komoly katonai potenciált fejlesztett ki.
Hogyan örülhetne Putyin elnök annak, hogy van Deveselun
egy bázisunk, ballisztikus rakétákkal, hogyan örülhetne Putyin elnök annak, hogy a Mihail Kogălniceanu támaszponton
amerikai csapatok állomásoznak, és Románia azon dolgozik,

Eckstein: Iohannis a román ultranacionalisták
szavazataira hajt, de a magyarokét fogja elveszíteni

Klaus Iohannis államfő kedden alkotmányossági
óvást emelt a kisebbségi anyanyelvhasználatot is
szabályozó új közigazgatási törvénykönyv ellen. Az
elnöki hivatal honlapján közzétett, csaknem százoldalas óvás majdnem egytized részében a ma is létező, vagy újonnan bevezetendő kisebbségi
nyelvhasználati jogokat támadja. Eckstein-Kovács
Péter, az RMDSZ volt politikusa és Traian Băsescu
exállamfő kisebbségi ügyekért felelős egykori
tanácsadója úgy véli, hogy Iohannis részéről ez
pusztán politikai gesztus volt. Az államfő a román
ultranacionalisták szavazataira számít, viszont el
fogja veszíteni a magyarok voksait – nyilatkozta az
RFI rádiónak.

„Lényegében nem lepődtem meg. A közigazgatási törvénykönyv tartalmaz néhány ellentmondásos rendelkezést, amelyet már kifogásoltak és megtámadtak, elsősorban a Nemzeti
Liberális Párt, amelyik Klaus Iohannis államfőt támogatja.
Tehát az alkotmányossági kifogás emelése nem volt meglepetés. Ami meglepetés volt, az az, hogy szinte az összes olyan
cikkelyt is kifogásolta, amelyek bizonyos előnyöket biztosítanak a kisebbségeknek az anyanyelvhasználat terén. Mindet
alkotmányellenesnek találta, annak ellenére, hogy léteznek
olyan erre vonatkozó nemzetközi egyezmények, amelyeket
Románia is elfogadott. Elsősorban a regionális és kisebbségi

nyelvekre vonatkozó egyezmény” – fogalmazott Eckstein.
Ráadásul olyan előírásokat is kifogásolt, amelyek már 17 éve
érvényben voltak a korábbi közigazgatási törvényben, és
azóta sem támadta meg őket senki – hangsúlyozta. Ez csupán
politikai gesztus, közelednek az elnökválasztások, és Iohannis
azt nyilatkozta, hogy szeretne még egy mandátumot – szögezte le Eckstein. Ugyanakkor annak a véleményének adott
hangot, hogy Iohannis ezzel a gesztussal nem fogja elnyerni
az ultranacionalisták szavazatait, viszont a magyarokét el
fogja veszíteni, vagyis jobban járt volna, ha nem tette volna
meg.
Négy évvel ezelőtt a romániai magyarok nagy többsége Iohannisra szavazott, valószínűleg részben a szász származása
miatt. Véleménye szerint az államfőnek ez a lépése azt fogja
eredményezni, hogy az elnökválasztás második fordulójában
a romániai magyarok inkább otthon fognak maradni. Eckstein-Kovács Péter reagált az ActiveWatch nevű bukaresti civil
szervezet szerdai jelentésére is, ugyanis a szervezet úgy véli,
hogy ha az alkotmánybíróság helyt ad Iohannis kifogásainak,
akkor azzal Romániát visszavetné a ‘90-es évekbe. Eckstein
azt mondta, hogy ajándékoz egy üveg Unicumot az államfőnek, amennyiben az alkotmánybíróság elfogadja azokat a kifogásait is, amelyeket a már 17 éve érvényben lévő cikkelyek
ellen emelt. Mint fogalmazott, 99%-ban biztos benne, hogy
ezeket a testület el fogja utasítani.

Tartják a 3%-os költségvetési hiánycélt

Dăncilă arról is beszámolt, hogy az év első hat hónapjában
A kormány tartani fogja a 3%-os költségvetési hiánycélt – jelentette ki a miniszterelnök a csütörtöki 6,9 milliárd lej folyt be európai alapokból, ami 22,8%-kal
kormányülés kezdetén.
több, mint a tavalyi esztendő első fél évében.
Viorica Dăncilă kifejtette, az első fél évi költségvetés-végrehajtás azt bizonyítja, hogy a kormány kellő figyelmet fordít
a beruházásokra, az európai alapok lehívására, és tiszteletben
tartja a lakosság jövedelemnövekedésére vonatkozó ígéreteit.
„A közberuházások 2018 első félévében 9,1 milliárd lejre
emelkedtek, míg 2017 ugyanezen periódusában 6 milliárd lej
volt ez az összeg, tehát körülbelül 50 százalékos a bővülés” –
tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök kijelentette: pozitív költségvetés-kiigazításra készül a kormány, az erről szóló rendeletet augusztus második felében hozzák meg.
Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi és Liviu Dragnea képviselőházi elnök csütörtökön két órán át tárgyalt a kormány
épületében a költségvetés-kiigazításról Viorica Dăncilă miniszterelnökkel. (Agerpres)

Ország – világ
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Nincs elég tankönyvíró

Nincs elég tankönyvíró – jelentette ki csütörtökön
Valentin Popa oktatási miniszter, amikor bemutatta
félévi tevékenységi jelentését, és hozzátette: a minisztérium ősszel létrehoz egy bizottságot, amelynek
az lesz a feladata, hogy minél több tanárt kiképezzen arra, hogy képesek legyenek tankönyvet írni. A
miniszter elmondta: idén példátlan módon több mint
félmillió 1-6. osztályos tanuló kap új tankönyvet, öszszesen 63 tantárgyból. A Didaktikai és Pedagógiai
Könyvkiadónál 105 új könyvön dolgoznak, amelyből
40-nek elkészült a fordítása is a kisebbségi nyelvekre, összesen 2,6 millió példányról beszélünk. (...)
Ugyanakkor kis példányszámú tankönyvek is vannak, amelyekkel eddig senki sem foglalkozott, mert
nyomtatásuk nem volt gazdaságos. Az újranyomtatott tankönyvek már a tanfelügyelőségek raktáraiban
vannak – hangoztatta Valentin Popa. (Agerpres)

Beszakadt az útburkolat
az 1A országúton

Beszakadt az útburkolat az 1A jelzésű országúton
(DN 1A), a Cheia–Brassó menetirányú sávon – tájékoztatott Ionuţ Marin, a Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A szóvivő közölte, hogy az
útburkolaton 2,5 méter hosszú, fél méter mély gödör
keletkezett. Négyfalu (Săcele) közlekedési rendőrsége szállt ki a helyszínre. A forgalom egyetlen
sávon haladt tegnap a délutáni órákban. (Agerpres)

Robbanásszerűen terjed
az afrikai sertéspestis

Robbanásszerűen terjed az afrikai sertéspestis, már
524 gócot tartanak nyilván, ebből 521 magángazdaság – jelentette be szerdán Geronimo Răducu Brănescu, az Országos Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elnöke.
„Egy éve jelent meg az afrikai sertéspestis Romániában (...), amely az elején nagyon lassan terjedt az
ország északnyugati vidékén, ám június 9-e után agresszív folyamatnak vagyunk tanúi, egy robbanásszerű terjedésnek, amely egy nem jellemző
járványtani helyzetet teremtett az ország délkeleti részén. Jelenleg 524 gócot tartunk nyilván, ebből 521
magángazdaság, három nagy tenyésztőközpont,
(...) a legnagyobb egy Tulcea megyei, ahol tegnapra
a teljes állományt felszámolták, azaz összesen
43.843 sertést” – mondta Brănescu. Év elejétől 94
településen összesen 49.816 sertést pusztítottak el
– összegezte az ANSVSA elnöke. (Agerpres)

A közalkalmazottak számára
augusztus 16-a és 17-e is
szabadnap lesz

A kormány arról készült dönteni a csütörtöki kormányülésén, hogy augusztus 16-a és 17-e munkaszüneti
nap legyen a közalkalmazottak számára – közölte a
kormányülés kezdetén Viorica Dăncilă. „Van egy jó
hírünk a közszféra alkalmazottai számára. Lesz
egy kis vakációjuk augusztus közepén. Mivel augusztus 15-e, Mária mennybevétele ünnepnap,
arról fogunk dönteni, hogy 16-a és 17-e is munkaszüneti nap legyen” – mondta a miniszterelnök. A
rendelkezés alól csak azok a közalkalmazottak képeznek majd kivételt, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol nem lehet megszakítani a
tevékenységet, illetve azok a bírák és ügyészek,
akiknek augusztus 16-ára vagy 17-ére van kitűzött
tárgyalásuk. (Agerpres)

Bolond vihar

(Folytatás az 1. oldalról)
titkára „köszönte meg” a beismerést egy válasznyilatkozatban. Vélhetően ők is tudják, mennyire kell komolyan venni papírhuszárunk dörgedelmeit.
De hasonlóan „nívós” volt a kormányfői baki is, amikor az illető Montenegró fővárosában, Podgoricában
fejezte ki háláját a pristinai, azaz koszovói vendéglátásért. A hab a tortán, hogy Románia el sem ismeri Koszovó államlétét, tehát a teleormani szőke ciklon időn
és téren kívül helyezte magát. Vendéglátói nemes egyszerűséggel kivágták a hivatalos videó érintett részéről
a hangot, kicsit több humorérzékkel ajándékozhattak
volna egy földrajzi atlaszt a rangos vendégnek.
Manapság ezekből az elszólásokból vicces videók és
mémek kelnek útra az interneten, nem kevés derűs percet okozva az ilyen humorra fogékonyaknak. Csak akkor
kezdi környékezni a sírás is az adófizetőt, amikor belegondol, hogy ilyen intellektusú emberek irányítják a
mindennapi életét befolyásoló intézményeket. A normálishoz legalább hasonlító helyeken az ilyen vicceket felmondólevéllel kéne jutalmazni, miután felszáradtak a
nevetés könnyei. De ez nálunk szóba sem kerül. Ezért is
fest úgy az ország, ahogy, mert jól látszik, hogy ez a kultúrnívó kell ahhoz, hogy a teleormani kancelláriákban
karriert lehessen befutni.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Húsz évvel ezelőtt egy tajvani
huszonéves fiatalember kezdeményezésére állították fel Romániában
a Sigurec Prime nevet viselő, szelektív hulladékgyűjtésre berendezett konténereket. Három évvel
ezelőtt pedig Marosvásárhelyen, a
Segesvári úti Auchan City parkolójában is elhelyeztek egyet, és a jelek
szerint a lakosság körében egyre
népszerűbbé válik. Az országban 24
hasonló szelektív gyűjtőpont működik, Maros megyében ez az egyetlen automatizált hulladékgyűjtő,
ahol a leadott elektronikai berendezéseket lemérik, és a súlynak megfelelő
értékjegyet
kap
a
beszolgáltató, amit levásárolhat az
áruházban, vagy jótékonysági célra
adományozhat civil szervezeteknek. Az Auchan City nagyáruház
parkolójában három éve elhelyezett
konténerbe az elektronikai berendezések mellett papírt, pillepalackot,

műanyagot, sörösdobozt, villanykörtét stb., július elsejétől pedig palackban beszolgáltatott használt
főzőolajat is átvesznek.
Havi 16 tonna szállítmány
A begyűjtő két alkalmazottja,
Târnoveanu Aurel és Titi Lilian elmondta, hogy hetente négy tonna
elektronikai hulladékot szállítanak
el egy buzăui újrahasznosító egységbe. Havonta ez 16 tonna e-hulladékot jelent, ami a működéstől
eltelt három évvel számolva jelentős környezetkímélő akcióként is
jegyezhető. A mobiltelefonok kilogrammjáért 9,65 lejes értékjegy jár,
a laptopért 1,15 lejt, számítógépért
és videojátékokért 0,95 lejt, hűtőszekrényekért,
mosógépekért,
mikrohullámú sütőkért kilogrammonként 0,45 lejt adnak, légkondiért 0,55 lejt, bojlerért, radiátorért
0,35 lejt, vasalóért 0,25 lejt, éjjelilámpáért, papírért 0,15 lejt számíthatnak
fel
kilónként.
Az

alkalmazottak szerint a levásárolható értékjegy egy hűtőszekrény
esetében hozzávetőleg 25–30 lej,
egy mosógépért 30 lej fölött, egy televízióért 5–7 lej közötti értékjegyet
bocsát ki az automata. Emellett időközönként sorshúzáson bizonyos
díjak is nyerhetők, mindezzel ösztönözni próbálják a lakosság környezettudatos életmódját. Érdeklődni munkanapokon a 0747-448732-es telefonszámon lehet.
A postaládákban talált szórólapok szerint a nagyobb vállalkozások helyi kirendeltségei akár háztól
is elszállítják a fölöslegessé vált
elektronikai berendezéseket. A leggyakrabban a RoRec Egyesület
www.rorec.ro honlapján és szórólapjain hirdetik. Mivel ingyen elszállítják, értelemszerűen nem jár
bónusz, ez azok számára nagy segítség, akiknek gondot jelent a súlyos elektronikai berendezések
cipelése. A Reief Nefero Kft. hirde-

A Corona és a Hargita vonatok bővítését kérik
a székelyföldiek
A támogató aláírásokat Tusványoson adták át
a magyar kormány felelős miniszterének

A Brassó-Székelyföld-Budapest vonalon közlekedő Corona és Hargita nemzetközi intercity járatokat érintő döntés közösségi ügy,
hiszen sokakat érint a Magyar Államvasutak
Zrt. (MÁV) kedvezőtlen intézkedése, amelynek következtében csökkentették az utazókocsik számát, megvonva a lehetőséget sok
utazni vágyótól.

A székelyföldi megyei önkormányzatok aláírásgyűjtésbe kezdtek a döntés felülvizsgálata érdekében,
az elmúlt hónapokban összegyűjtött aláírásokat a 29.
Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborban adta át
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke dr.
Palkovics Lászlónak, Magyarország innovációs és
technológiai miniszterének.
A problémával lakossági bejelentésre kezdtek el
foglalkozni a székelyföldi elöljárók. Az utazóközönség a Brassó-Székelyföld-Budapest útvonalon közlekedő Corona és Hargita járatok zsúfoltságát
kifogásolta, amit az utazókocsik számának csökkentése eredményezett. A nemzetközi járatok fejlesztése
érdekében a székelyföldi megyei önkormányzatok
aláírásgyűjtésbe kezdtek, az RMDSZ helyi szervezetei is. Az akcióhoz számos önkéntes csatlakozott,
ugyanis sokaknak fontos ez a közlekedési lehetőség,
amely élő kapcsolatot teremt Székelyföld és Budapest között. Április óta több mint másfél ezer aláírás
gyűlt össze, ezeket a székelyföldi önkormányzatok
nevében adta át Borboly Csaba dr. Palkovics
Lászlónak.
„Sokaknak kényelmes, biztonságos és kiszámítható ez a közlekedési lehetőség, ezt bizonyítja a több
mint másfél ezer összegyűlt támogató aláírás. A székelyföldieknek nagy segítség a kapcsolattartásban,
üzleti, baráti vagy családi kapcsolatok ápolásában, ta-

nulmányaik végzésében, esetleg orvosi kezeléseknél.
Éppen ezért kérjük a magyar kormányt és a magyar
állami vasutat, hogy bírálják felül a járatok csonkítására vonatkozó döntést, bízunk a székelyföldi utazóközönség számára pozitív eredményben” –
nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
„Kovászna, Hargita és Maros megye közös beadványban kértük, hogy változtassanak ezen a helyzeten, a cél érdekében aláírásokat gyűjtöttünk a
térségben. Orbán Viktor miniszterelnök urat és a
MÁV vezérigazgatóját is tájékoztattuk az esetről, arra
kérve őket, hogy az Erdély fő ütőerén áthaladó vonatjáratok észszerű korszerűsítésére találjanak megoldást, hiszen nagyon sok erdélyi utazik azokon,
nemcsak egyetemisták és üzletemberek, hanem magyarországi turisták is igénybe veszik a Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda-Gyergyó-Marosvásárhely-Koloz
svár-Budapest járatot. Az ügyet támogató íveket az
érintett települések lakói, diákok és egyetemisták szívesen aláírták” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
„Székelyföld és Maros megye számára nagyon
fontos a közvetlen összeköttetés Budapesttel, a repülőjárat mellett a közvetlen vonatjárat is, hiszen a helyi
közösségnek igénye van erre. Ahhoz azonban, hogy
a vasúti közlekedés továbbra is vonzó maradjon, biztosítani kell az utasok számára a kényelmet és az eddigi szolgáltatásokat. Ennek a közvetlen
összeköttetésnek a fenntartása nemcsak gazdasági
szempontból fontos, hanem nemzeti érdek is” –
mondta Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke.
Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy–Marosvásárhely,
2018. július 30.

tése szerint a hulladékot száz kilogramm fölött
szállítják el ingyen a város területén. Valószínűleg egyre
többen csatlakoznak a szelektív
hulladékgyűjtők csapatához, mivel felismerték, hogy az
elektronikai és
számítástechnikai
eszközök
gyors avulása
miatt egyre több
az értéktelenné
vált berendezés
és alkatrész. Ha
Nem mindenki viszi a hulladékot a begyűjtőközpontba
ezek az eszközök
Fotó: Szer Pálosy Piroska
a kukába kerülnek,
legtöbbjük vízben vagy savban (így
a kommunális hulladékkal meggyomorsavban is) oldódik, a szeregyező utat járnak be, ezért a szevezetbe jutva hamar felszívódik, s
lektív
gyűjtésükről
minden
jellegzetes izomsejtméregként hat.
országnak és városnak, vidéknek
A berillium pora rákkeltő, izomsorgondoskodnia kellene.
vadást okozhat, szív- és májkároIdőnként egyes nagyáruházakban
sító. A higany és a dioxin
meghirdetett akciók keretében az új
ugyancsak mérgező, a dioxinmértermékek vásárlásánál az elektronigezés nem gyógyítható, a kadmikai hulladékot beszámítják. Az EUumpor és -gőz rákot okoz,
érvényes
tagállamokra
belélegzése heveny mérgezésnél
e-hulladék-irányelv jelenlegi váltoköhögést, tüdőödémát vált ki.
zata 2012. augusztus 12-én lépett
Bár az elektronikai berendezéhatályba.
sekben található veszélyes anyagok
Az uniós jogszabály a begyűj- rendeltetésszerű használat mellett
tendő hulladékmennyiséget egysé- nem jelentenek veszélyt a környegesen, az új elektromos készülékek zetre, a készülékek működésképtömegének 65%-ában határozza telenségük esetén haszontalan
meg, a megelőző három évben pi- hulladékká válnak, és ha a komacra dobott mennyiség átlagát te- munális hulladék közé keveredkintve.
nek, égetés vagy csapadékvíz
Míg az üveg 4.000, a műanyag hatására a bennük található, kötött
450, a pillepalack 1000, az alumí- állapotban lévő veszélyes anyagok
nium csomagolóeszköz 200 év alatt a környezetbe jutnak. Ezért fontos
bomlik le, az elektronikai berende- elkülönítve gyűjteni az elektronizések a szakirodalom szerint sosem kai berendezéseket és gondosbomlanak le teljes mértékben. Az e- kodni az újrahasznosításukról. A
hulladékokból olyan veszélyes legtöbb eszköz fémanyaga és a
anyagok bomolhatnak le, mint az nyomtatott áramköri lapok fémtarólom, mely vesekárosító, fiatal kor- talma újrahasznosítható, értéket
ban a szellemi fejlődést hátráltatja. képez, ugyanakkor megelőzhető a
A báriumvegyületek is mérgezők, környezetszennyezés.

Castellum-találkozó

Augusztus 11-12-én Székelyudvarhelyen tartja az erdélyi magyar történelmi családok egyesülete, a Castellum Alapítvány hagyományos évi találkozóját a Kós Károly iskolában. Gr. Haller Béla Castellum-elnök
köszöntője után előadások következnek. Teleki András János budapesti
doktorandusz történész előadásának címe: Segítő kéz a hátországban
(a magyar nemesség jótékonysági szervezetei és akciói az első világháború időszakában); Farkas András Ákos, szintén budapesti történész,
genealógus az általános illemszabályokról beszél. Ezt követően átadják
a Torma Miklós-díjat annak a tagtársnak, aki a kuratórium szerint kiemelkedő módon hozzájárult az alapítvány céljainak megvalósításához. Délután városnéző sétára indulnak az érdeklődők Varga Attila helybeli tanár
vezetésével. Másnap, 12-én autóbuszos kiránduláson Udvarhelyszék és
Háromszék néhány műemlék épületét (templom, kastély, udvarház) látogatják meg.

Ingyenes tábor

A Telefonos Szeretetszolgálat tizedik alkalommal szervez ingyenes tábort olyan 7 és 14 év közötti városi (Kolozsvár és Marosvásárhely) gyerekeknek, akik egész nyáron egyetlen táborba se jutnak el. Az ötnapos,
színes és tartalmas program augusztus 22. és 26. között zajlik a Bihar
megyei Sólyomkőváron. Jelentkezési határidő augusztus 13., hétfő. Bővebb információért hívja a Telefonos Szeretetszolgálatot a 0741-555555-ös telefonszámon. A tábor főtámogatója a Bioeel cég.

Borlovagrendek találkozója

Augusztus 3-5. között Dicsőszentmártonban, a helyi Szent Márton Borlovagrend szervezésében nemzetközi borlovagrend-találkozót tartanak.
Részt vesznek: a budapesti Promontorium Borlovagrend, az Eger melletti Bogácson működő Szent Márton Borlovagrend, a horgosi (Vajdaság) Szent Orbán Borlovagrend, a balavásári Küküllőmenti
Borlovagrend. A vendégek díszruhában szombaton 16 órakor felvonulnak a város központjában a tűzoltóság és a zsinagóga közötti szakaszon. Miután megtekintik a Kakassy Sándor-múzeumot, a rendezvény
18 órától a Három Fenyő vendéglőben folytatódik, ahol bemutatják a küküllőmenti borokat.
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Antalffy Endre, az elfelejtett nyelvésztudós (IV.)

Oláh-Gál Róbert
A címben feltüntetett „elfelejtett” jelző –
mondhatják – nem felel meg a valóságnak,
hiszen Antalffy halála után tíz évvel Marosi
Ildikó és Marosi Barna is szép szavakkal emlékezett meg róla. Néhány szócikket találunk
a Wikipédián és a lexikonokban is róla. Sőt,
románul is megjelent néhány munkásságával
foglalkozó írás. Ezek azonban nem érnek fel
nagyságához, mert Antalffy Endre, Kőrösi
Csoma Sándor után, talán Erdély második
legnagyobb nyelvtehetsége volt, de hatása,
hírneve messze elmarad a Kőrösiétől. Tény,
hogy politikai szerepvállalása is beárnyékolja
hírnevét és megítélését, de azért marxistának
és kommunistának nevezni megengedhetetlen. Márpedig 2005-ben a Ziarul de Mureşben ilyen cikk jelent meg Antalffy Endréről:
„Antalffy Endre – de la Mahomed la
Marx.” A cikket Nicolae Balint jegyzi1. Antalffy tényleg mélyen humanista ember volt,
és síkra szállt a szociális igazságosságért.
Tény, hogy eredetiben olvasta Marxot akkor,
amikor mások, magukat baloldali íróknak és
értelmiségieknek valló emberek, 2-3 mondatot is alig tudtak idézni Marxtól. Ide kapcsolódik a következő kedves anekdota az ‘50-es
évekből, amikor tombolt a sztálinizmus, és
nagyon cenzúrázták a megjelenő írásokat.
Egy (baloldali) írói csoportosulásban Antalffy megvédte egy régi kedves kolléganőjét,
Kapdebó Ernát, akinek nem adtak közlési lehetőséget, mert jobboldalinak tartották. Antalffy Endre így fakadt ki kolléganője
védelmében: „Szeressétek Ernát, mert azt a
2-3 mondatot, amit ti tudtok a marxizmusból,
azt Erna is meg tudná tanulni, de borzasztóan
unja!” Ez jól jellemzi Antalffy humorát és a
helyzet lélektani hangulatát is. Persze hogy a
kisujjában voltak a vallásfilozófia alapvető

Az Al-Azar-mecset Egyiptomban (A virágok egyeteme)
1
2

tételei, papnak készült, tehát jól ismerte a keresztény vallás rendszerét. Valóban Egyiptom
legrégibb egyetemén tanulmányozta az iszlám vallási rendszerét, lefordította magyarra
a Koránt, valamint a jeruzsálemi egyetemen
tanulmányozta a héber vallást, és jól tudott
héberül is. Ma is értékesek és egyetemi tananyag lehetnének írásai az iszlámról, a héber
vallásról, de nagyszerű előadást tartott Jézus
a zsidó irodalomban címmel is.
Idézek Man Irén államvizsga-dolgozatából:
»Vágya 1903-ban teljesült: a budapesti
egyetemtől kapott ösztöndíj lehetővé tette keletre való utazását. 1903-ban kap ösztöndíjat
egy 1 éves keleti tanulmányútra. Ezzel az ösztöndíjjal utazik Egyiptomba, ahol Herz Miksa
basa (magyar származású) arab múzeumigazgató pártfogásával a kairói mohamedán
vallási főiskolába, az „Azhár”-ba, teljes
nevén „Medrestu’ l giamiatuÍl Azhar2 (A virágok egyeteme) bejut s ott „megtűrt” növendékként 2 éven át mohamedán teológiai
stúdiumot folytat, amiről bizonyítványa is
van. Erről az egyetemről tudnunk kell, hogy
792 előtt alapította al Gianhar al Katiba as
Sikil tábornok, miután Egyiptomot a Fatimadák meghódították. 1903-ban a l’Azhar a mohamedán civilizáció legvirágzóbb központja
volt. A fiatal európai hallgató, Antalffy Endre
ismerte az előadások nyelvét, tiszteletben tartotta a belső szabályokat, amelyek rendkívül
szigorúak voltak. Hosszú ruhában, fején turbánnal, nagy buzgalommal sajátított el minden megtanulhatót az élő szóval előadott
tudományok tanfolyamain, azaz a dogmatikát, a Korán, Exegesisat, a szájhagyományokat, az erkölcstant, a kánonjogot és az egzakt
tudományokat: matematika, csillagászat,
földrajz, történelem, arab nyelv története,
szónoklástan, verstan, logika stb. Érdekes le-

Az idős Antalffy Endre, aki öregkorában is nyelveket tanult és gyakorolt

írását találjuk meg az Al-Azhar Egyetem tanfolyamai szervezetének Antalffy Endre egyik
későbbi tanulmányában, amelynek címe: „Az
iszlám vallási rendszere”.
Minthogy a kairói tartózkodása második
évére ösztöndíjat nem kapott, a kairói vegyes
törvényszéknél mint angol és francia írnok
kereste meg megélhetését és tanulmányi költségeit.
1904. november 8-án Mohamed Abdu,
Egyiptom muftija dicsérő diplomát adott Antalffy Endre tanulmányai során kifejtett szorgalmáért, buzgalmáért.
A diploma tartalma: „Mi Egyiptom muftija
bizonyítjuk, hogy dr. Antalffy Endre úr, kitartó
szorgalommal látogatja az Azhar-mecset előadásait. E mecsetben, mint a vallási és egyéb
arab tudományok egyetemén hallgatói minő-

ségben kifejtett szorgalma hiteléül adtuk neki
ezt a bizonyítványt”.«
A kairói tartózkodás rendkívül gyümölcsöző volt Antalffy Endre számára. Azonkívül, hogy elmélyítette arab tudományos
ismereteit, alkalma volt betekinteni a mindennapi életbe, a szokásokba és a kultúra jellegzetes
megnyilvánulásaiba.
Mindig
lelkesedéssel beszélt a kairói kávéházakban
eltöltött feledhetetlen estékről, ahol elragadtatással hallgatta Abu-Zeide legendáját és a
keresztes háborúban véghezvitt tetteit, amit a
helyi mesemondók emlékezetből kívülről
meséltek. Itt, ezeken az estéken, ahol a hallgatóság a szabadban, földön ülve vett részt,
ismerte meg a fiatal Antalffy Endre a népet,
élő, színes nyelvét, amelyet tökéletesen el is
sajátított – olvashatjuk Man Irén dolgozatában.
Kétévi egyiptomi tartózkodás után, a török
nyelv elsajátítása céljából Konstantinápolyban töltött egy esztendőt.
Hazatérte után, 1905/1906-ban egyik budapesti líceumban tanított, majd Jeruzsálembe, később Törökországba utazott.
Szenvedéllyel kutatott Konstantinápoly levéltáraiban. A török krónikákat tanulmányozta.
Valóban nagy kár, hogy nem adtak ki róla
egy könyvet sem, de a Marosvásárhely szellemi múltját feltárók kötelessége, hogy monográfiát írjanak Antalffy Endréről. Mikor
1958-ban eltemették, akik ismerték és hallgatták lenyűgöző előadásait, melyeket többnyire fejből tartott, szóval 1958-ban még
tudták, hogy egy második Bolyai Farkast temettek el. Mára emléke elhalványult, és
ahogy telik az idő, emléke, munkássága fokozatosan elfelejtődik.
Irodalom:
Man Irén: Dr. Antalffy Endre élete és munkássága, államvizsga-dolgozat, 1965. UBB.
Irányító tanár: Csehi Gyula. Lelőhely: Fondul personal Antalffy (nr. inv. 963), nr. 69.,
dos. LVII. (1965), Román Nemzeti Levéltár,
Maros megyei kirendeltség.

http://www.ziaruldemures.ro/?p=227
Az Azhar Egyetem (arabul Dzsamaa al-Azhar, sokszor al-Azhar As-saríf, „A nemes Azhar”) az iszlám világ egyik legfontosabb felsőoktatási intézménye Kairóban.

Egy mecsethez kapcsolódik, és Fátima az-Zahra, Mohamed próféta lányának tiszteletére nevezték el építtetői, az Egyiptomot 969-ben elfoglaló Fátimidák, akik ősükként Fátimát tekintették. Nyomban
hozzá is fogtak az építkezéshez, és 971-re elkészült a híres egyetem. Az Azhar Egyetem első magyar diákja, s egyben első nem muszlim hallgatója Goldziher Ignác volt. Ennek az egyetemnek volt hallgatója
Germanus Gyula (Abdul Karim), 1935-ös mekkai zarándoklata előtt. Al-Azhari élményeit és a zarándoklatot Allah Akbar című könyvében írja le.
Az 1980-as években itt tanult Mihálffy Balázs, a Kegyes Korán egyik magyar fordítója, aki egyben a Magyar Iszlám Közösség alapítója is volt. (Wikipédia) Sajnos a magyar kultúrtörténet és a Wikipédia
sem tud arról, hogy Germanus Gyula előtt 30 évvel Antalffy Endre már az Al-Azhar Egyetem hallgatója volt, és neki is van egy kiadatlan Korán-fordítása!
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A természet kalendáriuma (CCCXVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Az év nyolcadik havába lépve, újólag
Gyöngyössi János Az esztendőben elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik esztendőre
hónapsorolóját vettem elő. Augustusra tett
bölcseletét mai napig megszívlelhetjük.
Fordul az Hold: fordul az erszény is, úgy költs,
Elfogy, s majd megtelik, ha van, amit belé tölts.
Oh csalárd Planéta! sok lett általad bölts.

Ha múlik a tavasz, rá nyár következik,
Melly gyümölcseivel gazdagon érkezik.
Nem nagy gyönyörűség látszik formájába,
De a világ éled készített javába.
Nincsen gyermeki kedv koros személyjébe,
Éltes férfijúhoz hasonlít színébe.
Dologra kiáltja az emberi nemet,
Mellynek gyümölcsével újra ad élelmet.
Süti a nap heve mezei munkásit,
Hallhatni sok sarlók sebes harsogásit.
Emberek lepik el a térjeket széjjel,
Kik közt a szekerek járnak nappal, éjjel.

A meleg és száraz augusztus a XVIII. száÍgy vezeti fel a Nyarát a bihari remete.
zad utolsó fertályától a magashegyi túrák és
a hegymászás havának számít. Akkoriban
Hordja takarmányját minden, erejével,
egyre többeket izgatott a bércek világa. Már
Ki-ki áztatván azt sok verejtékével.
nem csak kalandvágyból, hanem tudományos
Tüzessen süt a nap, lankadnak erdeink.
céllal is fel-felkeresték a magashegyeket: a
Sárgulván pusztulnak kirablott mezeink.
földabrosz fehér foltjainak feltérképezése, a
Bágyadnak a füvek, fejeket lehajtják,
csúcsok magasságának pontos meghatároA nyárnak nagy hevét el nem hordozhatják.
zása, botanikai, hőmérsékleti, légnyomástani,
Éget a meleg ég embert, barmot, füvet,
kőzettani kutatások – nem csupán Európában.
Izzadtan keresi minden a friss vizet.
De a kutatók nem egyedül merészkedtek
A megszáradt térség végtére elpusztul,
fel a hegyekbe. Kalauzul a környék pásztoMellyre a sok baromnyáj egybe kitóldul.
rait, orvvadászait, kristálygyűjtőit kérték fel.
Ki-ki elhordotta rólla takarmányát,
Így alakult ki lassan a hegyi vezetők világa.
Kapuk alá zárván keresett vagyonát.
Amikor megállapították, hogy az Alpok
Mint egy csinos madárfészek, melly ezelőtt
legmagasabb pontja a 4807 méter magas
Rendes üregjébe szép fijakkal megtőtt.
Mont Blanc, megindult a harc a csúcsért. ElEgy ideig gazdag; de végre magábul
sőnek a genfi Horace Benedict de Saussure
Eresztvén kincseit, üresen elpusztul:
– akkorra már több, Alpokkal foglalkozó tuEkként gyümölcsivel a nyári mezőség
dományos munka szerzője – tűzi ki célul a
Pompáz, s utoljára lesz elpusztult térség,
csúcshódítást. De az nem könnyen adja meg
Kóróji közt csak a sok kolompok dongnak,
magát. A Tissay vezette első kísérlet, 1775a legelő barmokrul hírt adnak.
Mellyek
ben, sikertelen. Több próbálkozás után, 1786.
Gyújtogatnak széjjel az henye pásztorok,
augusztus 8-án Michel Paccard és Jacques
Pipáznak, danolnak, nincsen nehéz dolgok.
Balmat hódítja meg a csúcsot. A hivatalos
Ekként a mezőség elvesztvén javait,
hegymászótörténet ezt a dátumot fogadta el
Emberi nemünknek szünteti dolgait.
az alpinizmus születésnapjának. Rá egy
évre, 1787. augusztus 3-án, Saussure is elérte
Azonban a csűrök koros gyermekekkel,
a csúcsot, Balmat segítségével. Ide illik az
Körülveszik magok sok soros rendekkel.
első alpinistanő csúcsmászása is: Henriette
Hevernek mellettek izmos asztagjai,
d’ Angeville 1838. szeptember 5-én állt elsőEldűltek körültök megnyúlt kazaljai.
ként az Alpok legmagasabb pontján.
Pufog a tót széjjel csikorgó csépjével,
De térjünk vissza a magashegyek világából
Izzad és küszködik a búza fejével.
a Kárpát-medence lágyabb tájaira. Ez idő tájt,
Így a nyár megadván világának javát,
1772-ben vetette papírra Bessenyei György őszül, s halálához készítgeti magát.
a Hunyadi László tragédiája toldalékának
Zöldellik ugyan még néhol az erdőkrül,
verseit, köztük Az esztendőnek négy részeS vidámnak is tetszik a kies berkekrül;
irül darabjait, ami az emberi életen végigteDe öregségéhez mégis közel érvén,
kintő, több mint tízezer soros tankölteménye,
Bágyad, a világnak adóját fizetvén.
Mint egy asszony, ki ha sok gyermekeket szül,
A természet világa vagy A józan okosság előMegfárad, s véribe végtére lassan hül.
munkálatának is tekinthető.

Hangos virág kiált, bíbor színekkel esdve, hogy jöjjön már a bíbor estve – japánkerti hortenziák

Így a nyár is magát ha kigyümölcsözte,
Idejét az ősznek általeresztette.

Emese álmáról Anonymusnál ezt olvasDe ne siessünk annyira az őszbe! Most
hatjuk:
még Nyár van. Babits Mihály nyara:
Esik a nap!
Szakad a súlyos, sűrü zápor
zuhogva istenigazából.
Állok, s nyakamba hull a lángderűs ég!
Óh gyönyörűség!

Részeg darázs
ráng körülöttem tág körökben,
ide röppen és oda röppen:
visszatérő csapongás, lenge hűség...
Óh gyönyörűség!

Hangos virág
kiált, bíbor szinekkel esdve,
hogy jöjjön már a bíbor estve,
hogy halk pohárka harmatok lehűtsék:
Óh gyönyörűség! (…)

77 éve, 1941. augusztus 4-én költözött
örök nyarába az esztergomi Előhegy remetéje.
Augusztus 5. Havas Boldogasszony ünnepe. Ez a Mária-ünnep eredetileg a Szűzanya római főtemplomának, a Santa Maria
Maggiorénak a fölszentelési évfordulója. A
középkori eredetrege egy gyermektelen, gazdag házaspárról szól, amelynek egy forró
nyári éjszakán Szűz Mária jelent meg álmában és tudatta velük, hogy építsenek templomot Rómában oda, ahova hó hull. Reggelre
az Esquilinus hegye hótól pompázott. Azóta
„Havi” Boldogasszony napján szerte a világon mise közben hófehér rózsaszirmokat hullajtanak a hívek közé.
Az öreg templom füvellő tövében
A nyári éjben ott hevernek ők,
Parasztok, barnák, csöndes és komoly nép,
Mint hajdan őseik, a bessenyők.
A vén zsolozsmát egykedvűn morogják,
Az anda hold hint rájuk terítőt,
A közel temető mellett a kósza
Komondorok jelentik az időt.

– Juhász Gyula Havi boldogasszony versében a keresztény Mária és a pogány Emese
álma fonódik össze. A természetben. Természetesen. –
(…) Éjfél után már imbolyog a gyertya.
Szekérvárában szundít a sereg,
Fekete Mária palástja rajtuk
És ajkuk bűvös igéket remeg.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Így a nyár megadván világának javát, őszül, s halálához készítgeti magát – zabföld aratás után Faragó határában

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

Összeállította: Kuti Márta

SZATMÁRNÉMETI SÁMUEL, SZATHMÁR-NÉMETI (Szatmárnémeti, 1658. aug.
10. – Kolozsvár, 1717. dec. 17.): ref. teológiai
tanár és filozófiai író. Tanulmányait szülővárosában kezdte, és 1675-ben Kolozsvárott, 1679-

től Debrecenben folytatta. 1680-ban Utrechtben
és Leydenben, 1682-ben pedig Franekerben tanult. Hazatérve a kolozsvári kollégium filozófiai professzorának nevezték ki. A karteziánus
eszméket hirdette. 1693-ban II. Apafi Mihály
nevelőjének hívták meg. 1695-ben visszatért a
kollégiumba mint a teológiai tanszék tanára.
Könyvtárát a kolozsvári kollégiumra hagyta. –
F. m. Metaphysica Contracta (1696).
EMŐD TAMÁS (Berekböszörmény, 1888.
aug. 11. – Nagyvárad, 1938. szept. 22.): újságíró, költő. Jogot tanult a kolozsvári egyetemen. Első versei 1906-ban A Hét c. lapban
jelentek meg. 1906-tól 1914-ig Nagyváradon
újságíró. A Holnaposok köréhez tartozott. Ady
Endréhez benső barátság fűzte. 1914-ben Bp.-

Ők ázsiai rónákon robognak,
Emese álma ez: mély és örök.

Már alszanak, már messze, messze mentek
És míg a Göncöl szekere görög,

re költözött. Nagy Endrével a magyar kabaré
megteremtésén fáradozott. 1917-ben a Belvárosi Színház dramaturg titkára, 1922-től az
Andrássy úti Színház, majd a Blaha Lujza
Színház, 1925-től 1927-ig ismét az Andrássy
úti Színház művészeti igazgatója. 1927-28ban az Új Színház igazgatója. A könnyed
dalok, franciás ízű sanzonok népszerű mestere. Mintegy 300 dalszövege és közel 80 egyfelvonásosa szerepelt a fővárosi kabarék
műsorán. – M.: Versek (Nagyvárad, 1911);
Dicséret-dicsőség (versek, Bp., 1915); Ferenc
Jóska ládájából (jelenetek, dalok, Bp., 1917);
Pesti hegedű (Bp., 1918); A magyar kabaré tízéves antológiája (Bp., 1918); Csipke
(Három egyfelvonásos színmű, Bp., 1923);
Mézeskalács (daljáték, bem. 1923); Nótám,
füttyöm, citerám (versek, Bp., 1926); Versek
(Bp., 1939).

„nyolcszáztizenkilencedik esztendőben
Ügyek… nagyon sok idő múltán Magóg király nemzetségéből vezére volt Szkítiának, aki
feleségül vette Dentu-mogyerben Önedbelia
vezérének Emese nevű lányát. Ettől fia született, aki az Álomos nevet kapta. (…) isteni
csodás eset miatt nevezték el Álmosnak, mert
teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg sólyom-forma madár képében
(…) Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön
sokasodnak el.”

A turul másodszor a honfoglalás legendájában jelenik meg. Még a levédiai tartózkodásuk idején Árpádot álmában turulmadár
vezeti Atilla földjére, melyet örökül hagyott
rájuk. Addig kell követniök, míg el nem tűnik
a szemük elől. Így jutottak el a Kárpát-medencébe. Itt tűnt el a madár végleg a szemük
elől. Ennek a mondának a valóságos alapja,
hogy a magyarok valóban addig a helyig vonultak Európában nyugat felé, ahol a kerecsensólyom fészkel. A turul, régészeti leletek
bizonysága szerint is, a kerecsensólyom
(Falco cherrug).
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította az Év
madara programját. 2000-ben a kerecsen volt,
idén legközelebbi rokona, a vándorsólyom
(Falco peregrinus) lett.
A vándorsólyom szerte a világon az erő, az
ügyesség, a rátermettség jelképe. A késő középkorig, a héja mellett, a legelterjedtebben
használt solymászmadár volt. Magyarországon a vándorsólyom volt „a sólyom”, a többi
fajt, a kerecsent is, más néven említik a krónikák. A lőfegyverek elterjedésével a solymászat csillaga lehanyatlott, a XX. században
azonban újjáéledt.
A 38-51 cm-es, 89-113 cm-es szárnyfesztávolságú madár igazi világpolgár. Bárhol
megtelepszik, ahol költésre alkalmas sziklafalat vagy üres fészket talál. Világszerte költ
nagyvárosok magas épületein is.
Nyílt légtérben vadászik repülő madarakra,
a verébméretűtől a gémig. A magasból indítja
támadását. Szárnycsapásokkal gyorsított zuhanása közben a 320 km/h-s sebességet is
eléri. Nálunk nem vonuló. Azonban a fiatalok
a kirepülést követően, párba állásig nagy területeket kóborolnak be.
Mai peregrinálásom végére érve, maradok
kiváló tisztelettel.
Kelt 2018 augusztusának 3. napján, amikor
Luna mendax utolsó negyedébe lépett.

KŐSZEGI DÉNES (Nagylak, 1888. aug. 12.
– Szeged, 1970. szept. 14.): analitikai vegyész,
gyógyszerkémikus, egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa (1952). A kolozsvári tudományegyegyetem matematikai és természettudományi karán doktorált (1914). 1914-18-ban a
kolozsvári, 1919-20-ban a bp.-i, 1921-34-ben a
szegedi egyetem vegytani intézetében, 1935-47ben a Szerves és Gyógyszerész-Vegytani Intézetben dolgozott. 1933-ban magántanárrá
habilitálták. 1938-ban intézeti tanár, 1946-ban c.
ny. rk. tanár, 1950-ben ny. rk. tanár, 1951-től ny. r.
egyetemi tanár, 1944-63-ban tanszékvezető. Számos nemzetközi kémiai egyesület tagja. Főleg a
klasszikus kémiai analitika, gyógyszervizsgálat, a
hazai cellulózgyártás vegyi technológiájának kidolgozása foglalkoztatta. Kb. 60 tudományos
közleménye jelent meg hazai és külföldi szaklapokban.
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Virágzik az illegális mocsáriteknős-kereskedelem az online hirdetőoldalakon*

A BBTE részéről Sos Tibor, a Magyar
Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársa vett részt annak a tanulmánynak az elkészítésében, amely a vadon
befogott mocsári teknősök (Emys orbicularis) romániai online platformokon történő illegális értékesítését
vizsgálja.

A szerzők a 2013-2015 közötti időszakban
tekintették át azokat a fontosabb romániai tárhelyű hirdetőfelületeket – a nagy aukciós
weboldalaktól a virtuális kisállat-kereskedéseken át az állatos tematikájú fórumokig vagy
Facebook-csoportokig –, amelyeken magánszemélyek mocsári teknősöket kínáltak eladásra.
A mocsári teknős a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) által összeállított vörös
listán a mérsékelten fenyegetett fajok közé
tartozik, ugyanakkor már születtek szakmai
javaslatok arra, hogy az EU-tagállamok területén sebezhető fajjá minősítsék, tekintettel
az élőhelyvesztésre, környezetük lepusztulására, bizonyos invazív teknősfajok (pl. a közönséges ékszerteknős – Trachemys scripta)
elszaporodására, illetve a kereskedelmi célzatú vadorzásra. A Kárpát-medencében is őshonos fajt leginkább házi kedvencként tartják
az országban. A román törvénykezés a mocsári teknősök befogását, természetes környezetükből való kiszakítását, bántalmazását,
elpusztítását vagy gyűjtését szigorúan tiltja.
Ennek dacára a Romániában illegálisan piaci
forgalomba hozott víziteknősfajok között a
mocsári teknős vezeti a népszerűségi listát.
A vizsgált időszakban 150 hirdetés keretében összesen 217 mocsáriteknős-példányt
próbáltak hazai internetes platformokon értékesíteni. Míg 2013-ban és 2014-ben közel
azonos számú hirdetést tettek közzé (30-at,
illetve 36-ot), majdnem azonos számú mocsáriteknős-példányt bocsátva áruba (47-et,

majd 52-t), 2015-ben a hirdetések és az el- hető. A legtöbb hirdetés Bukarestből, az Ilfov kapcsolatos hazai jogszabályok szigorítása,
adásra kínált példányok száma egyaránt meg- megyével szomszédos megyékből, valamint az illetékes ellenőrző szervek internetes bűnugrott, 84 hirdetés keretében 118 állatot Konstanca megyéből és az ország északnyu- cselekmények terén szerzett alaposabb jártaspróbáltak értékesíteni. A szerzők szerint ebbe gati, illetve északkeleti régióiból szárma- sága, valamint egy, a bűncselekmények
enyhén belejátszhat az is, hogy 2015-ben zott. Egy hirdetés keretében – átlagot vonva áldozatául esett állatok visszavadítását szoltöbb energiát fordítottak a hirdetések keresé- – 1,4 mocsáriteknős-példányt árusítottak, gáló rehabilitációs központ létesítése segítené
sére.
ami arra utal, hogy az eladók inkább al- a leginkább – állítják a szerzők.
Az OLX.ro és a tocmai.ro nevű román kalmi értékesítők, mint professzionális vadaukciós weboldalakon, melyek 2015-ben ösz- orzók vagy tenyésztők, gyakran azzal
* George-Ioan MĂRGINEAN, Elena
szeolvadtak, a vizsgált időszakban 142 hirde- sincsenek tisztában, hogy védett fajról van GHERMAN, Tibor SOS (2018): The illegal
tés jelent meg, melyek keretében 206 szó, melynek piaci értékesítése törvénybe üt- internet based trade in European pond turtle
példányt kínáltak eladásra. A szerzők felhív- közik.
ják a figyelmet, hogy az OLX-hez vagy
A mocsári teknősökkel történő illegális in- Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in Romaokazii.ro-hoz hasonló, nagy aukciós oldalak ternetes kereskedelem visszaszorítását a vad- nia: a threat factor for conservation. Northszinte teljes mértékben mellőzik a vadvilág állatok
kereskedelmi
értékesítésével Western Journal of Zoology, 14/1, 64-70.
piaci értékesítésével kapcsolatos állami és
nemzetközi jogszabályok ismertetését, arról
nem is beszélve,
hogy az állatok
szállítási módjaként továbbra
is elfogadott a
magán-futárszolgálattal történő kézbesítés.
Az eladásra
kínált
példányok ára általában 20 és 500
lej között váltoátlagot
zott,
vonva 120,55
lej volt egy mocsári teknős ára.
Az illegális eladásokból befolyó
összeg
14.686 lejre te- Eladó tarajosteknősök az OLX.ro hirdetőfelületén. Forrás: https://www.olx.ro/oferta/vand-broaste-testoase-pereche-IDbhRbW.html#cfb22f7b05

Sir Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere 75 éves

Július 26-án ünnepelte hetvenötödik
születésnapját Sir Mick Jagger, a Rolling Stones énekese, a rockzene élő
legendája.

A rockvilág egyik legkarizmatikusabb
egyénisége 1943-ban Dartfordban született
Michael Philipp Jagger néven. Templomi kórusban énekelt, és rendkívül jó tanuló volt,
tanár szülei abban reménykedtek, hogy minden bizonnyal a nyomukba lép majd. Jagger
azonban a korai rock and roll és a blues szerelmese lett, tizennégy évesen megvette első
gitárját, és iskolatársával, Dick Taylorral
együttest alapított. Már egy éve a London
School of Economics diákja volt, amikor
1961. október 17-én a dartfordi vasútállomáson összetalálkozott a gitárját cipelő Keith
Richardsszal. A két fiú ötéves korában ismerkedett meg, de aztán szem elől tévesztették
egymást. Beszélgetni kezdtek, természetesen
a blueszenéről. Mire Londonba értek, megszületett egy barátság és a rockzene egyik
legfontosabb szerzőpárosa, a nagy találkozás
helyét ma emléktábla jelöli.
Innen már csak egy lépés volt a Rolling
Stones létrejötte. Richards csatlakozott Jagger és Taylor együtteséhez, nem sokkal később megérkezett az élet minden terén
tapasztaltabb Brian Jones is. A bandát idővel
Muddy Waters Rollin’ Stone című dala után
nevezték el, első fellépésükre 1962. július 12én került sor. Taylor nem sokkal később kiszállt, a basszusgitár kezelését Bill Wyman
vette át (a legenda szerint nem virtuóz játéka
miatt, hanem azért, mert neki erősítője is
volt), a dobok mögé pedig Charlie Watts ült
be. Az immár állandósult összetételű Rolling
Stones 1963 júniusában szerződött le a Decca
lemezcéghez, a megállapodást az a producer
ütötte nyélbe, aki egy évvel korábban a meghallgatás után kirúgta a Beatlest.
A kemény zenét játszó és botrányt botrányra halmozó Stones hamarosan a jólfésült
Beatles egyetlen komoly riválisának számított, főleg azután, hogy Jagger és Richards a
feldolgozások mellett saját dalokat is írni
kezdett. A legenda szerint menedzserük egy

szobába zárta őket, és csak akkor jöhettek ki,
ha saját szerzeménnyel álltak elő, így született meg az As Tears Go By. Ezt az idők folyamán 170 dal követte, köztük olyan
klasszikusok, mint a Paint It Black, a Time Is
On My Side, az (I Cant’t Get No) Satisfaction, a Jumpin’ Jack Flash, a Ruby Tuesday,
a You Can’t Always Get What You Want, a
Sympathy For The Devil, a Gimme Shelter.
Albumaik, az Aftermath, a Beggars Banquet,
a Let It Bleed, az élő Get Yer Ya-Ya’s Out, a
Sticky Fingers és az Exile on Main St. is
klasszikussá váltak.
Jagger rendkívül szuggesztív színpadi jelenléte és jellegzetes fizimiskája a filmszakma figyelmét is felkeltette, több mint tíz
filmben szerepelt, ezek közül a Ned Kelly és
a Performance a legismertebb, de volt producer, filmzeneszerző, sőt még író is.
A „világ legnagyobb rock and roll zene-

kara”, ahogy a koncerteken felkonferálták
őket, a hetvenes évek végén kifulladni látszott, a zenei stílust illetően ellentét bontakozott ki a két zenész között. Jagger az együttest
inkább a pop és a dance műfaja felé terelgette
volna, míg Richards a rock and roll és blues
gyökerek mellett tette le a voksát. Mindezt tetézte, hogy az énekes szólókarrierrel is próbálkozott, de két – a Rolling Stoneshoz
mérten mérsékelt sikerű – album után be kellett látnia, hogy egyedül nem megy.
A magánakciók után visszatért a Rolling
Stones bástyái mögé, és az együttes 1989-es
Steel Wheels albuma, valamint az azt kísérő
turné nagyon sikeres vállalkozásnak bizonyult. Jagger 1993-ban elkészítette harmadik
önálló albumát, de a Wandering Spirit is langyos fogadtatásban részesült, míg a következő évben napvilágot látott Stones-lemez, a
Woodoo Lounge Grammy-díjat nyert. Jagger

negyedik szólóalbuma 2001-ben Goddess in the Doorway címmel jelent
meg.
Az egykori lázadó 2003-ban megkapta a lovagi rangot, azóta neki is
kijár a Sir Mick megszólítás. A kitüntetés vihart kavart, mert Jaggert elitellenes nézetei és zavaros magánélete
miatt II. Erzsébet királynő nem tartotta
a megtiszteltetésre méltónak, s amikor
mégis beadta a derekát, a kitüntetés átadását fiára, Károly walesi hercegre
bízta. A másik oldalról pedig Richards
kritizálta barátját, amiért elfogadta a
lovagi címet.
A Stones, bár tagjai mindannyian
nyugdíjaskorúak, még mindig koncertezik, 1995-ben és 2007-ben magyar
rajongóik is élőben csodálhatták meg
őket. 2016 nyarán félmillió ember előtt
adtak történelminek minősített koncertet Havannában, ahol zenéjüket korábban betiltotta a kommunista rendszer.
Legutóbbi turnéjukra tavaly ősszel indultak, és néhány napja Varsóban léptek fel utoljára. A No Filter névre
keresztelt koncertkörútnak másfél millió nézője volt, és 220 millió dollár bevételt
hozott, s a felvételek tanúsága szerint az énekesen mintha nem fogna az idő.
Az örökmozgó és féktelen Mick Jagger a
maga mögött hagyott hét és fél évtized ellenére is minden nap sportol, koncert előtt futógépen melegít be, amire szüksége is van,
hiszen azt mondják, hogy a zene mellett több
mint 20 kilométernyi „tornamutatvánnyal”
kápráztatja el közönségét. Érdeklődik a művészetek iránt is, részt vett a banda koncertjeinek díszletei és több lemezborítójának
tervezésében. Köztudottan nőfaló hírében áll,
de valószínűleg még a szemfüles paparazzik
sem tárták fel minden kalandját. Csak egyszer nősült, de el is vált, öt anyától nyolc
gyermeke született, a legfiatalabb 2016 decemberében egy balett-táncosnőtől, a mama
elfoglaltsága miatt a kicsit magával vitte a
most befejeződött turnéra is. (MTI)
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című pályázat nyertesei:
BERKESZI OTTó, Marosvásárhely,
Ibolya u. 6B sz.
FÉNYA SÁNDOR, Marosvásárhely, 1848. út 93/15. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
KÉRÉSZY; HüLTL; KOVÁCS; TOMPA;
MAUPASSANT; KAZINCZY; SEMAYER.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. A kérdés. 9. Tara úrnője (Scarlett). 10. Nyugat-szamoai pénz. 11.
Békés megyei város. 16. Orosz történész (Jevgenyij). 18. Indíték. 19. … Flynn, amerikai
filmsztár. 20. Szétesik. 21. Társa (röv.). 22. A Garam szlovák neve. 23. Vonalzóféle. 24.
… gros, nagyban. 25. Hollandiai folyó. 26. Ómega és alfa. 27. Bolgár-török szövetség
népeinek neve volt. 30. Jogvita. 31. Feltett szándék. 32. Támlás heverő. 34. Lehetőség.
36. Slágerlista. 37. … ebcsont beforr (Petőfi). 38. Forrasztófém. 39. Angol egyetemi város.
41. Föld alatti várbörtön. 44. Rainer Maria …, osztrák költő. 46. Héber szó: fej, kezdet.
47. Régész öröme.
FüGGőLEGES: 1. Gátépítő állat. 2. A hidroxilgyök szimbóluma. 3. Lengyel focisztár. 4. … kontra …, R. Brenton Oscar-díjas filmje. 5. Idegen Áron. 6. Zalaegerszegi
sportklub. 7. Páros pára! 8. Mario Vargas…, perui író. 11. A válasz. 12. Abba az irányba.
13. Forró a végén! 14. Mereven kitartó. 15. Rangjelző előtag. 17. Elek! 20. Egy bánáti
folyó széle. 21. S. O’Hara birtoka. 23. A nyelőcső része. 25. Masírozik. 28. … King Cole,
rockénekes. 29. Közlekedési pálya. 30. Két szék közt a … 31. Férfinév (febr. 11.). 32.
Bolgár hegy. 33. Lombardiai folyó. 35. … dant vitia (Tétlenség szüli a bűnt). 37. Az USA
űrhivatala. 40. A ménkű része! 42. A panasz szava. 43. Szoknya része. 45. Elektronvolt
(röv.). 48. Bent leáll!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 16ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Pilinszky János egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések a július 27-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Különbéke
Skandi: Az idegenforgalom érdekében kiadtuk ezt a cellát egy
dán családnak.

KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro

VÍZSZINTES: 1. Antik számolóeszköz – Csillagrendszer. 7. Sértetlen – Kipling kígyója. 8. Bejárat – Becézett Ferenc. 9. Amalgámrész! – Osztrák, zambiai és luxemburgi
gépkocsijelzés. 11. Csomó – Lóbetegség. 12. Savanyú ételízesítő – Tanuló, nebuló. 14.
Román tagadószó – Sürgetőszócska. 15. Vegyipari alapanyag – Szódáspalack. 18. Számszerű tény – Dalbetét. 19. Modortalan, rosszindulatú – Dél-amerikai hegylánc. 22. Helyhatározó rag – Azonban. 23. „Sárga föld” – Újszülött, csecsemő. 25. Dallamos lírai műfaj
– Vonatkozó névmás. 27. Szúr – Muris darab! 28. Fénymáz – Régi történet. 30. Libahang
– Alá. 31. Lehetőség, esély – Közrendőr.
FüGGőLEGES: 1. Adódik – Hangadás szerve. 2. Szerzetesnő – Kiindulópont, alap.
3. Azonos betűk – Taft közepe! 4. A xenon és bór vegyjele – UAK. 5. Paraj – Finom gúny.
6. Esik, hull – Középkori japán hadvezér. 10. Szembeszegül, ellenáll – Megszállott, őrjöngő
nő a görög mitológiában. 13. Utcára hajít – Osztrák tartomány. 16. Kisarjad, hajtást növeszt
– Édes szeszes ital. 17. Kézfogás – Sikertelenség. 20. Nobilis, arisztokrata – Spanyol teniszező (Rafael). 21. Kék drágakő – Lekvár. 24. Erjesztett takarmány – Vonós hangszer.
26. Akkor kezdődik! – Nyelvtani fogalom. 29. Kicsinyítő képző – Kiejtett betű.
Koncz Erzsébet

2018. augusztus 3., péntek ________________________________________HIRDETÉS – REKLÁM_____________________________________________ NÉPÚJSÁG
SC Dürkopp Adler SRL
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői és hőkezelői állás betöltésére

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

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

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

keres

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

technológus mérnököket

Amit kérünk:
– Felsőfokú szakirányú végzettség, TCM szak
– Rajzolvasási és méréstechnológiai ismeretek
– Német- és angolnyelv-tudás
– Jó problémamegoldó készség

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

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

keres

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

IT-mérnököt – rendszergazdát

Amit kérünk:
– Felsőfokú szakirányú végzettség
– 3 év tapasztalat vállalati informatikai infrastruktúra- vagy alkalmazás-üzemeltetésben
– Különböző szerveroperációs és adatbázis-kezelő rendszerek ismerete
– Német- és angolnyelv-tudás
– SAP ismerete
Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör
Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ négyégős Gorenje aragázkályha
nagyon jó állapotban. Érdeklődni naponta
12-20 óra között a 0741-615-489-es
telefonszámon. (9719)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)

JÓL MŰKÖDŐ fehér-fekete nyomtató
eladó, 60 lej. Tel. 0770-210-022. (9582)

ELADÓ jutányos áron tangóharmonika,
menyasszonyi ruha, üvegkorsók (10, 20,
25, 50 literesek), Dacia-szett (francia),
műanyag hordók (60 és 40 literes). Tel.
0728-867-646. (9680)

ELADÓ 20 m2 laminált parkett (8 mm),
kicsi szekér, új, vásznas linóleum, 1,4 m
széles (7 m + 4 m) és egyebek. Tel. 0748058-579. (9671)

ELADÓ asztali, elektromos meghajtású
varrógép, bőrvarrásra is alkalmas,
közepes méretű szőlőprés, üvegkorsók,
régi típusú dubára fémből készült
csomagtartó. Érdeklődni a 0770-338670-es telefonszámon. (9685)

ELADÓ új bölcső. Tel. 0745-751-628.
(9680)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(9694)

ELADÓK előnevelt vegyes fajtájú
csirkék. Tel. 0748-655-500. (9693-I)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (9711)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

ELADÓ 2004-es dízel Opel Astra G
kombi kitűnő állpotban, Peugeot 50
cm3 scuter. Tel. 0744-704-804.
(9730-I)

ELADÓ működőképes Singer varrógép,
jó állapotú kanapé, 3,5x2,5 m méretű
gyulafehérvári
perzsaszőnyeg.
Tel.
0265/213-574. (9725)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált 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)
SZOVÁTÁN MŰKÖDő CSALÁDI JELLEGŰ GYERMEKOTTHONBA keresünk keresztény értékrendet valló, a gyermeknevelés terén tapasztalattal rendelkező CSALÁDOT 8 gyerek nevelése és gondozása
céljából. A bentlakásos intézményben teljes munkaidős szerződést kínálunk. Előnyt jelent az angol- vagy
németnyelv-ismeret. Tel. 0754-450-799. (20342-I)
A GRAND HOTEL SZOBALÁNYOKAT és TAKARÍTÓKAT alkalmaz. Önéletrajzokat a szálloda székhelyén fogadunk. Tel. 0365/730-003. (20329-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)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNY RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)
A ROMARIS CÉG alkalmaz SOFŐRT trélerre és 8X4-es kamionra. További információk a 0744-327177, 0265/446-133-as telefonszámokon. (20326-I)
BÁROSLÁNYT alkalmazok. Tel. 0752-526-181. (9592)
KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ, VENDÉGLŐ PINCÉRT alkalmaz. Tel. 0744-624-976.
(62459-I)
JAVÍTÁSOK, VAKOLÁS, FESTÉS, KÉSZRE DOLGOZÁS, PADLÓ- ÉS FALICSEMPÉZÉS. Tetőjavítás, csatornázás. Tel. 0726-638-909. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGBA, SZALÁMICSOMAGOLÁSRA keresünk MUNKAERŐT. Órabér: 10,45 euró. A
kiutazás költsége az első fizetésből vonódik le. Tel. 0740-881-428. (9673)
ALKALMAZUNK TURISZTIKAI PANZIÓBA DOLGOZÓT, nyugdíjas nők és egyetemista lányok is jelentkezhetnek. Tel. 0757-439-083. (9662-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)
NőI ÉS FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szükséges. Milyen egy igazi petrys eladó?
Kedves, mosolygós, hatékonyan kommunikál, nyitott az új dolgok megtanulására, szereti fejleszteni saját
képességeit. Ennél többre nincs is szükség ahhoz, hogy a Petry-csapat tagjává válj. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen! (sz.-I)
MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST, KŐMŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415-169.
(9688)
ÉRTÉKESÍTÉSI üGYNÖKÖT alkalmazunk! Elvárások: kiváló kommunikációs, meggyőző- és tárgyalókészség, logikus érvelési készség és ügyfélközpontú hozzáállás, B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent
az angolnyelv-tudás, műszaki téren való jártasság. Jelentkezés: warconinnovation@gmail.com (sz.-I)
A nyárádtői PSIHOSAN EGÉSZSÉGüGYI KÖZPONT személyzetet alkalmaz a következő állások betöltésére: ORVOSI ASSZISZTENS, BETEGÁPOLÓ. Az önéletrajzok benyújtása és az állásinterjú 2018.
augusztus 7-én 15 órától lesz Marosvásárhely, Sârguinţei utca 8/3. szám alatt, a Psihosan-rendelőben. (sz.-I)
A ROSEN-GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722396-115. (sz.-I)
ALKALMAZUNK ÁCSOKAT és KŐMŰVESEKET. Tel. 0733-542-695. (9736-I)
CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (9740-I)

A Privát Virtuális Téren is lehet igényelni az elektronikus
pénztárgépek egyedi azonosítóját

Az Országos Adóhatóság (ANAF) lehetőséget biztosít a gazdasági egységeknek, hogy az úgynevezett
Privát Virtuális Téren (SPV) keresztül nyújtsák be az elektronikus pénztárgépek egyedi azonosítószámának igényléséhez szükséges dokumentumokat.
Így a Privát Virtuális Tér révén lehetővé válik, hogy az elektronikus pénztárgépet használók online
igényeljék az elektronikus pénztárgépek egyedi azonosítószámának kérvényezéséhez szükséges nyilvántartási regiszteri számot, vagy a Bukarest municípiumban/megyében felszerelt elektronikus pénztárgépek azonosítóját, az Országos Adóhatóság applikációján keresztül – C801-es űrlap.
A C801-es űrlap az ANAF honlapján, a www.anaf.ro oldalon a Servicii Online – Declaraţii Electronice (online szolgáltatások – elektronikus nyilatkozatok) menüpont alatt található meg.
A kérvény kitöltéséről és beküldéséről, valamint a csatolandó iratokról további információk tudhatók meg az ANAF weboldalán közzétett kalauzban, a Servicii Online menüből elérhető Aparate de
marcat electronice fiscale (case de marcat), azaz elektronikus pénztárgépek alpontnál, vagy telefonon
az adófizetők telefonos szolgálatán – call center (+4).031.403.91.60.
Az Országos Adóhatóság megtette az összes intézkedést ahhoz, hogy megkönnyítse a gazdasági egységek számára az elektronikus pénztárgépek egyedi azonosítószámának megszerzését, és azt javasolja,
hogy a bizonylatokat a Privát Virtuális Téren keresztül igényeljék. Az ANAF ugyanakkor azt ajánlja
az adófizetőknek, hogy a C801 űrlapot időben nyújtsák be, hogy elkerüljék az utolsó napok zsúfoltságát.
A kormány 28/1999. számú sürgősségi rendelete 3. cikkelyének 2. bekezdésében előírtak szerint a
pénztárgépek fel nem szerelése esetén az ANAF szeptember 1-jétől büntetést ró ki a nagy- és közepes
vállalatokra, folyó év november 1-jétől pedig a kisvállalkozókra is.
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

ELADÓ kemény tűzifa, gyertyánfa
házhoz szállítva. Tel. 0745-793-465.
(9711)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (9736-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (9741-I)

LAKÁS

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás a
Moldovei utcában négyemeletes
tömbház negyedik emeletén. Tel.
0724-374-212, 10-20 óra között.
(9726-I)

EGYEDÜLÁLLÓ
LEHETŐSÉG!
ELADÓ Marosvásárhelyen, központi
zónában, III. és IV. emeleten penthouse stílusú luxusapartman igényesnek, dupla garázzsal (körülbelül 32
m2), mely az épület első szintjén található. A lakás 160 m2, külön bejáratú,
ultramodernül felszerelt, két hálószobával, szaunával, tágas nappaliba
nyíló, teljesen felszerelt, bebútorozott
konyhával, két fürdőszobával (jacuzzival), öltözőszobával és nagy balkonnal. A lakók biztonságát fém
bejárati ajtó, valamint az épület biztonsági szolgálata védi. Ára alkudható. Érdeklődni a 0745-507-253-as
telefonszámon. (sz.-I)

JELENLEG Zsibón vagyok, kétszobás
lakásomat eladnám vagy bérbe adnám a
December 1. úton, Marosvásárhelyen.
Tel.
0787-697-730.
Megtekinthető
augusztus 25. és szeptember 10. között.
(1829)

ELADÓ 2 szobás, 4/4. emeleti
tömbházlakás a Meggyesfalvi negyedben, Cugir utca. Ára: 38.000 euró. Tel.
0757-287-193. (9430)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás – saját
hőközpont, termopán ablakok, vasajtó,
padló- és falicsempe – alkudható áron.
Tel. 0754-323-475. (9606-I)

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek javait értékesítő osztály
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, belső 194;
fax: 0265/261-093, e-mail: Ramona.Munteanu.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám, 5-ös iroda, földszint) 2018. augusztus 14-én 11.30 órai kezdettel
(az első) nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságot:
– fehér IVECO haszonjármű, típusa: Turbo Daily 35-12.1, azonosítószám
ZCFC358010D060080, 2800 köbcentis, 1997-es gyártmány, dízel, kikiáltási ár
4320 lej. A licitlépték az ingóság értékének 5%-a.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (augusztus 13.)
mutassák be a következő iratokat: feliratkozási kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi
Állami
Kincstárhoz
kell
befizetni,
számlaszám:
IBAN
RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), ha szükséges, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek
a cégbejegyzési okirat román nyelvű, hitelesített fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi
magánszemélyek a személyazonossági vagy útlevél másolatát, bizonylatot arról,
hogy az ajánlattevőnek nincs az állammal szemben adóssága.
Bármely irat hiánya az árverésről való kizáráshoz vezet.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, 5-ös iroda, vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, 194-es mellék.
Olivia Sîntean,
Ramona Munteanu,
a begyűjtőosztály helyettes vezetője
értékesítési részleg
Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek javait értékesítő osztály
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, belső 194;
fax: 0265/261-093, e-mail: Ramona.Munteanu.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám, 5-ös iroda, földszint) 2018. augusztus 14-én 11.30 órai kezdettel
(az első) nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságot:
– fehér N2 MAN haszonjármű, 8.185 típus, 180 LE, azonosítószám
WMAL20ZZZ2Y096146, 4580 köbcentis, 2001-es gyártmány, dízel, kikiáltási ár
14.200 lej. A licitlépték az ingóság értékének 5%-a.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (augusztus 13.)
mutassák be a következő iratokat: feliratkozási kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi
Állami
Kincstárhoz
kell
befizetni,
számlaszám:
IBAN
RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), ha szükséges, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek
a cégbejegyzési okirat román nyelvű, hitelesített fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi
magánszemélyek a személyazonossági vagy útlevél másolatát, bizonylatot arról,
hogy az ajánlattevőnek nincs az állammal szemben adóssága.
Bármely irat hiánya az árverésről való kizáráshoz vezet.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, 5-ös iroda, vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, 194-es mellék.
Olivia Sîntean,
Ramona Munteanu,
a begyűjtőosztály helyettes vezetője
értékesítési részleg
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ZARÁNDOKÚT: Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség György
Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez.
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság hegye,
Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában pedig Amman,
Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra.
Szabad helyek száma: 10.
Minden
érdeklődőt
szeretettel
tájékoztatunk
a
0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)

A GREEN ÖKOLóGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába
a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet.
(62408)

FONTOS HELYESBÍTÉS
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPüLŐTÉR objektív okok miatt elhalasztja 2018. augusztus 16-ára a valutaváltás, közélelmezés, autókölcsönzés tevékenységekre meghirdetett versenytárgyalást. (sz.-I)
ELADÓ 2 szobás, II. osztályú, III. emeleti
tömbházlakás, nincs felszerelve. Ára:
35.000 euró. Tel. 0752-681-782. (9709)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás az
Armoniei utcában, földszint. Tel.
0771-604-316. (9670-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, III.
emeleti, rendezett tömbházlakás. Ár:
49.500 euró. Tel. 0744-796-387.
(9714-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

GARZONT kétszobás lakásra cserélek a Kárpátok sétányon + különbözet. Tel. 0755-600-105. (sz.-I)

ELADOM vagy elcserélem a Sitarilor u.
10. sz. alatti magánlakásomat. Tel. 0740371-796. (9680)
KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben nem dohányzó személynek. Tel. 0770-171-720. (9611-I)

KIADÓ 3 szobás lakás 2-3 egyetemistának Marosvásárhelyen, a Kövesdombon. Tel. 0740-268-833. (sz.-I)

ELADÓ egy kétszoba-összkomfortos, földszinti tömbházlakás a Szabadság utcában, a Darinától 50
méterre. Irányár: 42.000 euró, alkudható. Tel. 0770-194-431. (9734-I)

KIADÓ bútorozott szoba lány részére.
Tel. 0749-795-143. (9742)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
VÁLLALJUK tető és terasz készítését, bármilyen javítást. Tel. 0742-778207, Misi. (9707-I)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépforgatást,
tetőjavítást,
tetőkészítést
(Lindab-lemez),
bármilyen
munkát.
Garázstetőket is javítunk és készítünk.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-669-239, Mihály. (9666)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (1778-I)

MASSZÍV FÁBÓL bármilyen bútort,
külső és belső lépcsőt készítünk.
Antik, régi bútorokat javítunk garanciával. Tel. 0751-233-923. (9534-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (9577-I)

KERTÉSZMÉRNÖKI
egyetemista
munkát vállal/keres. Tel. 0755-267-336.
(9716)
TAPASZTALT takarítónő állást keres
munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.
(9724-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk 2012. augusztus
3-án
ZELINKA
MAGDOLNÁRA szül. Fancsali halálának évfordulóján. Férje, Ernő,
fiai: Ernő, Walter családjukkal és
a három unoka: Balázs, Anna,
Nóra. Nyugodj békében! (9573)

Szomorú szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi
születésű
KOVÁCS JÓZSEF gálfalvi lakosra
halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi szerető családja. (9664)

Szomorú szívvel emlékezünk
KELEMEN PÉTERRE halálának 6.
évfordulóján. Édesanyja és testvére, Csilla. (9652)

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Kegyelettel, szomorú szívvel emlékezünk a marosszentkirályi
NAGY ANDRÁSRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Soha el
nem feledünk. Felesége, két gyermeke, menye, unokái, dédunokája. (sz.)

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 3-án GÁBOR JÁNOSRA
halálának 9. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szülei, valamint testvérei. (9721)

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 5-ére, amikor 3 éve itt hagyott bennünket a székelybői
születésű id. GÁBOR JÓZSEF
volt tiszthelyettes. Emlékét őrzi
bánatos felesége, két fia és azok
családja. Nyugodj békében, Tata!
(9720)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és rokon,
DR. CSEGEDI JÚLIA JOLÁN
egyetemi tanár,
gyógyszerész
2018. július 30-án, életének 91.
évében hirtelen elhunyt. Temetése 2018. augusztus 3-án, pénteken
13
órakor
lesz
a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (9756-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon és jó barát,
özv. TURZAI VIKTÓRIA
az egykori Unitatea szövetkezet
volt dolgozója
2018. augusztus 1-jén életének
75. évében elhunyt. Temetése augusztus 4-én 12 órakor lesz a marosvásárhelyi
református
temetőben. Emléke mindig a szívünkben marad.
A gyászoló család. (9735-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
OROSZ ZOLTÁN
életének 76. évében türelemmel
viselt betegség után csendesen
megpihent.
Búcsúzik tőle testvére, Berta és
sógora, Károly. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodj
békében, drága testvérem! (9743-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, sógornő, rokon,
ismerős,
TIMÁR TERÉZIA
szül. Kari
életének 79. évében hosszú betegség és szenvedés után csendesen megpihent. Temetésére
augusztus 4-én, szombaton
16.30 órakor kerül sor a Jeddi úti
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (9744-I)
Beteg teste megpihent már, de
lelke még velünk jár, mert nem
hal meg, kit eltemetnek, örökké
él, kit igazán szeretnek.
Búcsú nélkül, tragikus hirtelenséggel, 65 évesen elhunyt fiam,
PÉTERFY ISTVÁN
grafikusművész.
Temetése augusztus 3-án 14 órakor lesz a katolikus temető felső
kápolnájából, katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Fájdalommal vesznek búcsút
szerettei: édesanyja, felesége,
testvére, anyósa, sógorai, unokatestvérei, nagynénje, nagybátyja,
a közeli és távoli rokonok, ismerősök, szomszédok. (9745-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
a szeretett férj, vő, sógor, rokon,
ismerős,
PÉTERFY ISTVÁN
életének 65. évében július 31-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése augusztus 3-án 14 órakor lesz a katolikus temető felső
kápolnájából, katolikus szertartás szerint. Emlékét szeretettel
őrzöm.
Katalin. (9745-I)
Szomorú szívvel tudatom, hogy
bátyám,
PÉTERFY ISTVÁN
életének 65. évében július 31-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Búcsúzunk augusztus 3-án 14
órakor a katolikus temető felső
kápolnájából, katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Ildi és Sanyi. (9745-I)
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Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel
őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk,
hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus
4-én a nyárádszeredai BÁRDOS
ERZSÉBETRE halálának 7. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (sz.-I)
„Az Úr adta, az Úr vette el.
Áldott legyen az Úrnak neve.”
(Jób 1.21 rész)
Veled vagyunk most is,
te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad
oly végtelenül nagy.
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
amit reménykedve hordoztál magadban.
Lehunytad a szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az
volt, hogy minket szerettél.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 5-én TROMBITÁS
GYÖRGYRE (Gyuri), a Művészeti Líceum volt hegedűtanárára
halálának első évfordulóján.
Gyászoló szerettei. (9749-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj,
OROSZ ZOLTÁN
életének 76. évében, Isten akaratában megnyugodva, 2018. augusztus 1-jén elhunyt. Búcsúzik
tőle szeretett felesége, három fia,
két menye, öt unokája és dédunokája. Temetése augusztus 4én, szombaton 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint. Nyugodjon békében!
Szerettei. (9752-I)
Hirtelen elmentél, a kezedet fogtam, de az életed megmenteni
sajnos nem tudtam.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, testvér,
sógornő, nagynéni, rokon és jó
szomszéd,
özv. NAGY JÁNOSNÉ
szül. ADORJÁNI ELLA
nyomáti lakos
életének 80. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése
augusztus 4-én 13 órakor lesz a
nyomáti gyászháztól, unitárius
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (9754-I)
Mély fájdalommal, szomorúan tudatjuk, hogy drága édesanyánk,
a makfalvi születésű
NAGY ERZSÉBET
89 évesen 2018. augusztus 1-jén
elhunyt. Drága halottunk temetése 2018. augusztus 6-án, hétfőn 13 órakor lesz a református
temetőben. Nyugodj békében!
Gyászoló szerettei. (9758-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Sajnos ismét eltávozott az
élők sorából egy hozzám
közel álló, szeretett lény, az én
kedves EMESE keresztanyám.
Ha találkoztunk, jóságos arca
mindig mosolygott, és szavaiból szeretet, jóság áradt.
Hosszas betegségét emberfeletti tartással viselte. A fájdalmas búcsúzás mondatja:
Emese néni, nyugodjál békében!
Keresztlányod,
B.
Emese. (9755-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Komáromi Andrásnak és családjának a szeretett FELESÉG
és ÉDESANYA elvesztése
miatt érzett fájdalmukban.
Nyugodjon békében!
A gázgyári barátok. (9696-I)
Megrendülten
értesültünk
KOMÁROMI EMESE, baráti
társaságunk szeretett tagjának haláláról. Kegyelettel
gondolunk vissza EMESE
szelíd, kedves lényére, az
együtt töltött évek szép emlékére. Isten nyugtassa békében! Gyászoló szeretteinek
vigasztalódást kívánunk. A
Csepán család. (9710-I)
Megrendült és fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátnőnktől, kománénktól, KELEMEN
ANNÁTÓL, aki hirtelen távozott szerettei köréből. Emlékét
szeretettel őrizzük szívünkben. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Isten
nyugtasson békében, drága
Annuska! Csizmadia Kálmán
és családja. (9737)
Hosszú éveken át közösen
megélt, sok szép és kevésbé
szép élmény és emlék fonta át
családjaink életét.
Nem találunk szavakat, csak
azt érezzük, hogy egy egész
életen át tartó szép és nemes
barátságunkból kihullott egy
láncszem a drága EMESE halálával.
Kedves Bandi és gyerekek! E
nehéz és fájdalmas percekben
mi érzésben veletek vagyunk,
és kérjük a Jóistent, adjon
nektek annyi erőt, hogy ezt a
veszteséget és fájdalmat úgy
fizikailag, mint lelkileg el tudjátok viselni.
Búcsúzóul Emesének azt kívánjuk, hogy örök álma legyen békés és csendes.
Emléke szívünkben mindig
élni fog. Ibolya és Márton.
(9754-I)

20 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS _______________________________________ 2018. augusztus 3., péntek

Az elsavasodás problémái

Szervezetünk a legkülönfélébb károsodásoknak van kitéve, ha életmódunk, főként ételünk és italunk nem megfelelő, azaz nem illeszkedik a szervezet jó működéséhez. Röviden
szólva: ha hagyjuk elsavasodni, vagy arra kényszerítjük, hogy túl sokáig küzdjön természetes vegyi, azaz sav-bázis egyensúlyának helyreállításával.
Az elsavasodott belső környezetnek köszönhetjük azokat a pluszkilókat, amelyeket fölöslegesen magunkon hordozunk. Védekezésképpen a szervezet zsírsejteket termel, hogy
így tartsa távol a savakat létfontosságú szerveinktől.
Egy elsavasodott, oxigénhiányos szervezetben a kórokozók által termelt mérgek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy az allergia felüsse a fejét. A fájdalom, a duzzanat, a könynyezés, orrfolyás, bőrviszketés, ekcéma mind annak a tünete, hogy a szervezet igyekszik
megszabadulni a savas méreganyagoktól.
A túlságosan elsavasodott, káros mikroorganizmusoktól hemzsegő szervezet esetében
a legfőbb tünet a fáradtság. A savas szervezetben termelődött mérgek gátolják a fehérjék,
ásványi anyagok és egyéb tápanyagok felszívódását, ennek következtében a test rosszabb
hatásfokkal képes enzimeket, hormonokat és még sok száz egyéb, a sejtek energiatermeléséhez szükséges kémiai vegyületet termelni.
A gyermekkori fertőzések, a bőrkiütések, a szájpenész, a fülgyulladás, a mandulagyulladás, a bélgörcsök, a székrekedés vagy hasmenés jobbára az anya szervezetének elsavasodására vezethető vissza.
A rákos szövetek savasok, miközben az egészséges szövetek lúgos vegyhatásúak. Az
oxigénhiány és a savasság, valamint a sejtszintű oxigén jelenléte és a lúgosság ugyanannak
az éremnek a két oldala. A magas savasság a betegséget, a rák kifejlődését, a magas
lúgos közeg az egészséges sejtnövekedést támogatja. Mivel a lúgos víz lúgosságot és
oxigénfelesleget szolgáltat a sejteknek, sok szakértő sugalmazza, hogy a lúgos víz megelőzi
a rákot.

Az elsavasodás több módszerrel is kezelhető, de a legegyszerűbben, a leghatékonyabban
és nem utolsósorban a legolcsóbban lúgos vízzel lehetséges. Egy bizonyos folyadéknak,
így az ivóvíznek is a vegyhatását, hogy savas-e vagy lúgos, a kémia a pH-val jelöli. A pH
jelentése, a latin potentia hydrogenii egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jelzi. Ennek van egy mércéje, skálabeosztása 0-14 között. 0-tól 7-ig savas, vagyis a
hidrogénionok vannak többségben, és 7-től 14-ig lúgos, vagyis a hidroxilionok (HO-) vannak többségben. A 7,35-ös érték a szervezet szempontjából semlegesnek minősül.

Miért előnyös, ha vízzel lúgosítunk?

Testünk 60-70%-a (a vérnek 94%-a) víz. Éppen ezért a megfelelő 7,35-ös pH-érték biztosításához és fenntartásához a víz a legfontosabb és legmegfelelőbb anyag. Szakértők
szerint emberi fogyasztásra a 8,5-9,5 pH-értékű (tehát közepesen lúgos) víz a legjobb.
Ez ugyanis ahelyett, hogy savasítana, segíti a savas anyagok eltávolítását és a szervezet
sav-lúg egyensúlyának helyreállítását. Érdemes tehát testünk vízszükségletét (legalább
napi 2-3 liter) lúgos vízzel pótolni!

Miért ajánlatos szénsavas helyett lúgos vizet fogyasztani?

A szénsavas vizek pH-ja általában 4-5 savas értéket mutat, melybe ha halakat tennénk,
gyorsan elpusztulnának. Sejtjeink sem élnek sokáig savas közegben, és a szervezetnek
sincs szüksége szén-dioxidra. Az emberi test sejtkolóniából épül fel, és ha a benne lévő
sejtek betegek, a test is beteggé válik. A savas ételek, valamint a szénsavas italok fogyasztása nagymértékben károsítja a szervezet működését.

Egy nagyon elsavasodott test vízkészletének a hidrogénion-koncentrációja magas. Minél
savasabb (5-ös vagy 4-es a pH-skálán), annál veszélyesebb. Ezt nagyon nehéz 7-es vagy
7,5-ös enyhén lúgos vízzel kompenzálni, viszont ha 9-es pH-jú vízzel tesszük, ugyanannak
a vízmennyiségnek a bevitelével 100-szor több hidroxiliont szállítunk a szervezetbe, mintha
7-es pH-jú vizet innánk. Ezáltal elég gyorsan helyreáll a szervezet pH-egyensúlya.

Mennyire savas a testünk?

Testünk enyhén lúgos tartományban működik jól: ha a szövetnedvek pH-ja 7,4 körül
mozog. A vér pH-ját szervezetünk folyamatosan 7,36-7,40 között tartja. A szervezet bármi
áron megpróbálja ezen a szinten tartani, ezért kivonja a szervezetből a kalciumot, magnéziumot, egyéb ásványi anyagokat, amivel fenntartja ezt az értéket. Ha nem sikerül, az
illető beteg lesz, kómába is eshet. Ezért nagyon fontos a szervezetünket enyhén lúgos tartományba hozni. Ez a lúgos víz, valamint lúgosító ételek rendszeres fogyasztásával érhető
el, melyeknek az emésztés során keletkezett anyagcsere-végtermékei inkább lúgosak, mint
savasak.

A lúgos víz méregtelenít, hidratál, energizál!

A lúgos víz hidratálóképessége jóval nagyobb, mint az átlagvizeké. Ennek oka, hogy
az átlagvíz molekulaszerkezete 12-18, a lúgos vízben mindössze 4-6 vízmolekula alkot
egy molekulacsoportot. A vízmolekula-csoportok olyan „kicsik” lesznek, hogy a sejtek
már közvetlenül is fel tudják szívni őket. Ezért ha valaki megiszik egy fél liter lúgos vizet,
nagyon gyorsan felszívódik a gyomorból.
A lúgos víz, oxigénszállító képességét tekintve, sokkal jobb az átlagvíznél. Legalább
2-3-szor annyi oxigént szállít, mint a hagyományos víz. Így amellett, hogy energizál, hatékonyabban segíti a mérgek és savlerakódások eltávolítását, valamint a vese, máj és bélrendszer tisztulását.
Dr. Gyöngyössy János

