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Jégpályává váltak a járdák

Pár nap alatt több száz végtagtörés

Egy igazi efendi
Marosvásárhelyen

Antalffy Endre számos tanulmányt írt,
és előadásokat tartott a török kultúráról. Azért aktuális ez ma is, mert 100
évvel ezelőtt meglátta az iszlám világ
terjedését, és még a nagy háború
előtt igyekezett felhívni a közvélemény figyelmét a mohamedán világ
megismerésének fontosságára.

____________5.
Alaszka 60 éve lett
az Egyesült Államok
49. tagállama
Korcsolyapályává váltak az utóbbi napokban Marosvásárhelyen a járdák.
Tegnap valamelyest enyhült a helyzet,
viszont kedden és szerdán rendkívül veszélyes volt gyalog járni mind a lakónegyedekben, mind a főutak melletti
járdákon.

Menyhárt Borbála

Csöppet sem volt veszélytelen az elmúlt napokban Marosvásárhely járdáin járni, mind a
lakótelepi kisebb utcák, mind a főutak melletti
járda jégpályává vált. Jobbik esetben ki volt taposva egy keskeny sáv, ahol nem csúszott
éppen annyira, vagy a járda szélére félrenyomott hókupacon végig tudtak egyensúlyozni az
emberek.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
napokban közleményben hívta fel a háztulajdonosok és a tömbházlakók figyelmét, hogy kötelesek a hozzájuk tartozó járdarészt tisztán
tartani, elseperni a havat, járhatóvá tenni a felületet. A helyi rendőrség mintegy ötszáz esetben figyelmeztette az ingatlantulajdonosokat
(Folytatás a 4. oldalon)

Hatvan éve, 1959. január 3-án Alaszkát az Egyesült Államok 49. tagállamává nyilvánították.
A hajósok évszázadokon át keresték
az úgynevezett északkeleti átjárót,
amely Szibéria északi partvidéke
mentén vezet az Atlanti-óceánról a
Csendes-óceánra, s hosszú ideig még
azt sem tudták, van-e szárazföldi öszszeköttetés Ázsia és Amerika között.

____________15.

Kapzsi bumeráng

Benedek István
A rendszerváltás óta példátlan energiaválságot idézett elő a
kormány a karácsonyfánk alá csempészett adócsomagjával. A
gazdag és kapzsi multik megrekcumozására kitalált rendelet az
eddig is a költségvetési pénzekkel életben tartott energiaszektorban robbant először. A következménye az, hogy noha az új adóból
még egy vasat sem látott az államkassza, a napokban már fokozni
kellett az áramimportot.
A mindenféle előzetes számítás nélkül kitalált és bevezetett adó
azzal is egyet jelentett, hogy az olténiai szénbányászoknak beígért
fizetésemeléseknek lőttek. És amikor a derék bányászok erre ráébredtek, letették a munkát. Az olténiai energetikai komplexumként ismert vállalat a maga 13 ezer alkalmazottjával az ország
villanyszükségletének a negyedét állítja elő, az éves veszteségét
tavaly egymilliárd lejre becsülték. Nem kerülne kevésbe az átszervezése és a korszerűsítése sem, de erre a kihívásra nem akadt legény a gáton az utóbbi évtizedek kormányosai között. A
csődtömeg bányászai ma egy hete álltak le, és míg húsz éve még
az akkori parasztpárti kormányfő személyesen ment tárgyalni a
sztrájkoló szénbányászokkal, a mai szociáldemokrata kormánynak még az energetikai minisztere sem mozdította a füle botját
sem közel egy héten át. Tegnap, miután már egyes regáti hőerőműveket elkezdtek leállítani, elmerészkedett a helyszínre, és
a tárgyalások után azt mondta, lehet, hogy kiveszik a kapzsisági adó hatálya alól a szén alapú energiatermelőket.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 órakor,
lenyugszik
17 óra 5 perckor.
Az év 18. napja,
hátravan 347 nap.

IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 40C
min. -30C

Ma PIROSKA,
holnap SÁRA, MÁRIÓ
napja.
SÁRA: héber eredetű, jelentése: hercegnő, uralkodónő.
MÁRIÓ: a Máriusz latin
nemzetségnév olasz változata,
jelentése a férfi szóra vezethető vissza.

Sorsfordító nők
vasárnap 18.30-tól az Erdély TV-ben

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 17.

1 EUR

4,6890

100 HUF

1,4591

1 USD

1 g ARANY

4,1126

171,1534

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

39, 3, 32, 27, 30 +3
28, 27, 4, 19, 9, 14

7, 45, 36, 15, 40, 34

Megyei hírek

NOROC PLUS: 8 2 4 5 8 3

SUPER NOROC: 5 5 6 2 2 3
NOROC: 3 8 7 8 4 2 6

Imahét a marosvásárhelyi
cserealji gyülekezetben

A héten tartották a marosvásárhelyi cserealji református
gyülekezet imahetét, melynek alapigéje: „Az igazságra és
csakis az igazságra törekedj…” Ma 18 órától Madaras Mihály maroshévízi, szombaton ugyancsak 18 órától Fekete
Márton kistemplomi lelkész hirdeti az igét. Vasárnap mind
a két délelőtti istentiszteleten úrvacsoraosztás lesz.

Marosvásárhelyen az Operettissimo

Az Operettissimo együttes új műsorral készül. A hungarikumnak minősített operett és a musical mellett ezúttal magyar filmslágerek gazdagítják az előadást, amely február
1-jén 19 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi
székházában látható. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 13–14 és
17–18 óra között kaphatók, jegyfoglalás a 0757-059-594es telefonszámon.

Előadás üzletembereknek

Január 22-én, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-házban a St. Georgius Manager Club (Szent
György menedzserklub) szervezésében vállalkozóknak
tartanak előadást. Nagy György és Györgyei Szabó Magdolna – az udvarhelyi Kis- és Közepes Vállalkozások Szövetségének elnöke és projektmenedzsere Mennyit ér a
vállalkozói összefogás ereje? Sok tízezer lejt! címmel
mutat be egy udvarhelyi esettanulmányt. Ambrus Tibor
egyetemi docens és Tankó László szervezetfejlesztő tanácsadó A vezetés helyzete Erdélyben címmel tart vitaindító előadást.

Kolbásztöltő fesztivál Kelementelkén

Február 2-án a kelementelki Simén-kúria udvarán harmadik alkalommal lesz kolbásztöltő fesztivál a Petry cég szervezésében. Az előző rendezvényhez hasonlóan legalább
ötfős csapatok jelentkezését várják január 22-ig. Kétméteres asztalt, padot, faszenes sütőt biztosítanak számukra,
a benevezők kedvezményes áron igényelhetnek alapanyagcsomagot. Érdeklődni, jelentkezni a +40-735-206265-ös telefonszámon, illetve a pr@petry.ro e-mail-címen
lehet. A rendezvény 10 órakor kezdődik, az eredményhirdetés 15 óra körül várható.

Németországi diákmunka-lehetőség

A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal pályázatot hirdet
olyan egyetemisták számára, akik a vakáció ideje alatt Németországban szeretnének dolgozni. Feltétel, hogy 18-35
év közöttiek legyenek, tanulmányaikat nappali tagozaton,
akkreditált egyetemen folytassák, és jól ismerjék a német
nyelvet. Idénre összesen 30 vendéglátóipari, ipari és szolgáltatóipari munkahelyet hirdetnek meg. A Maros megyei
lakhelyű vagy itt tanuló egyetemisták az EURES-irodához
fordulhatnak (Iuliu Maniu utca 2. szám). A jelentkezőket
február 14-ig várják hétfőtől csütörtökig 9.30- 15.30 óra között, pénteken 9.30–12.30 óra között. Bővebb tájékoztatás
a 0265-266-553, a 0265-269-247-es telefonszám 109-es
mellékállomásán vagy a munkaközvetítő honlapján:
www.anofm.ro.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Az RMDSZ Nőszervezete megalakulása óta igyekszik
olyan témákkal foglalkozni különböző projektek, programok révén, amelyek eddig kevés, vagy semmilyen figyelmet nem kaptak. Ilyen például a Nők Elleni Erőszak Elleni
Mozgalom is, vagy a tavaly elindított Sorsfordító nők az
elmúlt 100 évben elnevezésű projekt, amely az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programsorozaton belül indult. Ennek célja kiemelni és megismertetni határon innen

és túl azokat az erdélyi nőket, akik az elmúlt évszázadban
valamilyen formában előmozdították tevékenységükkel a
közösség életét, megőrizve és továbbadva hagyományainkat. Az Erdélyi Magyar Televízió Sorsfordítő nők című műsora a 2018. december 14–15-én Kolozsváron
megszervezett VI. országos küldöttgyűlésen bemutatott
projekt részleteiről szól. A tv-műsorból a kitüntetést elnyerő
hölgyek sem maradhatnak ki.

Szombaton 18 órakor folytatódnak Bezsnei Andor pakisztáni motoros kalandjai a Föld körüli utazás című műsorban, majd 18.30 órakor kezdődik a Hazai vadász című
műsor, amely a többi között a Vadászkamara kürtegyüttesről és jótékonykodó vadászokról is szól.
A vasárnap 13.30-kor kezdődő Üzenet szeretettel műsor

vendége Kovács Dalma énekesnő, aki zenei pályafutásáról,
illetve magánéleti újdonságairól mesél, majd a néző megismerheti Máté Zsolt vállalkozót, aki erdélyi kézműves termékeket árusító boltot működtet Segesváron. Aztán 17.30
órakor jelentkezik a Hitélet, amely ezúttal keresztyén ifjúsági szervezeteket mutat be.

Jótékonykodó vadászokról, keresztyén
ifiszervezetekről az Erdély TV hétvégi műsoraiban
A magyar kultúra napja Szászrégenben

Január 22-én, kedden 17 órai kezdettel a DIO Házban be- művésznő. A szervezők – a Kemény János Művelődési Tármutatják Szucher Ervin Málladozó magyarságtudat című saság és a Humana Regun Egyesület – minden érdeklődőt
könyvét. Vendég lesz a könyv szerzője és Kilyén Ilka szín- várnak a rendezvényre.

Hétvégi sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga Kék csoportjának 1. fordulójában a Marosvásárhelyi CSM Csíkszeredában
vendégszerepel, a VSKC otthonában, szombaton 17 órai kezdettel.
A női Nemzeti Liga Sárga csoportjának 4. fordulójában vasárnap 14 órától: Nagyváradi CSM CSU – Marosvásárhelyi
CSM.
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság D csoportjának 12. fordulójában, vasárnap 17 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Nagybányai Minaur.
RÖPLABDA. A női A2 osztályú bajnokság Nyugati csoportjának 13. fordulójában, szombaton 11 órától, a Pongrácz
Antal csarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Lugosi CSM.

RENDEZVÉNYEK

Jubileumi helyi termékvásár

Január 18-án, ma 8–19 óra között újra helyi termékek vására a Petry cég szervezésében! Három évvel ezelőtt kezdeményezte a Petry cég a Rákóczi lépcső alatti üzlet,
majd később múzeum és bisztró udvarán a helyi termékek
vásárát, amely mára a kis utcára is kiterjedt. Nemcsak
Maros, hanem Hargita megyei kézművesek, élelmiszertermékeket (sajt, hús, felvágott stb.) forgalmazók is eljönnek,
akik elsősorban egészséges, helyi termékeket kínálnak eladásra. A szervezők a jó hangulatról is gondoskodtak,
időnként zenészeket is meghívtak. Ma már 32-35 vásáros
kínálja termékeit a vásáron, és egy-egy alkalommal 2000
érdeklődő is megfordul a helyszínen.

Esküvői vásár

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában január 19-én 10 órakor kezdődik az év első esküvői vására.

A kétnapos rendezvény 20-án 19 órakor zárul. A vásáron
bemutatják az idei kínálatot: a helyiségeket, az esküvői ruhákat, jegygyűrűket, dekorációkat, tortákat, a lehetséges
nászútajánlatokat és az esküvő minden kellékét.

Új csoportot indít a Napsugár

A Napsugár néptáncegyüttes új csoportot indít január 30án, szerdán 18 órától gyerekeknek, kezdőknek és haladóknak. Helyszín: Forradalom utca 45. szám. További
információk a Napsugár néptáncegyüttes hivatalos Facebook-oldalán vagy a 0744-836-936-os telefonszámon.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges.
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Állásfoglalás a MOGYE névváltoztatása ügyében

Ha lehet angol nyelvű főtanszéket létrehozni a MOGYE
multikulturális egyetemen a törvény értelmében, akkor nem
lehet akadálya a magyar főtanszék vagy akár külön dékáni hivatallal rendelkező magyar kar megalakításának sem.
Ezért üdvözlöm a MOGYE-ügy kimozdulását a holtpontról
az angol főtanszék megszavazásával, és remélhetőleg minél
hamarabbi kialakításával is.
A magyar tanári kar kivonulása és a politikai következetes
kiállás a törvényben foglaltak és a minket megillető jogok betartásáért elindított egy olyan folyamatot, mely összefogással
megoldást hozhat a MOGYE-ügyben.
A Palade névválasztás dicséretes, hiszen egy világhírű,
Nobel-díjas, román származású tudósról van szó, ami meg-

tisztelő lehet bármely egyetemnek még akkor is, ha nincsen
marosvásárhelyi kötődése.
Ugyanakkor a MOGYE elnevezésének kinyilvánítása kötelezően nyitja meg a lehetőséget számunkra is, hogy névadásban gondolkozzunk, és a Palade név mellé méltán
javasolhatjuk mi, magyarok, egymás fenntartására és egyetemünk hírnevének öregbítésére is a Miskolczy Dezső nevét.
Urológus főorvosként, Marosvásárhely RMDSZ-es képviselőjeként, valamikori egyetemi oktatóként és diákszövetségi elnökként
is úgy gondolom, hogy a főtanszék és a bennünket is megillető
névadás olyan minimumok, amiktől egy tapodtat sem hátrálunk.
Dr. Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének elnöke

Üdvözöljük az angol nyelvű orvosképzés bővítését a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Az intézkedés azonban egyértelműen mutatja: kettős mércével mér
a MOGYE, a magyar oktatók és diákok törvényes kérésének
sorozatos visszautasításával diszkriminálja a magyar közösséget. Miközben az önálló magyar nyelvű kar létrehozásába
egy kormány bukott bele, az angol nyelvű kar zökkenőmentesen megalakult, útjába senki nem gördített akadályt. Miközben az angol nyelvet beszélő és angolul tanuló diák- valamint
munkaközösség önállósodhat, a magyar oktatóknak és diákoknak alá kell vetniük magukat a többség akaratának. Az intézmény vezetősége már meg sem próbálja leplezni
magyarellenességét.
Ami az egyetem nevének megváltoztatását illeti: George
Emil Palade neves orvos és kutató volt, azonban semmilyen
módon nem kapcsolódik a több mint 70 éves orvostudományi
egyetem marosvásárhelyi és magyar múltjához. Elfogadjuk a
román közösség akaratát, de úgy véljük, az lenne a legkevesebb, hogy a Babeş–Bolyai mintáját követve, magyar tudósra
is emlékeztessen az egyetem neve. Az egyetem marosvásárhelyi múltját és azt a tényt figyelembe véve, hogy ezt az intézményt eredetileg a magyar közösség számára hozták létre,
akkor felelnének meg az európai szemléletnek, és azáltal tar-

tanák tiszteletben az európai uniós alapértékeket, ha a marosvásárhelyi magyar orvoslás kiemelkedő személyiségei közül
is választanának egy nevet. Erről a MOGYE oktatói a marosvásárhelyi orvosi és egészségügyi közösséggel együtt kellett
volna döntést hozzanak.
Mindkét döntés, javaslat azt mutatja, hogy az egyetem vezetése mellőzi, letagadja és száműzi mindazt, ami az egyetem
magyar jellegére, magyar gyökereire utal. Intézkedéseik nemcsak diszkriminatívak, de törvénytelenek is, hiszen olyan
egyetemről beszélünk, amelyet a 2011/1-es oktatási törvény
értelmében a multikulturális felsőoktatási intézmények közé
sorolnak. A törvény életbe lépését követően a MOGYE vezetőségének azonnali hatállyal létre kellett volna hoznia az önálló magyar intézeteket és karokat. Az egyetem szenátusa
évek óta figyelmen kívül hagyja a törvényt, ráadásul újabb
meg újabb törvényszegéssel súlyosbítja helyzetét.
Az RMDSZ és a MOGYE magyar oktatói között zajló
egyeztetés értelmében január végén találkozóra kerül sor a
MOGYE vezetőségével, ahol kérjük, hogy az önálló angol
nyelvű kar mintájára hozzák létre az önálló magyar nyelvű
kart is az egyetemen.
Péter Ferenc, az RMDSZ
Maros megyei szervezetének elnöke

Péter Ferenc: kettős mércét alkalmaz
és diszkriminálja a magyar közösséget a MOGYE

Statisztikai szolgáltatás beindítását jelentette be
az RMDSZ

Erdélystat néven statisztikai szolgáltatás beindítá- tatás területén a beiskolázási számokat és a vizsgaeredményesát jelentette be csütörtökön Kolozsváron az ket is figyelemmel kívánják követni. A szociológus szerint az
adatbázis folyamatosan fog bővülni, és úgy tervezik, hogy
RMDSZ.

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke elmondta:
létrehozták az Erdelystat.ro portált, mely magyar nyelven és
magyar szempontok szerint rendezve tesz közzé olyan hivatalos romániai statisztikai adatokat, amelyek nyilvánosak
ugyan, de esetenként nehezen elérhetők.
Az RMDSZ kezdeményezésére létrehozott portál, melyet
a Bethlen Gábor Alap támogatásával az Iskola Alapítvány működtet, az erdélyi magyar intézmények világáról is eligazítást
kíván nyújtani felhasználóinak.
Porcsalmi Bálint elmondta, hogy a portálnak tájékoztató
funkciót szánnak, de nemcsak a nyers adatokat, hanem elemzéseket is közzé szeretnének tenni a felületen. Célnak tekintik,
hogy a portál ne csak a múltról és a jelenről szóljon, hanem
előrejelzéseket is közöljön.
Hozzátette: az Erdélystat elsősorban a döntéshozóknak
szól, de bárki számára nyitott. Az adatbázis folyamatos bővítése mellett az angol nyelvű változat elindításán is dolgoznak.
Barna Gergő szociológus elmondta: négy területről kívánnak adatokat közzétenni. Összegyűjtik a portálra az erdélyi
demográfiai adatokat, az önkormányzatok infrastruktúrára,
költségvetésre vonatkozó adatait, az oktatással kapcsolatos
statisztikákat, és a GDP-re, foglalkoztatottságra, jövedelmekre
vonatkozó gazdasági adatokat is közzé kívánnak tenni. Az ok-

kéthetente publikálnak elemzéseket, közleményeket a portálon.
A portál a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel
partnerségben publikálja a romániai magyar intézmények
adatbázisát. Horváth István, a kisebbségkutató intézet igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: évek óta dolgoznak az intézménytár kialakításán, és számos problémát sikerült már
leküzdeniük. Egyelőre a romániai magyar nyelvű felsőoktatásra, médiára és könyvkiadásra vonatkozó adatok kerültek
fel a portálra, de szándékukban áll a táncházakat, a kulturális
és a gondozó intézményeket is felleltározni. Mint elmondta:
ez azért nem egyszerű feladat, mert különböző szervezeti háttérrel valósulnak meg hasonló tevékenységek. Példaként elmondta, hogy megannyi településen szerveznek magyar
napokat, de helyenként az önkormányzat, máshol több civil
szervezet közösen szervezi meg.
Az MTI kérdésére Porcsalmi Bálint elmondta: a portál létrehozására az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában program keretében nyertek támogatást a Bethlen Gábor Alaptól. A
portál létrehozására és az első évi működtetésére százezer eurónak megfelelő összeg áll rendelkezésre. Hozzátette: három
évre biztosított a portál működtetése, de a következő években
ez már alacsonyabb költségvetéssel biztosítható. (MTI)

Dăncilă: senki sem játszadozhat
Románia energetikai függetlenségével

Senki sem játszadozhat Románia energetikai függetlenségével – figyelmeztetett csütörtökön Viorica Dăncilă miniszterelnök, aki idegen érdekeket sejt és sejtet
a Zsil-völgyi szénbányászok csaknem egy hete tartó
munkabeszüntetése mögött, amely teljes leállással
fenyegeti az ország energiaszükségletének mintegy
harmadát fedező Olténiai Energetikai Komplexumot.

A szociáldemokrata politikus a csütörtöki kormányülésen
bejelentette, hogy Zsilvásárhelyre küldte a kormány vizsgálóbizottságát és Anton Anton energiaügyi minisztert, hogy mielőbb találjanak megoldást az ország energiaellátását
veszélyeztető helyzetre. A miniszterelnök azt mondta: nemzetbiztonsági tájékoztatást kért az ügyben, azt sugallva, hogy a
bányászok sztrájkja azoknak a külföldieknek az érdekeit szolgálja, akiktől Románia most – a hazai termelés visszaesése
miatt – roppant drágán kénytelen villamos energiát vásárolni.
„Tudni akarom, hogy van-e összefüggés e között a fennakadás és egyesek azon érdeke között, hogy a románok számlájára spekuláljanak” – mondta Dăncilă. A Zsil-völgyi
lignitbányákat és 11 hőerőművet magában foglaló, 2012-ben
létrehozott Olténiai Energetikai Komplexumnak több mint 13
ezer alkalmazottja van. A bérek emelését és munkakörülmé-

nyeik javítását követelő bányászok pénteken szüntették be a
munkát három fejtésnél, de a sztrájkhullám a hét elején átterjedt a többi szénbányára is. A szakszervezetek 45 százalékos
béremelést követelnek, míg a vállalat vezetése 13 százalékot
ajánlott. Az energetikai komplexumnak egy-két napra elegendő fűtőanyag-tartaléka maradt csak, csütörtökön reggel
pedig le kellett már állítania az egyik hőerőművet.
Az ellenzék a kormány december végén hozott adóügyi
rendeletét teszi felelőssé a kialakult helyzetért. A Dăncilă-kabinet december 21-én hozott – az úgynevezett „kapzsisági illetéket” is kivető – sürgősségi rendeletében az üzleti forgalom 2
százalékának megfelelő adót vetett ki az energetikai és a forgalom 3 százalékának megfelelő adót a távközlési cégekre. Ez
azonban az ellenzék szerint nemcsak a kormány által célba vett,
és adókerüléssel vádolt multikat, hanem a román állami energiavállalatokat is sújtja, megfosztva őket a beruházások és béremelések lehetőségétől. Ludovic Orban, az ellenzéki PNL
elnöke „az ország energetikai biztonságát veszélyeztető” adóügyi rendelet visszavonására szólította fel a kormányt, azt állítva, hogy az energetikai szektorra kivetett többletadó nélkül a
Zsil-völgyi bányászoknak húszszázalékos béremelést tudna adni
az Olténiai Energetikai Komplexum. (MTI)

Ország – világ
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Másodszor is elbukott az alternatív
büntetés-végrehajtási törvény

Másodszor is alaptörvénybe ütközőnek minősítette
szerdán az alkotmánybíróság az alternatív büntetésvégrehajtási formákról hozott törvényt, helyt adva a
PNL óvásának. A normakontrollt másodszor is elbukó jogszabály alapján a büntetés-végrehajtást felügyelő bíró hétvégi börtönnel vagy közmunkával
kombinálható házi felügyeletet rendelhetett volna el
az öt évet nem meghaladó szabadságvesztésre ítélt,
jó magaviseletű rabok estében a minimális büntetési
tétel felének letöltése után, ha a terhelt nem visszaeső, és nem valamilyen erőszakos bűncselekményért szabták ki büntetését. A túlzsúfolt börtönök
tehermentesítését célzó törvényről az ellenzék azt
állította: a kormányoldalnak ezzel is csak az volt a
célja, hogy korrupt politikusainak kedvezzen, azok
pedig saját villáikban tölthessék le szabadságvesztésüket, ha elítélik őket. (MTI)

Bukarestben találkoznak
az EU védelmi miniszterei

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is jelen lesz az EUtagállamok védelmi minisztereinek informális találkozóján, amelyet Bukarestben tartanak január 30-án
és 31-én – erősítette meg csütörtökön Gabriel Leş
védelmi miniszter az Agerpres hírügynökségnek. A
védelmi tárca vezetője szerint a január 30-án kezdődő találkozón Federica Mogherini, az unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselője is jelen lesz majd.
Az esemény a Nők, béke és biztonság című vitával
kezdődik, amelyre Jens Stoltenberg, valamint JeanPierre Lacroix, az ENSZ békefenntartásért felelős
főtitkár-helyettese is hivatalos. Január 31-én az EU
külpolitikára és biztonságra vonatkozó stratégiájának gyakorlatba ültetése lesz napirenden, különös
hangsúlyt kapnak a védelmi célzatú kezdeményezések terén elért eredmények – tájékoztatott Gabriel
Leş. (Agerpres)

Egymilliárd lej a Fektess magadba!
program garanciaalapjának felső
határa

Egymilliárd lejben szabta meg a kormány a Fektess
magadba! program garanciaalapjának felső határát.
Az erről szóló határozatot csütörtöki ülésén fogadta
el a kabinet. A határozattervezet indoklása értelmében az egymilliárd lejes felső határt az Országos
Stratégiai és Előrejelzési Bizottsággal való egyeztetés alapján szabták meg, figyelembe véve a 2018
októberében elindított program eddigi és a következő években várható sikerét, illetve a lehetséges
kedvezményezettek és a jelentős bankpiaci szereplők által tanúsított fokozott érdeklődést. A Fektess
magadba! program keretében kamat nélkül igényelhetnek hitelt olyan 16 és 26 év közötti fiatalok, akik
tanulmányaikat folytatják, vagy az oktatási minisztérium által akkreditált képzésen vesznek részt, illetve
olyan 26 és 55 év közötti személyek, akik tanulnak
vagy szakmai átképzésen vesznek részt. Előbbi kategóriába tartozók 40 ezer lejig, utóbbi kategóriába
tartozók 35 ezer lejig terjedő kamatmentes hitelt igényelhetnek. (Agerpres)

Kapzsi bumeráng

(Folytatás az 1. oldalról)
Közben a miniszter főnöke nemzetbiztonsági tájékoztatást kért az ügyben, mert ugye ki más is állhatna a cirkusz hátterében, mint azok a külföldiek, akiktől most az
ország kénytelen áramot vásárolni. Mert az energiaimport megugrott mostanában, tegnapi adatok szerint már
a napi fogyasztás közel ötödét kellett külföldről venni.
Ráadásul az éppen történelmi csúcson levő euróban számolva, hogy ha már úgyis kell, legalább legyen jó drága.
És hogy legyen miből kifizetni, szerdán az egyik gazdasági lap szerint újabb kölcsönt vett fel a kormány. 83,5
milliót, nyilván euróban, és kitől mástól, ha nem azoktól
a fránya helyi bankoktól?
Nemcsak a fösvény fizet kétszer, ahogy a népi bölcsesség tartja, hanem a kapzsi is, elvégre a hasra csapással
„kidolgozott” adóból még nincs bevétele a kormánynak,
de jókora költségei már vannak. Ennek az adócsomagnak és az energetikai krízisnek a kezelése alapján pedig,
ha lehet itt szó nemzetbiztonsági kockázatról, a felelősöket nem kell sokat kerestetniük a kormányosoknak, elég
ahhoz egy tükör is.
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Jégpályává váltak
a járdák
(Folytatás az 1. oldalról)

erre, bírságot azonban nem rótt ki. Úgy tűnik, ha kaptak is
figyelmeztetést, sokan nem vették komolyan, ugyanis miközben nem egy alkalommal láttunk nehezen mozgó idős
embert, hogy háza előtt lapáttal hányta el a havat, a városközpontban és környékén lévő intézmények előtt jég borította a járdafelületet.
Bár ilyenkor a lejtős szakaszok csúszásmentessé tételére
is oda kellene figyelni, ez sem történt meg, kedden alaposan
csúszott a Papiu Ilarian utcában az a meredek járdarész,
ahol naponta diákok százai haladnak el, valamint a Kövesdombról a Dózsa György utca felé vezető lejtős szakasz.
Néhol a gyalogosok az úttesten, a járművek közé merészkedve próbálták kikerülni a jeges járdarészt, ám ez például
a forgalmas Papiu utcában életveszélyes lenne.
A járókelőknek ugyanakkor bosszúságot okoz, hogy azokon a részeken, amelyek sem lakóházhoz, sem tömbházhoz,
sem pedig intézményekhez nem tartoznak – például hidak,
buszmegállók, lépcsős szakaszok – senki sem takarítja el a
havat, még csúszásgátló anyaggal sem szórják le.
Félszázan szorultak sebészeti beavatkozásra
Az utóbbi napokban a jeges járdák miatt sokan szorultak
végtagtörés, repedés okán orvosi ellátásra. Mariana Negoiţă, a Maros Megyei Sürgősségi Kórház sajtószóvivője lapunk érdeklődésére elmondta, a január 7–15. közötti
időszakban a SMURD rohammentő szolgálatnál, valamint
a kórház sürgősségi részlegén 271 páciens jelentkezett végtagtöréssel, repedéssel. Közülük 47-en szorultak sebészeti
beavatkozásra, illetve többnapos kórházi beutalásra, 85 személy esetében elegendő volt az egynapos beutalás. A többiek megúszták könnyebb sérülésekkel, miután
begipszelték a sérült végtagjukat, haza is mehettek.
Veszélyes jégcsapok
A jeges járdák mellett az épületek tetején felgyűlt hó, valamint a lelógó jégcsapok is rendkívül veszélyesek, ugyanis
a járdára zuhanva súlyos sérüléseket okozhatnak az arra járónak. A lakók, a tulajdonosi társulások, valamint az intézmények alkalmazottai kötelesek eltávolítani a jégcsapokat,
viszont sokan, arra hivatkozva, hogy túl magasan vannak,
a tűzoltókhoz fordulnak. A napokban a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség mintegy tíz épület tetőzetéről lelógó jégcsapok és a felgyűlt hó eltávolításában
segédkezett – közölte lapunkkal Cristian Virag, az intézmény sajtószóvivője. Mint mondta, általában akkor tesznek
eleget ilyen kéréseknek, amikor fennáll a balesetveszély,
vagy olyan magas az épület, hogy a társulások, magánszemélyek, intézmények a kellő felszerelés hiányában nem
tudják letakarítani.

A magyar kultúra napján megtekinthető a Teleki Tékában található legrégibb halotti címer

Közadakozásból restaurálták

Tegnap délelőtt a marosvásárhelyi Teleki Tékában
Lázok Klára intézményvezető bemutatta azt a selyemből készült halotti címert, amelyet közadakozásból restauráltak. A címert nyilvánosan január
22-én 13 órától, a magyar kultúra napján láthatják
az adományozók és az érdeklődők.

Tavaly június elsején hirdette meg a Téka a „Fizess egy öltésért!” jelmondatú adománygyűjtő kampányt, amelynek
célja az intézmény gyűjteményében levő 31 selyem halotti
címer egyikének a restaurálása volt. A Téka állományában található halotti címerek 1783 és 1916 között készültek. A legrégebbi és egyben legszebb darab az erdőcsinádi származású
hadnagy, később tordai főbíró Szucsáki Ferenc halotti címere
1783-ból. Szucsáki Ferenc Erdőcsinád mellett Marosjárához
is kötődik, hiszen ő adományozta a járai templom szószékkoronáját. 1777-től a marosvásárhelyi Református Kollégium
főgondnoka volt.
Az igazgatónő kifejtette, az adományozást nemcsak pénzgyűjtés céljából hirdették meg, hiszen ezáltal szeretnék a marosvásárhelyieket közelebb hozni a könyvtárhoz. Pozitív ez
irányú tapasztalatuk van, hiszen néhány évvel ezelőtt a bejárati
kapu fölött álló bagoly felújítására meghirdették a „Fizess egy
sört a bagolynak!” akciót, amelyre nagyon sokan jelentkeztek.
A címerrestaurálásra is több pénz folyt be, mint amire számítottak, annak ellenére, hogy egy öltésért mindössze 10 lejt
kellett adni. Volt olyan is, aki jóval többet adományozott, de
idős kisnyugdíjasok is szívesen adtak 50 lejt a nyugdíjukból.

Idei első sajtótájékoztató a Maros Megyei Tanácsnál

Fotó: Vajda György

A motoros sportok éve lesz

A Csergedi-tetőn tavaly novemberben átadott Transilvania Motor Ring motorsportpark helyzetéről, az idei
tervekről számolt be Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke és Thomas Moldovan, a
motorsportpark igazgatója.

Mezey Sarolta

– A legfontosabb dolog számunkra, hogy sikerült időben befejezni a projektet. A múlt év második
felében a megyei önkormányzat jóváhagyta a motorsportpark működési szabályzatát és a működtetői
testület felépítését is. Megvan a csapat, amely kezelni, adminisztrálni
fogja ezt a beruházást. Minden feltétel adott arra, hogy a motorsportparkban
elkezdődjön
a
tevékenység. Novemberben, amikor a megyei önkormányzat megszervezte a nyitórendezvényt,
láthattuk, hogy óriási az érdeklődés
a motorsportok iránt. Nagyon sok
Maros megyei érdeklődik a motorsportok iránt, de a környező és
távolabbi megyékből is. A megnyitóra több mint tízezer néző volt kíváncsi, akik több mint 6000 autóval
érkeztek a helyszínre. Ez azt jelenti,
hogy a beruházás elérte az igazi célját. Büszkék lehetünk, hogy Maros
megyében van Erdély egyetlen és
Románia legnagyobb motorsportpályája. Úgy gondolom, hogy a Lokodi Edit Emőke által megálmodott
s az általunk befejezett beruházás
valóban elérte a célját. A katasztró-

Péter Ferenc és Thomas Moldovan

favédelmi felügyelőség is igényli a
pálya használatát. Olyan intézményekkel, amelyeknek a tevékenysége megköveteli, hogy nagyon jó
gépkocsivezetőik legyenek, partneri
szerződést kötünk, hogy felkészítőt,
edzést tartsanak a pályán. Ez mindenképpen fontos a felkészülés
szempontjából, hiszen közcélú szolgálatról van szó – fogalmazott Péter
Ferenc, a megyei tanács elnöke.
Folyamatban van
a pálya hitelesítése
A motorsportpark hitelesítéséről
Thomas Moldovan igazgató beszélt. Elmondta, hogy a motorsportpark tavaly novemberi megnyitását
követően a komplexum adminisztratív csapata elindította a pálya hi-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

telesítését, így a Román Autósportszövetségnél, a Román Motorsportszövetségnél, valamint a Nemzetközi
Automobil-szövetségnél is folyamatban van egy hitelesítési eljárás.
– A hitelesítéshez szükséges iratcsomót összeállítottuk, a folyamatot
elindítottuk, ez a hitelesítés azért
szükséges, hogy igazoljuk, a pálya
alkalmas arra, hogy különböző típusú versenyeket biztonságos keretek között lehessen megszervezni.
Az első lépéseket megtettük a szakmai fórumoknál mind a hazai, mind
a nemzetközi hitelesítés megszerzése érdekében. Bízom abban, hogy
az első minősítést 2-3 hónapon
belül kézbe kapjuk – nyilatkozta
Moldovan Thomas.

Nagyon sokan névtelenül járultak hozzá a restauráláshoz, és
elsősorban nekik szeretnék megköszönni a hozzájárulást a
magyar kultúra napján. Mivel a Teleki Téka csak könyvek
restaurálásával foglalkozik, a selyemtárgyat a szebeni Brukenthal múzeum szakértőjének, Iulia Teodorescunak küldték
el a nyáron, és néhány napja kapták vissza, hiszen elég hoszszas volt az eljárás. Az igazgatónő elmondta, Szucsáki Ferenc címere volt a könyvtár legmegrongálódottabb címere is
egyben. A restaurálása magába foglalta az elsődleges tisztító
eljárást, a selyemanyag konzerválását és restaurálását, a címerkép tisztítását és restaurálását.
Különlegesen szép és ritka ez a Szucsáki-címer, ezért gondoltak arra, hogy ne csak egyszerűen megpályázzák a helyrehozásához szükséges összeget, hanem adják meg
mindenkinek a lehetőséget, hogy részese lehessen a munkának, ezáltal öltve szorosabbra a múlthoz fűződő szálakat –
részletezte az igazgatónő. Hozzátette, egy másik címert is elküldtek Szebenbe, így a Tékát szerető, támogató marosvásárhelyieknek köszönhetően egy újabb értékes tárgyat sikerül
konzerválni a jövőnek. (vajda)

Kérdésünkre, hogy hitelesítés
nélküli pályán lehet-e versenyeket
szervezni, Moldovan elmondta,
hogy igen, csak a szervező kötelezettsége minden egyes rendezvényre ideiglenes hitelesítést
igényelni.
Ami a pályán található és kifogásolt legélesebb kanyart illeti, az
igazgató elmondta, hogy az előírásoknak igyekeznek megfelelni és
pluszvédőfalat húznak fel a biztonság érdekében.
Az igazgató azt is közölte, hogy
a pálya bérleti díja európai viszonylatban a legalacsonyabb.
A motorsportpark szabályzatának
módosításán is dolgozik a parkot
működtető igazgatóság, és a javasolt változtatásokat, kiegészítéseket
a megyei önkormányzat elé fogják
terjeszteni.
Többek között módosítják a bérleti díjakat, illetve különböző kiegészítéseket
vezetnek
be,
lehetővé teszik track day típusú
rendezvények szervezését, illetve
szabályozzák a komplexum területén lévő kereskedelmi felületek
bérlését.
Bővíteni kell a parkolót
Fejlesztések is tervben vannak,
így a tanács a megye 2019-es költségvetésébe szeretné belefoglalni a
parkolófelület kiterjesztéséhez és
egy új bekötő út építéséhez szükséges forrásokat, emelte ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke.
– Idénre újabb fejlesztéseket tűztünk ki célul, jelenleg dolgozunk az
ezekhez szükséges szakértői vélemények és szaktanulmányok elkészítésén, mivel szeretnénk tisztán
látni a motorsportpark hosszú távú

fejlesztését illetően. A legsürgetőbb
teendőket, mint amilyen a parkoló
bővítése és egy Szentpál felőli
újabb bekötő út építése, már idén
meg akarjuk oldani, de ahhoz, hogy
tudjuk, mennyi pénzt fordíthatunk
erre a 2019-es költségvetésből, tudnunk kell azt is, hogy milyen összeget kapunk idén az állami
költségvetésből – nyilatkozta Péter
Ferenc.
Számos autós és motoros
rendezvény
A motoros és autós versenyeket
szervező egyesületek és szakmai
szervezetek számos rendezvényt
ütemeztek be erre az évre a motorsportparkba. A Román Motorsport-szövetség
szeptember
20–22. között a Transilvania Motor
Ringen fogja megszervezni a keleteurópai gyorsasági motoros bajnokságot.
A Román Autósport-szövetség az
idei szezonban kilenc versenyt szervez a következő programmal: április 12–14.: a Time Attack 2
szakaszát; április 26–28.: Drag Racing; május 24–25.: országos veteránautó-bajnokság; június 7–9.
Drag Racing; július 5–7.: elektromos és alternatív hajtású járművek
országos bajnoksága – Time Attack
2 szakasz; július 26–28.: Drag Racing; szeptember 6–8. Drag Racing;
október 4–6.: Time Attack; október
18–20.: Drag Racing.
A Román Autóklub három versenyt tervez a csergedi pályára, és
előrehaladott tárgyalások folynak
annak érdekében, hogy itt tartsák
meg az országos kartingbajnokságot. A felsorolt versenyeken kívül
több magánrendezvényre is lefoglalták már a pályát.
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Egy igazi efendi Marosvásárhelyen

Oláh-Gál Róbert

A Népújság olvasóinak a múlt évben részletesen ismertettem Antalffy Endre neves orientalistát, véleményem szerint a Bolyaiak
után Marosvásárhely második legnevezetesebb tudósát. Efendi török szó, és magyarul
nagyurat jelent. Ezt a címet Antalffy Endre
még abban az időben kiérdemelte, amikor
Konstantinápolyban török levéltárakban és az
egyetemen kutatott. Antalffy Endre számos
tanulmányt írt, és előadásokat tartott a török
kultúráról. Azért aktuális ez ma is, mert 100
évvel ezelőtt meglátta az iszlám világ terjedését, és még a nagy háború előtt igyekezett felhívni a közvélemény figyelmét a mohamedán
világ megismerésének fontosságára. Antalffy
Endre a Román Országos Levéltár marosvásárhelyi kirendeltségénél tanulmányozható
hagyatékából most csak két tanulmányt ismertetek, de – véleményem szerint – érdemes
az összes, az iszlám világgal foglalkozó tanulmányát újra elővenni és ismertetni.
Íme az első téma: Törökvilág Marosvásárhelyen. Antalffy Endre dr. tanár előadása. Tudósítás a Székely Napló 1912. november 3-i
lapszámából:
„Szerda este zsúfolásig megtelt a székelyföldi iparmúzeum terme intelligens és előkelő
közönséggel, mely nagy érdeklődéssel sereglett
össze egy igen aktuális tárgyú s aktualitásán
felül is kiváló érdekességű előadás meghallgatására. Dr. Antalffy Endre felsőkereskedelmi iskolai tanár az ozmán kultúra és társadalomról
tartott ép oly szellemes, mint mély ismeretekre
valló konferanszot s előadása iránt oly nagy érdeklődés nyilvánult, hogy a hallgatóság egyrésze be sem fért a terembe.
Az előadás ismertette Kelet és Nyugat politikai és kulturális szembehelyezkedésének történetét. Rámutatott arra, hogy Európa gazdasági
terjeszkedésével szemben Kelet védekezése is
mindinkább tudatossá válik és gazdasági programot ölt. A gazdasági védekezés keretében a
mohamedán vallásnak is fontos szerep jut, mert
sajátos szelleménél, a társadalmi és egyéni élet
minden mozzanatát átfogó jogrendszernél fogva
alkalmas arra, hogy faji sajátságok konzerválója legyen. Az előadás második része tárgyalta
a mohamedán kultúra történeti értékeit, a vallásos iskolázás jelenlegi állapotát, a kairói
»Azhár« mecsetegyetem tanrendje szerint,
amely iskolának Antalffy Endre dr. hosszabb
időn keresztül növendéke volt. A keleti alkoholkérdést tárgyalva, részletesen kifejtette a borti-

lalom ügyét a mohamedán jogban, példákban
mutatta be a vallásos jogfejtés módszerét. Ismertette az ivószokásokat, a »Bektási« dervisrendben a mohamedán bortilalommal szemben
való állásfoglalását, s azokat a káros hatásokat,
melyeknek eredményeképpen muszlim területeken is felüti fejét s áldozatokat követel az alkohol-veszedelme.
A mindvégig lebilincselő érdekességű és
meleg közvetlenségű előadást, a GOOD-Templárok nevében, akik az előadást rendezték, dr.
Erőss József köszönte meg a hallgatóság lelkes
ovációján kívül. Antalffy tanárt, aki számos tanulmányi évet töltött Keleten, az a szép megtiszteltetés is érte, hogy a Társadalomtudományi
Társaság előadójául hívta meg a Balkán kérdésről Budapesten tartandó ankétjára, melyen
a legkiválóbb tudósok vesznek részt.”
Haladás, Marosvásárhely, I. évf. 1. sz. 1912.
okt. 12-i számban, 9. old.: Alkoholkérdés nagy
eszmék szolgálatában című cikkből kivonat:
„Dr. Antalffy Endre előadása. A Good
Templar rend1 helyi »Törekvés 39« páholya a
múlt hónap 30-án a helyi Székely Múzeum
nagytermében gyűlést rendezett. A gyűlésnek
nem hivatalos ügyek elintézése volt a tárgya,
hanem az a gyönyörű szabad előadás, amelyben Dr. Antalffy Endre keresk. Isk. tanár a törökökről mondott el érdekesnél-érdekesebb
dolgokat. Foglalkozott először is a jelenlegi
balkán háború gazdasági-, politikai és egyéb
okaival. Vázolta ezzel kapcsolatban Törökország helyzetét a nyugati államokkal szemben.
Áttért azután a leghíresebb arab iskola: a kairói
Azatove ismertetésére, élénk színekkel ecsetelte
a diákéletet, a tanítás és tanulás rendszerének
furcsaságait. Beleszőtte előadásába a saját ottani diákélményeit is, mi az egész előadást különösen kedvessé és közvetlené tette, nem is
szólva a közlés tudományos szintvonaláról s a
stylus művészi szépségeiről. Végül természetesen az antialkoholista eszme törökországi helyzetét ismertette, eddig előttünk ismeretlen
adatokat szolgáltatván fel a kérdésről, mely ma
már nálunk ép oly állandó vita tárgya minden
társaságban, mint akár a napi politikába. A
Székely Múzeum nagyterme igen szűk volt az érdeklődök befogadására, sokan kin rekedtek,
akik azonban szerencsésen bejutottak, több mint
egy órán keresztül áhítatos csendben hallgatták
az előadást; viharos tapssal köszönvén meg Antalffy tanárnak a kivételes élvezetet. A rend nevében dr. Erőss József mondott hálás köszönetet.
Munkások kevesen voltak. – A pompás előadás
kéziratát sikerült megszereznünk s közlését legközelebb meg fogjuk kezdeni.”

Antalffy Endre sírja a Bolyaiak sírja mellett a református temetőben

Fotó: archív

Sajnos nem sikerült a teljes előadás szövegét
megszerezni, van viszont egy másik, hasonló
téma:
„Új Törökország keletkezése2
Mélyen tisztelt hallgatóság, a török nép nemzeti kialakulása KisÁzsiában körülbelül a VII.
századra esik, tehát arra a századra, melyben
az iszlám is megalakult Arábiában, 699-ben a
szeldzsuk szultánság 10 bejségre oszlik s ezeknek egyike Oszmán függetleníti magát. Innen az
Ottomán nevezet, mely helytelen kiejtése az
Oszmán névnek. Anatólia nomád türkjei a
magja a török nemzetnek, amely már KisÁzsiában perzsa, örmény és görög elemekkel keveredik. Az új állam hódító hatalma s a parancsoló
erővel terjeszkedő iszlám hitvallása forrasztja
össze ezeket a fajilag alig összetartozó elemeket.
Másfelől ilyen nevek viszik előre a törökség
ügyét, mint II. Mehmet melléknevén El-Fatih,
Abu-feth, ki megdönti Bizánc hatalmát. Javus
Szultán Szelim, aki Ázsiában és Afrikában tesz
hódításokat és Kununi (?) Szultán Szulejman, a
mohácsi győző, ki Európában a legmesszebbre
terjesztette a moszlim befolyást. A törökség pályájának e szakaszán csak a nyers erőt képviseli. Ázsiából hozott egyetlen szellemi öröksége
a mi népies költészetünkkel nagyon egyező népies költészete, melyet a műveltebb arab és perzsa költői hatások stílusa máig sem tudott
megfojtani. Minden más téren a törökség rohamosan szívja magába a vele érintkezésbe kerülő
testvérei kultúráinak hatását. A szultánság eszméje a bizánci császári méltóság eszméjének a
folytatása. A szultán többet nem az arabság
jámbor kalifája, ki elsősorban a vallásos szabályok őre és magyarázója, hanem a megközelíthetetlen uralkodói felsőség letéteményese. A
pátriárka példája szerint hivatalának vallási részét a sejkül iszlám-ra ruházza. Politikai hatalmának gyakorlója a nagyvezir, törökül szeder
órán (?). Még a törökség állami címere a félhold is bizánci eredetű, amint azt… bej, a konstantinápolyi múzeum boldogult igazgatója
felderítette. Hogy a történelem folyamán a
török birodalom hatalma hogy indult hanyatlásnak, az többé-kevésbé iskolás könyvekből tudott dolog. Itt csak arra akarok rámutatni, hogy
a Törökországra nehezedő hova-tovább súlyosabbá fejlődő európai nyomástól még a legutolsó időkig sem kapcsolódott ki a vallási
gyűlölet gondolata. Törökországot vallása
miatt gyűlölte Európa, s minden kíméletlenség,
mit leplezetlenül érvényesítettek vele szemben
gyöngeségének idején keresztyén hatalmak,
végső fokon inkább a katekizmusból, mint gazdasági eszességből táplálkozott. Törökország
előtt nem állott más, mint fegyverkeznie mindazokkal az eszközökkel, melyekkel ellenfelei
biztosították a törökséggel szemben a maguk
előnyüket, szóval a polgárosulás ösvényére lépnie. Ennek a törekvésnek a megvalósulásával
indul meg Törökország újabb története, melynek részletei még is közelebbről érdekelnek
bennünket. II. Mehemed szultán a turbán viselete helyett bevezeti az egyszerű fez viseletet, a
történelmi viselet helyett a mi kaiser kabátunkhoz hasonló stambulit. Többet nem a vallásos
összetartozás gondolata a fő, nem az iszlám,
hanem amellett nemzet és aztán a haza fogalma
egyesíti az embereket. A régi vezérek nyomán
feltűnnek a modern férfiak, Rasid pasa, Fuad
pasa és Midhát pasa. Az állami reformok kimagaslóbb tényei Abdul Nedjid és Abdul Azisz
szultánok alatt.
Az 1839 (?) A Golktávé-i palotából keletkezett úgynevezett chatt-i serif; szent irat, mely
először proklamálja a személyi szabadságot,
még pedig a nem mohamedánok, az úgynevezett rájá-k részére is. Megszünteti továbbá a
törvényes eljárások nélkül való úgynevezett
árbitrárius vagyonelkobzásokat. 1856-ban az
úgynevezett chatt-i tumajan (?) Megerősíti a
chatt-i serifet s a sis’tentmátnak (?) nevezett
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reformtörvényeket. 1876-ban Abdul Hamid
modern alkotmányt ad Törökországnak parlamenttel és felelős minisztériummal. Szabad
sajtó, gyülekezési jog, hivatalnokok elmozdíthatatlansága, kötelező elemi oktatás mind benne
foglaltatnak ebben az alkotmányban. Következő
évben Abdul Hamid felfüggeszti az alkotmányt
s 30 esztendeig, 1908-ig szenvedi Törökország
Abdul Hamid minden borzalommal tele abszolutizmusát, melytől az új törököktől szervezett
katonai forradalom szabadítja meg a nemzetet.
Abdul Hamid ismét érvénybe helyezi az alkotmányt, de 1909-ben állam csinnyel megint kísérletet tesz az abszolutizmus talpra állítására.
Ekkor az új törökök trónjától megfosztják, mint
elmebajost, a 30 évig fogságban tartott öccsét
emelik a trónra V. Méhemet néven.
Mélyen tisztelt hallgatóság, az új törökség
nagyszerű mártíromságokkal teljes küzdelmét,
hogy száműzöttjeik mint készítik elé Párizsban
és Genfben a török szabadság diadalát, azt a
sok képtelen terrort, mely Abdul Hamid uralkodásához fűződik, sajnos most nem ismertetem, hiszen kötetekre menő terjedelmességet
kívánna ennek elbeszélése. Hetvenezer kém
Abdul Hamid szolgálatában, Mérgezések és
Boszporuszba fojtások napirenden vannak. A
katonai iskolák tanárai denunciálják a tanítványaikat. Zeki (?) Pasa, a tüzérségi iskola parancsnoka jár legelöl ebben. A szultán fekete
kezével mérgezi meg legbefolyásosabb politikusait. A konstantinápolyi örmény pátriárka a
gyónási titok felhasználásával kémkedik. Az
állam vagyona privát prédára kerül. Iszet
Arabi (?) pasa, a szultán bizalmas embere elsikkasztja a ...-i vasút céljaira összegyűjtött
milliókat. Mikor 1908-i új török forradalom
diadalával a terror embereinek menekülniük
kell, Iszet Arabi pasa a szárazon már nem lelvén utat, a Boszporuszon egy olasz hajóra menekül, s a hajót két millió frankkal azonnal
megvásárolván, horgonyt szedett. Habib Methome (?) földmívelési minisztert Musztfa pasa
akkori határállomáson a… (?) hálókocsiból
húzza ki, s 4 millió értékű bankjegyet találnak
a bőröndjében. A török kormány az ottomán
bankkal egy... expedíció költségei felől tárgyal,
mikor értesítik, hogy Abdul Hamid palotájának: az Ildiz-enl egy titkos ajtaja meglelvén,
ott milliókra menő kincsre és pénzre bukkantak. Természetes, hogy az Ottomán bankkal
azonnal megszüntették a tárgyalást. Ismeretes
dolog, hogy Abdul Hamis Berlin-i betétjeit is
hogy veszi birtokába az új, alkotmányos török
kormány. Mindezek már mind a múlt emlékei,
Törökország az óta új eseményeket, keserves
tanulságokat, nagyszerű erőfeszítéseket élt át,
s mi múltjánál tanulságosabb anyagot nyújt a
figyelő értelemnek a jelene.
Mélyen tisztelt hallgatóság, Törökország jelenéből az a kérdés érdekelhet minket legjobban, hogy milyen az az adminisztrációs
rendszer, amely ezt a hatalmas területű és
annyi népfajból álló roppant birodalmat összetartja. Előadásunknak következő szakasza
tehát Törökország közjogi helyzetét kívánja ismertetni. Ebben az ismertetésben mellőzöm a
statisztikai adatokat, melyek úgy is csak nyom
nélkül hangzanának el itt, s inkább csak az általános elveket foglalom össze.
Antalffy Endre, dr.”
A későbbiekben igyekszünk ismertetni
Antalffy Endre iszlám világgal foglalkozó,
még fellelhető tanulmányait.

1
A Good Templar Rend az alkoholellenes mozgalom
nemzetközi társadalmi szervezete volt, 1852-ben New
Yorkban alapították. Magyarországon a Good Templar
Rendet 1901 augusztusában alapították, páholyokba
szerveződve működött. Páholyok voltak Erdélyben Kolozsvárott, Nagyváradon, Medgyesen, Brassóban, Nagyszebenben, Zilahon, és Marosvásárhelyen is működött
legalább egy csoport.
2
Fond Personal Antalffy Endre, Arhivele Naţionale filiala Tg-Mureş (cím nélküli kézirat alapján, Dos XIX
foaia nr. 16, 1912/4)

6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG _____________________________________ 2019. január 18., péntek

A természet kalendáriuma (CCCXLI.)

Kiss Székely Zoltán

Nyilazzatok: a seb rózsát terem,
Mely nyílni fog az örök kertbe fenn!

Nyilazzatok: minden nyíl szárny nekem
Feléd, örök hazám, ó végtelen!
Nyilazzatok: bíbor dísz lesz sebem,
Mely hirdeti: halálon győzelem! (…)

Szent Sebestyént idézi meg így Juhász
Gyula. Napja január 20. Sebestyén a római
császári gárda tisztje volt. Két császár is –
Diocletianus és Maximianus – nagyra becsülte. Legendás szónokként bajtársait akarta
saját keresztény hitére téríteni, s bátorította a
fogságban sínylődő keresztényeket. Végül
maga Sebestyén is a császári törvényszék elé
került, és hite miatt halálra ítélték. Kinn a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy a katonák
halálra nyilazzák. Amikor már halottnak vélték, otthagyták. Egy jámbor római özvegy,
Iréne házába fogadta a súlyos sebesültet, és
addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság előtt,
a keresztény hit halál feletti diadalának élő
példájaként fogadták. Másodszor is elítélték,
s halálra botozták. Lucina adta meg neki a
végtisztességet. Lucina neve a télen annyira
hiányolt luxból ered – egyfelől a halál hallgatag istennőjének, Hecaténak, másfelől az újjászületés istennőinek, a napfényre hozóknak,
Dianának és Júnónak volt mítoszi jelzője.
Diana az Olümposzról nyilaival a Nyilas
havát vigyázta. Júnó a Vízöntő olümposzi
védnökeként a Nap szoptatódajkája.
Sebestyént már a félpogány időkben – 354ből való az első feljegyzés – az újjászületés
havának egyik szentjeként kezdték tisztelni.
Tavaszébresztő nap. Népi bölcsesség szerint e napon indul meg a fákban a nedvkeringés.
(…) A’ miképen a’ sötét föld,
Mely fehér lepelben alszik,
Virágos mezőt, madárdalt
‘S délibábot álmodik.
Milyen boldog a’ sötét föld!

165 éve, 1854. január 18-án halt meg 31
éves korában sorvadásban – tüdővészben – a
márciusi ifjak egyike, Szőkefalvi Sükei Károly költő, újságíró, műfordító. Bukarestben
született, Nagyenyeden és Kolozsváron tanult, 1847-ben Pestre költözött, ahol Petőfi
Sándor és Vasvári Pál baráti köréhez tartozott. Tevékenyen részt vett az 1848. március
15-i forradalmi eseményekben. 1848 nyarától
Egressy Gábor kormánybiztos mellett volt
írnok. 1849 májusában Perczel Mór főhadnaggyá nevezte ki. A szabadságharc bukása
után, 1853 végétől haláláig a losonci reformá-

tus gimnázium magyar tanára volt. Egyetlen
verseskötete, a Hulló csillagok, 1851-ben jelent meg. Sok verse, többek közt az Álmot láttam… is, a reményt volt hívatott éltetni.
Majd eljön az ifju nap,
Álmodását elcsókolja
Nyájas szerelemmel,
‘S fölébreszti szebb valóra,
Fölébreszti új tavaszra…
Milyen boldog a’ sötét föld!

A sötét föld kizöldül majd a tavaszi nap ragyogásában.
Ragyogó nap – e két szóval fejeződik be az
utolsó szín szerzői utasítása Az ember tragédiájában, hogy aztán a 196 éve, 1823. január
21-én született szerző a harmadik szín paradicsomon kívüli pálmafás vidékére vigye
vissza Ádámot. Madách Imre tele és tavasza.
(…) Rettentő képek, óh, hová levétek?
Körültem minden úgy él, úgy mosolyg,
Mint elhagyám, míg szívem megtörött.

– mondatja Ádámmal.

Hiú ember! Hát azt kivánod-é,
Hogy a természet rendje felbomoljon,
Új üstökös ragyogjon éjeden…?

– vágja rá azonnal Lucifer.
Reá felel az Úr biztatása:

Karod erős – szived emelkedett:
Végetlen a tér, mely munkára hív,
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd
(…) Csak azt kövesd. S ha tettdús életed
Zajában elnémúl ez égi szó,
E gyönge nő tisztább lelkűlete,
(…) Meghallja azt, és szíverén keresztűl
Költészetté fog és dallá szürődni (…)
Te, Lucifer meg, egy gyürű te is
Mindenségemben – működjél tovább:
Hideg tudásod, dőre tagadásod
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz
(…) De bűnhödésed végtelen leend
Szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol,
Szép és nemesnek új csirája lesz. –

S a végszó:

(…) Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!

Vízöntő hava. Január 21-ről 22-re virradóan a Nap a Vízöntő jegyébe lép. A Nap
évről évre végigvándorolni látszik a pályája
vonalába eső állatövi csillagképeken. A csillagászat ókori felvirágzásának idején január
21/22-től február 18/19-ig a Vízöntő csillagkép adott neki otthont. A Vízöntő hava, Vízöntő jegy elnevezés ma is ilyen értelemben
használatos, jóllehet a valóságos helyzet
a Nap precessziója miatt megváltozott az
idők során, csillagképünket ma már márciusban ragyogja be a felkelő Nap fénye.
A távcső felfedezése előtt a csillagászok számára nem csupán viszonyítási
helyül szolgáltak az állatövi csillagképek.
Az asztrológia az emberi sorsot befolyásoló erőknek tekintette őket a planétákkal
együtt. Az állatövi csillagképek szimbolikájának számtalan naptári vonatkozása
van.
A Vízöntő mitológiai rangját még
abban az időben nyerte, amikor a KözelKelet földművelői az időszámítás alapjait
megvetették. Ekkor, 5–6000 évvel ezelőtt, a téli napforduló csillagképe három
zodiákusbéli társával, a Bikával, az

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Emléktábla Kölcsey Ferenc álmosdi házának falán

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

Braun Róbert (Arad, 1879. jan. 7. – Budapest, 1937. febr. 12.): szociológus, lexikográfus. Egyetemi tanulmányait Bp.-en és
Párizsban végezte. Lippán, majd 1907-től
Marosvásárhelyen kereskedelmi iskolai tanár.
1911-ben került Budapestre. 1911–18-ban a

Fővárosi Könyvtár aligazgatója volt, 1911-től
1918-ig működött együtt Szabó Ervinnel. Ők
fejlesztették európai viszonylatban is mintaszerűvé a Fővárosi Könyvtárat. A Tanácsköztársaság megdöntése után bebörtönözték,
sokáig üldöztetésben volt része. Lektorként,
fordítóként dolgozott. Haladó szellemű falukutató munkái Magyarországon úttörők voltak. Elnöklete alatt jött létre a
Társadalomtudományi Társaság szociográfiai
szakosztálya. Egy időben a Huszadik Század
c. folyóirat szerkesztőjeként is dolgozott.
1920 után a Literatura szerkesztője, a Kultúra
és Tudomány c. sorozatot szerkeszti. Henry
George műveinek (Haladás és szegénység;
Kormányzóságom története) fordítója és eszméinek terjesztője volt. 1925-ben Pikler

Fehér ösvényen – a télnek eres tenyerében – megindultam arra, merre az ég kékebb

Oroszlánnal és a Skorpióval együtt a naptári
sarokpontok és égtájak ura volt. Ennek emlékét őrzi a bibliai látomásokban szereplő négy
apokaliptikus fenevad és a négy evangélista
jelképe, melyek közül az emberarcú lény, az
angyal testesíti meg a Vízöntőt.
Január 22-én már Vincét tiszteljük.
(…) a fehér ösvényen –
– a télnek eres tenyerében –
megindultam arra, merre az ég kékebb,
hol a nap vakítóbban fénylett.
Mintha csak Vince napja lenne:
csepegni kezdett a fák jéglevele.
Azt mondják ilyenkor az öreg székelyek,
ősszel sok lesz a bor, s göndör fellegek
fogják látogatni a szőlősdombokat,
még a föld is mustot iszik majd, sokat (…)

a nap tényleges megünneplésére a Hazafias
Népfront Országos Tanácsa 1988. december
végi ülésén tett felhívást, és 1989 januárjában
ők szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot. Azóta rendre évente ünnepeljük meg ezt a napot. Egyre többen, s már nem
csak a Kárpát-medencében.
Hogyan kötődik mindehhez A természet
kalendáriuma? Feleletül ide másolom Himnuszunk természeti képeit:
(…) Őseinket felhozád
Karpat szent bérczére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
´S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Szent Vince a bortermelők védőszentje.
Legendája Vincét vízöntői képességekkel ruÉrttünk Kunság mezejin
házza fel. Sok szokás fűződik e naphoz. A vinÉrt kalászt lengettél,
cézés során a szőlőskert szélét János napján
Tokaj szőlőveszszejin
szentelt borral vagy szentelt vízzel öntözik
Nektárt csepegtettél. (…)
meg. Az esővíz – a szőlőszemekbe felszívódva – valóban borrá válik majd, ezzel
Ma még tél van. Innen hozom a szánegyütt az sem véletlen, hogy a kánai me- csengő, Weöres Sándor Száncsengőjének tanyegző csodájáról Vince-nap tőszomszédsá- valyból idénbe átcsilingelő hitét:
gában emlékeztek meg. Általános vélekedés
szerint sok bort kell innunk Vince-napkor, ha
Éj-mélyből fölzengő
azt akarjuk, hogy jó szőlőtermés legyen. A
– Csing-ling-ling – száncsengő.
nap szokásai közé tartozott a jelképes szőlőSzáncsengő – csing-ling-ling –
metszés is. A levágott vincevesszőt vízbe álTél öblén halkan ring.
lították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre
vonatkozóan. Mi köze a szőlészethez e fagyos
Földobban két nagy ló
téli napnak, amikor még hó alatt pihennek a
– Kop-kop-kop – nyolc patkó.
tőkék és a rügyek is alusznak? Nos, ami náNyolc patkó – kop-kop-kop –
lunk jelképes cselekedet, tőlünk délebbre naCsönd-zsákból hangot lop.
gyon is valóságos. A Földközi-tenger mentén
január végére már végeznek is a metszéssel,
Szétmálló hangerdő
hisz ott hamarosan megindul a nedvkeringés
– Csing-ling-ling – száncsengő.
a venyigékben.
Száncsengő – csing-ling-ling –
Csodás egybeesés, hogy Vince a magyar
Tél öblén halkan ring.
kultúra napja is, Himnuszunk születésnapja.
Hogyan vált azzá? Egy nappal Madách szüHitet és biztatást csilingeltetnek Vinceletése után, 1823-ban, Csekén Kölcsey Fe- napra e sorok is:
renc pontot tett kéziratára, s föléje felírta:
Bal sors a´ kit régen tép,
„Hymnus, a´ Magyar nép
Hozz rá víg esztendőt,
Zivataros századaiból.
Megbünhödtte már e´ nép
Cseke. Januar. 22d.
A´ múltat ´s jövendőt!
1823”
Maradok kiváló tisztelettel.
Az emléknap ötlete Fasang Árpád zongoKelt 2019-ben, amikor a Nap a Vízöntő
raművészé, aki 1985-ben vetette ezt fel. Végül jegyébe lépett.
Blankával összeállította az Általános magyar
könyvjegyzék c. bibliográfiát. Főmunkatársa
volt a Századunknak, cikkírója a Közgazdasági Enciklopédiának, szerkesztője a Genius
és a Révai lexikon pótkötetének, munkatársa
az amerikai Encyclopaedia of the Social Sciences-nek stb. Művei: Lippa és San Sepokro
(Bp., 1908); A falu lélektana (Bp., 1913); Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi
kérdés (Bp., 1919); Régi és új milliomosok
Amerikában (Bp., 1920).
Kiss László (Segesvár, 1919 – Marosvásárhely, 1968. jan. 14.): író, drámaíró, költő
és színész. Újságíró 1937-től Marosvásárhelyen, első verseskötete 1939-ben jelent meg.
1947-től a Marosvásárhelyi Székely Színház
színésze volt. Játék közben, színpadon érte a
halál. Főbb szerepei: Lennie (Steinbeck: Egerek és emberek); II. Endre (Katona J.: Bánk
bán); Szemere Bertalan (Illyés Gy.: Fáklya-

láng). Főbb művei: Önmagam ellen (versek,
1939); Vihar a havason (színmű, Marosvásárhely, 1953); Jó reggelt (novellák, karcolatok,
Marosvásárhely, 1954).
Bede Jób (Szilágysomlyó, 1869. jan. 8. –
Budapest, 1919. febr. 16.): újságíró, író. Jogi
tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte. Már gimnazista korában tárcákat írt az
erdélyi lapokba, majd előbb az Ellenzék,
1887-től a Kolozsvári Híradó, 1888-tól a Kolozsvár munkatársa. 1895-ben Budapestre
költözött, itt először az Egyetértés, majd a
Pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Világ és a Magyar Hírlap szerkesztőségének tagja, a politikai rovat munkatársa. Mikszáth Kálmán
kiválása után az egyik legtekintélyesebb parlamenti tudósító, ő vezette a Pesti Hírlapban
A tisztelt Házból c. rovatot. Írt elbeszéléseket
és fordított regényeket. Műve: Trifolium
(elb., Kolozsvár, 1891).
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Alaszka 60 éve lett az Egyesült Államok 49. tagállama

Hatvan éve, 1959. január 3-án Alaszkát az
Egyesült Államok 49. tagállamává nyilvánították.
A hajósok évszázadokon át keresték az
úgynevezett északkeleti átjárót, amely Szibéria északi partvidéke mentén vezet az Atlantióceánról a Csendes-óceánra, s hosszú ideig
még azt sem tudták, van-e szárazföldi összeköttetés Ázsia és Amerika között.
A kutatásban a 17. századtól, amikor az érdekeit féltő Oroszország többé nem engedett
idegen hajósokat Arhangelszknél tovább, a
kozákok jártak élen. 1648-ban Szemjon
Gyezsnyov a Kolima folyó torkolatától indult
keletre, ki is jutott a Csendes-óceánra, de jelentése elkallódott. 1728-ban az orosz szolgálatban álló Vitus Bering egyértelműen
megállapította, hogy a két kontinens között
nincs szárazföldi összeköttetés (a két földrészt elválasztó szoros ma az ő nevét viseli),
s 1732-ben egy orosz hajó feltérképezte
Alaszka északnyugati partjait. Bering egy
újabb expedíció során 1741-ben partra szállt
egy alaszkai öbölben, ezzel megkezdődött a
terület orosz birtokba vétele.
Alaszka az észak-amerikai kontinens
északnyugati részén fekszik, területét tekintve (1,7 millió négyzetkilométer) a legnagyobb amerikai tagállam. Az első emberek
mintegy 12 ezer éve jelentek meg itt, feltételezhetően az akkor még létező földhídon vándoroltak át Ázsiából, s innen indult meg az
amerikai kontinens benépesülése.
A Bering útja után Orosz-Amerikának elkeresztelt, a cár fennhatósága alá került területen 1781-ben létesült az első állandó orosz
település, amelynek már iskolája és temploma is volt. I. Pál cár 1799-ben kormányzót
nevezett ki, akinek székhelye a mai Sitka helyén lévő Novo-Arhangelszk lett, s életre
hívta az Orosz-Amerikai Társaságot, amely
egyedáruságot kapott a rendkívül jó minőségű alaszkai szőrmével való kereskedésre,
de ennek fejében újabb és újabb területekre
kellett kiterjesztenie az orosz ellenőrzést.
A jobbára a part mentén és a szigeteken

maradó oroszoknak azonban a 19. századtól
komoly versenytársakkal kellett szembenézniük: Kanada felől megjelentek a britek, majd
az amerikaiak is.
Az orosz kormányzat a vereséggel végződött krími háború (1853-1856) után egyre komolyabban kezdte fontolgatni, hogy feladja
a ráfizetéses kolóniát. Az itt élők ellátása
egyre nagyobb összegekbe került, a túlvadászat miatt a prémek minősége romlott, a hatalmas területet értéktelennek, stratégiai
szempontból védhetetlennek tartották. Úgy
vélték, hogy ha megszabadulnak tőle, erőiket
Kelet-Szibériára összpontosíthatják, és megelőzhetik az elkerülhetetlennek látszó össze-

ütközést az Egyesült Államokkal. Alaszkát
először a briteknek kínálták fel, de ők nem
éltek a lehetőséggel, William Henry Seward,
Andrew Johnson amerikai elnök külügyminisztere viszont hajlott az egyezségre.
Az oroszok washingtoni nagykövetüket,
Eduard de Stoeckl bárót bízták meg a tárgyalásokkal. A szerződést hónapokig tartó egyezkedés után, 1867. március 30-án írták alá, a
7,2 millió dolláros ár körülbelül 5 centet jelentett hektáronként. Az amerikai közvélemény kedvezően ítélte meg Alaszka
megvételét, de a takarékos kongresszus meggyőzése az akkoriban csillagászatinak számító összeg megszavazásáról nem ment
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könnyen. Az ellenzék hónapokig elnyújtotta
a vitát, végül nem kis részben az orosz nagykövet, Stoeckl ügyes megvesztegetései biztosították, hogy 1868. július 14-én pontot
tehettek az üzlet végére.
Orosz-Amerika hivatalos átadása még a
törvényhozási döntés előtt, 1867. október 18án megtörtént, azóta ez a nap Alaszka állam
hivatalos ünnepe. Ezen a napon Novo-Arhangelszkben Lovell Rousseau amerikai tábornok és Alekszej Pescsurov orosz
fregattkapitány jelenlétében ágyúk sortüzétől
kísérve levonták az orosz zászlót és felvonták
az amerikait, s ezzel egyidejűleg felszámolták az Orosz-Amerikai Társaságot. A területen élő mintegy 700 orosznak felajánlották az
amerikai állampolgárságot, de többségük
nem élhetett ezzel, mert a bevonuló amerikaiak elüldözték őket.
Alaszka ugyan néhány évtizedig csak kiadást jelentett az Egyesült Államoknak is, de
1896-ban a Klondike folyó mentén aranyat találtak. Új aranyláz kezdődött, Alaszkába özönlöttek a kalandorok és szerencsevadászok.
Ekkoriban éleződött ki egy hosszú ideig tartó
területi vita a Kanadát ellenőrző Nagy-Britanniával, amely igényt tartott Alaszka délkeleti,
aranyban gazdag lelőhelyeire. A viszályt 1903ban választott bírósági döntés zárta le, amely
az amerikai félnek adott igazat.
Alaszka 1912-ben lett territórium, majd fél
évszázaddal később, 1958. július 7-én népszavazást tartottak, amelynek nyomán a helyi lakosság túlnyomó többsége kérte a terület
felvételét az amerikai szövetségi államok közé,
a többi államéval azonos jogkörrel. Dwight D.
Eisenhower amerikai elnök 1959. január 3-án
aláírta a törvényt, amely Alaszkát az Egyesült
Államok 49. tagállamává nyilvánította.
Első kormányzóját, két szenátusi tagját és
egy kongresszusi képviselőjét ugyanabban az
évben választották meg. Érdekesség, hogy a
közvélekedéssel ellentétben a szövetségi
állam fővárosa nem Anchorage, ahol a lakosság több mint fele él, hanem az alig több mint
30 ezres Juneau. (MTI)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG ____________________________________________ 2019. január 18., péntek

2.

Ð t

1.

u

A KÉT...
(JóKAI)

u

ADY EGYIK
ÁLNEVE
VÉRCSOPORT

ELAVULT
MAGYARORSZÁGI
VÁROS

q

u
AGRÁRESZKÖZ

ELŐSZÁMLÁL

KÖLTŐI
NAPSZAK
ALFÖLD

TENGERI
VIRÁGÁLLAT

EURóPAI
VULKÁN

u

TANONC

q

Ê

ÉPüLETSZÁRNY

SZAGGAT
KÖLTŐI
SóHAJ

u

q

BóGNI

Ê

BIZONY

ARAB
ORSZÁG

ZSíRPÁRNA
SPÁRGA

u

q

Ê

SZAG
(LATIN)

KEVERT
MÉZ!

u

BEHJAJLíTOTT
TENYÉR

3.

ZAVAROS
ÉRA!

KIüTÉS
A RINGBEN

u

DISZPRóZIUM VEGYJ.

Ê

q

O

OMSZK
FOLYóJA

A HOLLó
íRóJA
ELLENÉRTÉK

ÁSVÁNYI
FűSZER
ITÁLIAI
FOLYó

NEHÉZFEJű

NÖVÉNYEVŐ
HAL

q

u

u

NULLA

AGRÁRTÁRSULÁS
VOLT

q

IRÁNYVONAL

AZ
ORRÁHOZ

RóMAI 50

u

q

NŐSTÉNY
ŐZ

u

51

Ð

u

q

...BENCE
(NYíRŐ J.)

UKRAJNA
NOB-JELE

u

u

q

APAÁLLAT
MEGTÉVESZT

u

q

u

MOLEKULASZÁM JELE
PÁRATLAN
ÖLYV!

CZUCZOR G.
ÁLNEVE

q

GYŐZELEM
JELE

BIBLIAI
HAJóS

L

q

KUTYA

L
Ê

Ï

SODRONY

45

u

u

u
CÉGFORMA

Ð

q

q

q

FEJÉBE
VESZI

u

u

q

q

Ê

SEREG

G

q
u

13

33

Á

Ê

KACSAúSZTATó

20

K

27

u

NŐI
HANGNEM

u

12

JANUÁRI
ÉVFORDULóK (2.)
14

23

Ð

uq

q

832.

PREZIDENS

E

q

RAGADOZó
HAL

Ê

Ï

HEREND
CENTRUMA4

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

...LAJOS
(SZíNÉSZ)

u

uq

TÁPLÁL

u

q

Kilyén lEvEntE
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című pályázat nyertesei:
FORNVALD ANA-DORFIA, Szászrégen,
Ierbuşului u. 25. sz.
SALATI ESZTER, Marosvásárhely,
Jeddi út 33/5. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
SZOLZSENYICIN; ASBóTH; DÉRYNÉ; SZÉCHENYI;
MAILÁTH; CZIRÁKY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Politikus, író, MTA lev. tag, 150 éve halt meg (Bertalan). 10.
Világtalan. 10. Palidrom férfinév. 11. ... Svevo, olasz író. 12. Bencés tanár, író, pannonhalmi főapát, MTA t. tag, 200 éve született (János). 17. Keltezés után (latin). 19. Savcseppek! 20. Gyászol. 21. Lengyel város. 22. Le. 23. Állati eredetű élelmiszer. 24. Csak
félig! 25. Arrafele! 26. Idegen férfinév. 27. Igevégződés. 28. Izraeli párt. 31. Parasztos.
33. Kis ház. 35. Egy helyről elcsen. 37. Régi súlyegység. 39. Erdélyi krónikás (Péter,
báró). 41. Ravaszdi. 43. A férfi sorsa... (Jókai). 45. ... Hackman, filmsztár. 47. Hordómérő
eszköz. 50. Német személynévmás. 51. Ír-angol író (William Buttler). 53. Ha meghal...
(O. Fallaci). 54. Titokban néző. 56. Érint. 57. Író, publicista, 48-as márciusi ifjú, 200
éve született (Alajos). 58. Brassói főbíró volt, 450 éve született (Michael).
FÜGGŐLEGES: 1. Fűszerez. 2. A teszt vége! 3. Megteendő útszakasz. 4. Viselkedésmód. 5. Orvosilag megfelelő. 6. Győri futballcsapat. 7. Menj! (olasz). 8. A beszélőképesség
elvesztése. 9. Róm. kat. pap, botanikus, 150 éve született (Ferenc). 13. Tehénnév. 14.
... muri (Móricz Zs.). 15. Angol főnemesi cím. 16. Testrész! 18. Fundamentum. 20. Tanár,
író, MTA lev. tag, 200 éve született (István). 21. Esetből tanul. 22. Japán város. 24. ...
Kuroszava, rendező. 26. Becézett Erika. 29. Becézett Ildikó. 30. Vastag bot. 32. Északi
férfinév. 34. Csatorna (német). 36. Fagylaltmárka. 38. Bencés tanár, MTA lev. tag, 100
éve halt meg (Pongrác). 40. Rovartojás. 42. Huncut fickó. 44. Loch..., skót tó. 46. Angol
angolna. 48. Páratlan krapek! 49. Angol sörféle. 52. Testrész! 55. Tojás (német).
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 31-ig 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 egy William Wyler által rendezett, 1953-ben bemutatott, Oscar-díjas amerikai–olasz film címét kapjuk.
Könnyítésűl egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések
a január 11-i számból:

Klasszikus (ikrek): Kis kék ló.
Skandi: ... egy kis szeretetet,
egy kis boldogságot,
töltse be a jóság
az egész világot!

VÍZSZINTES: 1. Figyelemre méltó, izgalmas – Jogtalanul magánál tart. 7. Skálahang
– A végén töm! 8. Eger várát védte (István) – Adriai szél. 9. Spanyol, vatikáni és portugál
gépkocsijelzés – Gomb része! 11. Hézag – Mész egynemű hangzói. 12. Hiszékeny – Karol.
14. Kettőzve: édességféle – Páratlan doki! 15. Győzelmi jelvény – Noé „kikötője”. 18.
Futva menekül – Törékeny anyag. 19. Csermely, vízfolyás – Rakás. 22. Keresztül – Ellenérték. 23. Harckocsi – Hálószerű kézimunka. 25. Hajófar – Mauna …, hawaii vulkán.
27. Egyik égtáj – Légnemű anyag. 28. Németországi folyó – Ildomos. 30. Eperdarab! –
Kissé menő! 31. Rögvest, tüstént – Gonosz, galád.
FÜGGŐLEGES: 1. Majomfajta is lehet – Paradicsomkert. 2. Rubrika – San Marinói autóverseny-pálya. 3. Szibériai folyó – Fedő közepe! 4. Éra – Épületmaradvány. 5. Délben eszik – Állam. 6. Főzeléknövény – Pihen, relaxál. 10. Pörköl, perzsel – Süllyed, víz
alá bukik. 13. Mosdótál – Vasparipa. 16. Ered, kiáramlik – Borzong, reszket. 17. Közöny
– Budapesti színház. 20. Népi hosszmérték – Korallzátony. 21. Szarvával döf – Szelíd,
jámbor. 24. Hangtalan – Tengeri ragadozó. 26. Kínai filozófia – Épületszárny. 29. Maga
– Nigériai autójelzés.
Koncz Erzsébet
1
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9

KOBAK KÖNYVESBOLT
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Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (22/484)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747480-255, 0746-090-353. (5/612)

ELADÓ szalagfűrész, falétra, kutyaól,
régi patefon és kávédaráló, kenyérpirító,
melegítőkályha, aragázkályha. Tel. 0742424-045. (3/784)
BÚZÁT vásárolok. Tel. 0722-396107. (2/766-I)

ELADÓ egy pár bokszcsizma, 43-as, egy
pár régi rendőrcsizma, keveset használt
Ileana varrógép, keveset használt,
kihúzható sőberágy, két db egyvedres
üvegkorsó, két nagy gabonásláda új
deszkából,
nagy
fügefák
eladók
termésben, cserépben. Tel. Kis Rozália,
0265/348-346, 0747-405-980. (2-739)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-641-827.
(742)

HATHETES törpe uszkár-puli keverék
kiskutyákat
ajándékozunk
kutyaszerető családnak. Tel. 0744584-361. (1/815-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett sürgősen eladó 5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár:
5-8 euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919662. (752)
TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749707-713. (751)

MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat 2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
*
MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között. 145 euró.
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0755-439-394.
(751)

ELADÓK
személygépkocsik:
Ford
Mondeo – 1500 euró, Renault Megane –
1000 euró. Tel. 0740-501-302. (6/827)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (22/843-I)

LAKÁS

ELADÓ 3 szobás, magasföldszinti,
felújított lakás a Gyémánt piacnál előnyös áron. Tel. 0755-505-301.
(13/505-I)

A KÁRPÁTOK SÉTÁNYON eladó II.
emeleti tömbházlakás. Tel. 0751-133100, 0741-730-682. (22/805)

ELADÓ 150 m2-es magánház + 100 m2es kereskedelmi helyiség + 100 m2 udvar,
központi fűtés, termopán, 10 cm-es
szigetelés, központi zóna. Ára: 100.000
euró, alkudható. Tel. 0746-364-027.
(9/830)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (4/617)
VÁLLALUNK: kőművesmunkát, festést, csempézést, gipszkartonozást,
hőszigetelést. Tel. 0740-212-144.
(762-I)

LÉPCSŐHÁZ-TAKARÍTÁSI
munkát
vállalok. Tel. 0770-387-043. (7/745)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)

GONDOZÓNŐT keresünk idős, nem
ágyhoz kötött személy mellé 24 órás
felügyeletre. Tel. 0722-171-194. (28/811)

IDŐS SZEMÉLY gondozását vállalom.
Tel. 0751-173-229. (4/824)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3/823)

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)

SÍTÁBOR GYEREKEK SZÁMÁRA!
Az Outward Bound-sítábor azoknak a gyermekeknek szól, akik kezdő
vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást szakképzett oktatók
biztosítják, felosztva a résztvevőket csoportokba a sítudásuk szerint.
9-14 éves iskolások jelentkezését várjuk, akik kezdő vagy középhaladó
szinten síznek.
Időpont: január 31. – február 4. (Ebben a periódusban haladó síelőket is
várunk, akiket a Bogdán pályára viszünk síelni.)
További információk:
Barabás Tünde:
0769-224-290
info@outwardbound.ro (sz.-I)
*
ÚJ ÉV, ÚJ KIHÍVÁSOK!
Kezdd az évet egy igazán egyedi élménnyel! A „Hótalpat fel!”, mint minden
Outward Bound-program, megfelelő kihívást biztosít számodra. A hó és a
fagyos időjárás, bár megerőltető, mégis izgalmas kihívásokat nyújt a
hótalpas túrához. Nemcsak az érintetlen hó és a hegyoldalak
meghódítása, de saját képességeid feltárása, korlátaid átlépése is erőt és
önbizalmat ad a jövőbeli kihívások leküzdéséhez.
Célcsoport: 18 éven felüliek.
Periódus: január 31. – február 3.
Helyszínek: Szováta, Outward Bound Ifjúsági Központ és a Görgényihavasok.
Érdeklődni az info@outwardbound.ro e-mail-címen és a 0769-224290 telefonszámon lehet. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az Úr a mennyekbe helyheztette
az ő székét, és az ő uralkodása
mindenre kihat.”
(Zsolt. 103:19)
„Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden
ösvényeit ő rendeli.”
(Péld. 5:21)
Kegyelettel, Isten akaratában
megnyugodva emlékezem szeretett
és
szerető
társamra,
HEGEDŰS EMÍLIA-PINTYŐRE,
aki két éve, 2017. január 19-én távozott az örök élet biztosságába.
Megemlékező szentmise 2019. január 18-án reggel 7 órakor a Keresztelő
Szent
Jánosplébániatemplomban. Székely
József. (7/468-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
18-án a drága gyermekre, testvérre, az udvarfalvi ifj. DOMAHIDI
GYULÁRA (Gyuszika) halálának
9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos
szerettei.
Hálát adunk Istennek, hogy a
miénk voltál, még inkább, hogy a
miénk vagy, mert aki szeretteinek
szívében él, nem halt meg, csak
távol van, és mindenki, aki hazatér az Úrhoz, a családban marad.
(19/802)
Fájó szívvel emlékezünk január
18-án a székesi születésű
JÁNOSI JÓZSEFRE halálának
első évfordulóján. Emléke örökké
élni fog szívünkben! Nyugodjék
békében! Gyászoló szerettei: felesége, Erzsi, testvérei: Dénes és
Anna, meg azok családja. (6/787-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐSEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem,
étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A
román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (63170-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PRINCESS SZALON FODRÁSZSZÉKET, MŰSZAKOT ad bérbe. Tel. 0743-311-505. (20832-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a 2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)

JANUÁRRA

KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT és KÉZI
CSISZOLÁSRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést biztosítunk, a szállítási költségeket fedezzük. Tel. 0726-703-123. (20828-I)

PANZIÓBA, Marosvásárhelyre RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0744-624-976. (20817-I)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20837-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZERZŐT. Tel. 0734-123-877. (20826-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)

KIADÓ HELYISÉG a Győzelem tér (P-ţa Victoriei) 36. szám alatt, a volt Park vendéglő, 97 m2 + kerthelyiség. Tel. 0741-214-194. (20876)

MAGYARORSZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT januári kezdéssel. Kiemelkedő bérezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (20871)
ALKALMAZUNK ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT-TECHNIKUST számítógépes ismeretekkel. Biztosítunk szolgálati autót, mobiltelefont és kiemelt bérezést. Tel. 0758-047-614. (1/821-I)

ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25 éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744238-765. (sz.)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet reménykedve viseltél magadban. Elmentél, s
veled együtt eltűnt a remény, de
lelkünk darabja utadon elkísér.
Elmentél oda, ahonnan nincs
visszatérés, ahol tested meglelte
végső pihenését. Pihenj csak a
csendes hant alatt. Adja meg a
mennyország azt, amivel a földi
élet adós maradt.
Mély fájdalommal emlékezünk január
21-én
MIHÁLYDEÁK
ATTILÁRA, aki 2 éve, alig 41 évesen hagyott itt minket. Nyugodjon
békében!
Édesanyja,
testvérei családjukkal együtt.
(18/801-I)

Szomorúan emlékezem január
20-án
édesapámra,
MÓZES
DEZSŐRE (Duci) halálának 42.
évfordulóján. Fia, Jenő és családja Izraelből. (1/629-I)

Halálának 65. évfordulója kapcsán emlékező szeretettel gondolok nagyapámra, a septéri, majd
marosvásárhelyi idős SZÉKELY
SÁNDORRA. Székely József.
(7/468-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk január 15-én SZABÓ SÁNDORRA
halálának 22. évfordulóján. Felesége, Marika, lányai: Babuci és
Hajni, unokái: Árpi és Boti, veje,
Karcsi. (738)

Fájdalomtól összetörve emlékezem a drága jó édesanyámra,
MÁTHÉ LUJZIKÁRA halálának 2.
évfordulóján. Hirtelen elmentél,
egy pillanat alatt, számomra a
bánat, a fájdalom, a döbbenet
maradt. Jósággal, szeretettel és
segíteni akarással élted életed,
imára kulcsolom két kezem, s
emléked őrzöm a végezetig! Nyugodj békében, drága jó édesanyám! Szerető lányod, Ildikó.
(v.-I)

Fájdalommal emlékezünk szeretett LUJZI MAMÁNKRA halálának
2. évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, mondjanak egy imát az
ő emlékére. Nyugodj békében,
drága jó Lujzi mamánk! Szerető
unokáid: Barnika családjával és
Timike. (v.-I)

Fájó szívvel emlékezünk január 19-ére,
amikor 20 éve a kegyetlen halál elragadta
az élni akaró LÉNÁRT ILONÁT szül. Nagy
szerettei közül.
Emlékét őrzik szerettei. (5/825)

Eltelt hat hónap azóta, hogy nem
vagy nekünk, nem szólsz hozzánk. Nagyon hiányzol, drága
édesanyám, MÁMI. Emléked
örökké élni fog szívemben. Bánatos leányod, Ildikó, unokáid: Vivien és Ryan Amerikából.
Nyugodj békében! (3/818-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
20-án a drága jó édesanyára,
BOKOR KATALINRA halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét
szeretettel őrzik szívükben fiai,
menyei és unokái. (13/834)

Fájó szívvel emlékezünk január
24-én a drága jó édesapára, id.
BOKOR SÁNDORRA halálának 6.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét
szeretettel őrzik szívükben fiai,
menyei és unokái. (13/834)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk január 20-án a káposztásszentmiklósi születésű id.
KÁDÁR GYULA volt marosvásárhelyi lakosra halálának 12. évfordulóján. Nyugodjál csendesen!
Szerető családja. (17/838)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, rokon és ismerős,
SZABADOS IRÉN
életének 83. évében 2019. január
7-én hirtelen eltávozott szerettei
köréből. Temetése január 21-én,
hétfőn du. 2 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Gyászoló szerettei. (778-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága édesanyára, nagymamára,
MÁTHÉ
LUJZIKÁRA
halálának második évfordulóján.
Isten nyugtassa! Szerető lánya,
Mária, unokája, Zsuzsa. (11/749-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, após, a gyergyócsomafalvi születésű
id. MIHÁLY JÓZSEF SÁNDOR
a Matricon volt dolgozója
életének 74. évében rövid szenvedés után január 16-án csendesen megpihent. Temetése a Jeddi
úti temetőben lesz január 19-én,
szombaton 13 órakor, római katolikus szertartás szerint.
Emlékét őrzik szerettei. (14/835-I)

Hat hónapja várunk haza, drága
leányom, drága húgom, néhai
GLIGOR ILDIKÓ (Máthé). Üres lett
a helyed, elnémult a hangod, de
szívünkben él gyönyörű mosolyod. Nyugodj békében! Bánatos
édesanyád, nővéred, Joli és Lóri.
(3/818-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy szeretett édesapánk,
PÁLL GÉZA
nyugalmazott tanár
életének 91. évében elhunyt. Temetése január 21-én 14 órától
lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető felső ravatalozójából. Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (2/847-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér, vő, sógor, apatárs,
rokon, jó szomszéd,
BEREKMÉRI ANDRÁS
(Lina)
hosszú szenvedés után, életének
68. évében, házasságának 43.
évében csendesen megpihent.
Temetése január 19-én, szombaton 13 órakor lesz a sáromberki
ravatalozóból. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (20/841-I)
Megrendülten, mély fájdalommal
tudatjuk, hogy az odaadó, szerető férj, a legdrágább édesapa,
nagyapa, após, rokon, szomszéd
és jó barát,
id. KISS JÁNOS
a Metalotehnica
volt tervezőtechnikusa
életének 75. évében rövid, de súlyos szenvedés után csendesen
megpihent, visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága szerettünk
végső búcsúztatása folyó hó 19én, szombaton 13 órakor lesz a
szentgyörgyi temetőben. Emléke
örökké bennünk él.
Gyászoló felesége, fia, Szabolcs
és családja, lánya, Léda és családja.
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.”
(Pál II. levele Timóteushoz 4.7-8)
(21/842-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,
dédnagymama,
rokon és jó szomszéd,
özv. KOVÁCS ELLA
szül. Imreh
rövid szenvedés után 87 éves korában csendesen elhunyt. Drága
halottunk földi maradványait
folyó hó 20-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a nyárádszentlászlói temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4/849-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Dimény Gábornak, és
együttérzünk vele TESTVÉRE
elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Gedeon Richter Románia Minőségbiztosítási Osztályának munkaközössége.
(-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Mihály József Gyula kollégánknak, és együttérzünk
vele szeretett ÉDESAPJA elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Multiplan Electronics
munkaközössége. (sz.-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk
MÓZES BABA volt osztálytársunktól.
Vigasztalódást
kívánunk családjának. Az
1976-ban végzett XII. D a Bolyai középiskolából. (-I)
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546;
fax: 0265/261-093, e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám) 2019. január 30-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti
az alábbi ingóságokat:
– gabonaszállító, önürítős Roman 649906 haszonjármű, 10215 FK típus,
rendszáma MS-07-SCZ, homologálási szám HARX111111I9206, 1990-es,
azonosítószám 89859, dízel, 10.344 köbcentis, szürke-kék, kikiáltási ár 4.255 lej +
19% héa
– Trioliet gigant 500-1007360 típusú 03 szériás utánfutó, piros, becsértéke 73.770
lej, kikiáltási ár 36.885 lej + 19% héa
– HPP 09+ szivattyú, Thesaloniki AA20-as modell, leltári száma 00019, kikiáltási ár
24.509 lej + 19% héa
– Wadkin Gem 191 típusú vastagoló, leltári száma 00001, kikiáltási ár 12.888 lej +
19% héa
– Honda TR-7E típusú áramfejlesztő, kikiáltási ár 1.625 lej + 19% héa
– WV Golf személygépkocsi, azonosítószáma WVWZZZ1KZAW577652,
rendszáma MS-28-DON, 2010-es, szürke, kikiáltási ár 10.525 lej + 19% héa
– kék, 2007-es gyártású Renault Megane, 63 kW-os,
azonosítószám
VF1BMSF0537557159, dízel, első meghajtású, 1461 köbcentis, 291.250 km-ben,
kikiáltási ár 8.250 lej + 19% héa
– homlokrakodó, Toxoda Automatic fbe15 típus, 16.936 lej 19% héa
– Rimoldi tc típusú varrógép, kikiáltási ár 308 lej + 19% héa
– Rimoldi 327 típusú varrógép, kikiáltási ár 239 lej + 19% héa
– Rimoldi 627 típusú varrógép, kikiáltási ár 410 lej + 19% héa
– Rimoldi 527 típusú varrógép, 4 db, kikiáltási ár 410 lej/db + 19% héa
– Rimoldi kéttűs varrógép, kikiáltási ár 992 lej + 19% héa
– Rimoldi kéttűs varrógép, kikiáltási ár 1.027 lej + 19% héa
– Pfaff gombvarró gép, kikiáltási ár 308 lej + 19% héa
– Pfaff varrógép, kikiáltási ár 308 lej + 19% héa
– Rimoldi varrógép, kikiáltási ár 479 lej + 19% héa
– Pfaff varrógép, 2 db, kikiáltási ár 410 lej/db + 19% héa
– Rimoldi tc típusú varrógép, kikiáltási ár 513 lej + 19% héa
– Jack vágógép, kikiáltási ár 445 lej + 19% héa
– Wolf Pacer vágógép, kikiáltási ár 410 lej + 19% héa
– Garudan típusú vágógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Rimoldi tc varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Sunstar varrógép, kikiáltási ár 513 lej + 19% héa
– Dürkopp cikcakkoló gép, kikiáltási ár 1.232 lej + 19% héa
– Dürkopp cikcakkoló gép, kikiáltási ár 1.095 lej + 19% héa
– 70 mm Modena feszítő, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– 70 mm Modena feszítő, kikiáltási ár 171 lej + 19% héa
– Ayang szabógép, kikiáltási ár 616 lej + 19% héa
– szalagvágó gép, kikiáltási ár 1.882 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 223 lej + 19% héa
– Mauser tc varrógép, kikiáltási ár 565 lej + 19% héa
– Attaccapizzo Rimoldi gép, kikiáltási ár 1.095 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 650 lej + 19% héa
– Rimoldi tc varrógép, kikiáltási ár 410 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 479 lej + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, 2 db, kikiáltási ár 719 lej/db + 19% héa
– Singer lineáris varrógép, kikiáltási ár 137 lej + 19% héa
– Rimoldi lineáris varrógép, 3 db, kikiáltási ár 137 lej/db + 19% héa
– Rimoldi fedőző varrógép, kikiáltási ár 855 lej + 19% héa
– gőzkazán Riello égővel, kikiáltási ár 1.814 lej + 19% héa
– kéttűs, karos Rimoldi varrógép, kikiáltási ár 1.334 lej + 19% héa
– Pfaff gomblyukvarró gép, kikiáltási ár 137 lej + 19% héa
– Wimex kézi szalagvágó, 2 db, kikiáltási ár 137 lej/db + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, kikiáltási ár 684 lej + 19% héa
– Rimoldi 263 varrógép, kikiáltási ár 137 lej + 19% héa
– Rimoldi gallérvarró gép, kikiáltási ár 410 lej + 19% héa
– Mauser tc varrógép, kikiáltási ár 308 lej + 19% héa
– Mauser négytűs varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, kikiáltási ár 513 lej + 19% héa
– 70 mm Modena feszítő, 2 db, kikiáltási ár 137 lej/db + 19% héa
– Brother lineáris varrógép, kikiáltási ár 86 lej + 19% héa
– Yuki lineáris varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Brother lineáris varrógép, kikiáltási ár 171 lej + 19% héa
– Croquette Union Special varrógép, kikiáltási ár 359 lej + 19% héa
– Nnecchi lineáris varrógép, kikiáltási ár 120 lej + 19% héa
– s4m Zebra nyomtató, kikiáltási ár 548 lej + 19% héa
– cérnatekercselő, kikiáltási ár 2.190 lej + 19% héa
– szabógép asztallal, kikiáltási ár 4.585 lej + 19% héa
– automata szalagvágó, kikiáltási ár 377 lej + 19% héa
– sűrítő, kikiáltási ár 1.369 lej + 19% héa
– Rimoldi fedőző varrógép, kikiáltási ár 1.027 lej + 19% héa
– DG 79 típusú kétfejes alumíniumszabó gép, 16.000 lej + 19% héa
– LT 35 VW haszonjármű, 2461 köbcentis, dízel, 338.335 km-ben, max. súly 3500
kg, kék-szürke, rendszáma MS-11-DTE, hátsó meghajtású, kikiáltási ár 18.000 lej +
19% héa
– Mercedes Benz 970.27 Atego 1529 haszonjármű, alvázszám
WDB9702771L358768, 2008-as gyártású, kék, rendszáma MS-04-ETL, kikiáltási
ár 129.500 lej + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami
Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
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 fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül
megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított
és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261.
cikkelye értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a
végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon,
166, 179-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. január 18.
Zogorean Florin, a Közpénzügyi Hivatal jogi személyek
kényszervégrehajtási osztályának helyettes vezetője
Cîmpeanu Carolina osztályvezető
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Szovátai Adó- és Pénzügyi Osztály

MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács 2019. 02. 12-én versenyvizsgát tart a szakapparátusa keretében a Műszaki Igazgatóságon, az adminisztratív-beavatkozási szolgálatnál betöltetlen I. besorolású referensi állás betöltésére.
Hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében a Műszaki
Igazgatóságon, az adminisztratív-beavatkozási szolgálatnál betöltetlen I. besorolású referensi szerződéses állás elfoglalására szervezett versenyvizsgán, a jelentkezőknek teljesíteniük kell a következő sajátos követelményeket:
– rendelkezzenek középfokú végzettséggel (érettségi diploma);
– legalább 4 éves munkarégiség;
– számítógép-kezelési ismeretek: Excel, Word, AutoCad – középszint;
– kommunikációs adottságok, elemző- és összefoglaló-, kezdeményezőkészség;
– műszaki-szervezési ismeretek és adottságok;
– B kategóriás gépjárművezetői engedély.
A versenyvizsga lebonyolításának körülményei:
A versenyvizsga írásbeli, számítógépes ismereteket ellenőrző gyakorlati próbából és
interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti
székhelyén kerül sor, amint következik:
– az írásbeli próba ideje: 2019. 02. 12-én 10 óra;
– a gyakorlati próba ideje: 2019. 02. 15-én 10 óra, a vizsgáztatóbizottság által meghatározott terv alapján.
Az állásinterjúra a gyakorlati vizsga dátumától számított négy munkanapon belül kerül
sor.
Az interjú időpontját és helyét a gyakorlati vizsga eredményének kifüggesztésével
egy időben fogják közölni.
A beiratkozási iratokat a közlemény kifüggesztésétől számított 10 munkanapon
belül lehet benyújtani a tanácsnál: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 63-as
iroda, Cismaş Lucia-Felicia, a humánerőforrás-szolgálat tanácsadója, telefon:
0265-263-211,
1236-os
belső,
fax:
0372-651-236,
e-mail:
cismas.lucia@cjmures.ro.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán-Tibor
KÖZÜGYINTÉZŐ

Paul Cosma
JEGYZŐ

Szováta, Fő út 159. szám
Telefon: 0265/570-310, fax: 0265/577-509
E-mail: Admin.SVMSCFNX01.MS@anaf.ro

Közlemény ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített
2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében 2019. január
29-én 10 órakor a Szovátai Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Szováta, Fő út
159. szám – árverésen értékesítik az alábbi, kezesként jelzáloggal terhelt ingatlant
(IV. árverés).
– C1 – 98 négyzetméteres, manzárdos, téglából és fából betonalapra épített,
cseréppel fedett lakóház, a földszinten 14 négyzetméteres előtérrel, 18
négyzetméteres szobával, 15 négyzetméteres konyhával, 11 m2-es fürdőszobával,
5 m2-es hőközponttal, 16 m2-es garázzsal, a manzárdon 78 négyzetméteren
szobákkal, a C2 épületrészben 19 négyzetméteres raktárral, a hozzá tartozó 822
négyzetméter területtel Szovátán, a Hosszú utca 123. szám alatt.
Kikiáltási ár 195.000 lej (a becsült érték 50%-a). Az ár nem tartalmazza a héát*. Az
ingatlan meg van terhelve, a következőképpen:
Hitelező: Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság – Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal
Terhelés: jelzálogjog telekelve 381.587 lej értékben, valamint a többi, hozzá tartozó
pénzügyi kötelezettség; közjegyzői dossziészám: 331/2018. március 2.
*Az utólag kiegészített és módosított 227/2015-ös pénzügyi törvény VII.
fejezetének értelmében felmentve a héafizetés alól.
Felkérjük azokat, akik jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy az árverés időpontja
előtt tudassák a végrehajtó szervvel. Az árverésben érdekelteket felkérjük, nyújtsák
be vásárlási ajánlatukat az árverés meghatározott időpontjáig.
A vásárlásban érdekeltek legalább egy nappal az árverés előtt mutassák be a
következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a kikiáltási ár 10%-a, a
Szovátai Kincstárban nyitott RO79TREZ4825067XXX000913 számlára kell
befizetni; címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám: 4322637
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, örökségvédelmi stb.
előírásokat. Jelen közlemény kifüggesztésének időpontja: január 18.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/570-310-es telefonszámon.

