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Javul a szívbetegek ellátása

Új angiográfiás egységet helyeztek működésbe

Hátrányos
helyzetű fiatalok
önállósodását segítik
Gyermekotthonból kikerült, illetve hátrányos helyzetű családból származó
fiatal lányokat karol fel 2002 óta a németországi támogatással működő Orizont program Marosvásárhelyen,
amely tavaly óta az Outward Bound
Romania akkreditált szociális programjává vált.

A legkorszerűbb angiográfiás készüléknek helyet adó egységgel bővült tegnaptól a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház Kardiológiai Klinikája. A közel hárommillió eurós
beruházást a kórház költségvetéséből fedezték. Az egység
lehetővé teszi, hogy a kétszeresére emelkedjen az intervencionális (műtéti feltárás nélkül, az éren keresztül történő)
sürgősségi életmentő beavatkozások mellett a beütemezett
kórismézési és terápiás eljárások száma is – jelentette be dr.
Benedek Theodora klinikavezető egyetemi tanár és dr. Benedek
Imre professzor, a rezidens- és a doktori képzést is nyújtó,
európai akkreditációjú, intervencionális kardiológusi képzést irányító központ vezetője.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A sürgősségi kórház földszintjén újonnan épült helyiségben elhelyezett készülék minimális sugárterhelés mellett, nagyméretű digitális kijelzővel és a legmodernebb eszközökkel felszerelve segíti a
szívinfarktuson átesett betegek ellátását, sztentek, ritmusszabályozó készülékek, defibrillátorok beültetését, a sövényhiba megoldását, aritmiás
és aortabetegségek kezelését és egyéb műveletek elvégzését. A mai nap
során zürichi meghívottak irányításával a klinikavezető professzor aszszony elvégzi az első katéteren át történő aortabillentyű-beültetést.
– Az új egységgel európai színvonalú életesélyt biztosítunk a romániai
betegeknek – nyilatkozta Benedek Imre professzor, és emlékeztetett arra,
hogy milyen nehéz küzdelmek során sikerült megszervezni az akutinfarktus-ügyeletet biztosító intenzív terápiás osztályt, amely országos
szinten a szívbetegségekben elhalálozó személyek számát a legkisebbre
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Megújul a Bandi
Dezső-múzeum

Magyarsáros ékessége a falu központjának közelében levő unitárius
templom, amelyet tavaly újítottak fel.
Udvarán gyönyörű kopjafasor van, és
a falu szülöttének, Bandi Dezső iparművésznek, művészeti írónak, népművelőnek is emlékoszlopot állítottak.
Az egykori kántorlakást múzeummá
alakították át, amely Bandi Dezső
nevét viseli.

____________15.

Kapzsi káosz

Benedek István

Nem csitulnak a hullámok a karácsony előtt sürgősségi
rendelettel elfogadott adócsomag kapcsán. Nem kevés
kritikát kapott már ezért a kormány, de mindaz semmiség
amellett, hogy az európai jegybank tiltakozó levelében
uniós kötelezettség megsértéséről beszél, amiből akár egy
kötelezettségszegési eljárás is indulhat országunk ellen.
Miután szelet vetett és vihart aratott, az is lehet, hogy a
kormány eltörli vagy velejéig módosítja ezt a csomagot,
viszont az adófizetők kárát ezzel nem fogja megtéríteni.
Az a leginkább érthetetlen az egész csomag kapcsán,
hogy a pénzügyminiszter egyik nyilatkozata szerint a kormány eleve nem is számolt bevétellel idénre belőle. Ha az
egyszeri adófizető azt látná, hogy az országának a kormánya hajlandó egy, akár a nemzetközi színtéren is konfliktusos helyzetet eredményező adópolitikára annak
érdekében, hogy az tényleges bevételeket, és – ezeket észszel elköltve – valós fejlődést eredményezzen, azt mondhatná, egye fene, a cirkusz senkinek nem jó, de ha az
eredmények kedvezőek lesznek, megérheti azt is bevállalni. Viszont csak a cirkusz kedvéért megtenni egy ilyen
lépést – mert ha pénzt nem is vártak belőle, azt azért sejthették, hogy a banki és energetikai ágazat vállalatai nem
fognak tapsolni örömükben –, az két dologra vallhat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 26 perckor,
lenyugszik
17 óra 46 perckor.
Az év 46. napja,
hátravan 319 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GEORGINA és KOLOS,
holnap JULIANNA és
LILLA napja.
JULIANNA: a Juliánusz férfinév (latin eredetű, jelentése:
a Julius nemzetséghez tartozó)
női párja.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 14.

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 40C
min. -20C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7451

4,2100

1,4869

176,8542

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

43, 3, 41, 27, 15 +19
26, 18, 37, 7, 38, 22
31, 49, 2, 46, 20, 3

Megyei hírek

NOROC PLUS: 6 8 5 7 3 6

SUPER NOROC: 6 1 8 8 0 9
NOROC: 1 3 6 7 1 2 7

A házasság hete Marosvásárhelyen

Kilencedik alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen
a házasság hetét. A héten zajló eseményeket követően
szombaton a kövesdombi református gyülekezetben (Suceava u. 41.) 8–10 óra között imareggelit tartanak házaspároknak, 18 órától a Deus Providebit Ház Márton Áron
termében Bakó Mária lelkigondozó vezetésével Páros
játék – életjáték – társasjáték címmel a kapcsolatokról lesz
szó. Bővebb tájékoztatás a www.hazassaghete.ro oldalon
vagy Bakó Máriánál a 0742-139-380-as telefonszámon.

Ady Endre-emlékest

A Székely Nemzeti Tanács és a Bernády Közművelődési
Egylet Ady Endre-emlékestet szervez a költő halálának
100. évfordulója alkalmából a szovátai unitárius templomban február 18-án, hétfőn 18 órától. Az est meghívottja az
Ady tévedései és igazságai című könyv szerzője,
ifj. Tompó László Budapestről. Az emlékesten a kötet megvásárolható. Közreműködnek a Domokos Kázmér Technológiai Líceum tanulói, felkészítő tanárok: Vass Júlia és
Vass Katalin.

Borverseny Dicsőszentmártonban

Február 16-án, szombaton 17 órai kezdettel a dicsőszentmártoni Szent Márton Borlovagrend szervezésében díjkiosztási ceremóniával egybekötött borkóstolásos vacsora
lesz a Három Fenyő vendéglőben. A talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar húzza, bordalokkal Peti Tamás Ottó
kolozsvári operaénekes szórakoztatja a jelenlévőket.

Jégkorongkupa

Február 16-án, szombaton tartják a marosvásárhelyi Ligetben működő jégpályán a Székelyföldi Jégkorong Akadémia
által szervezett, jégkorongkupáért kiírt tornát, amelyen hét
csapat vesz részt: Gyergyóból, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, Alcsíkból, Felcsíkból, Székelyudvarhelyről és
Marosvásárhelyről. A mérkőzések 9.30–14.30 óra között
zajlanak.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára első alkalommal szerveznek március 29–31. között háromnapos
külföldi kirándulást. Az úti cél Gyula. A programban a gyulai
Almássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a gyulai
vár megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda
és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, tájékozódni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es 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.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Dawn

Lemezbemutató koncerttel érkezik
a Dusty Ride

Lemezbemutató koncerttel érkezik hamarosan
Marosvásárhelyre a hazai blues-szcéna egyik
nemrég alakult, ám a zenei porondon egyre
hangsúlyosabban teret követelő együttese. A
bukaresti Dusty Ride nevű formációról van szó,
amely 2016-os alakulása óta az ország számos
részén adott sikeres koncerteket, és mozgatta
meg alaposan a különböző klubok, találkozók
és fesztiválok igényes közönségét.

A formáció immár harmadik alkalommal tér vissza
Marosvásárhelyre: először a Jazz&Blues Club által
szervezett Freedom Blues Festival 2017-es kiadásán lépett fel, ezt követően a 2018-as Maris Festen koncertezett. A blues gyökereihez visszanyúló, ám azokat
erőteljes, rockosabb hangzásban tolmácsoló, a műfaj
alaptételei szerint az érzelmeket előtérbe helyező
együttes ugyan fiatal, tagjai azonban nem mai gyerekek: mindannyian számos más együttes és zenei projekt
tagjai voltak (és egyesek máig azok). Alina-Carmen Ciolcă énekesnő többek között a Foxy Lady Band, Adrian
Chepa „Mache” basszusgitáros együttműködött a Spitalul de Urgenţă, a Liverpool és a Mike Godoroja & The
Blue Spirit tagjaival, utóbbinál már együtt zenélt Marian Aciobăniţei gitárossal is. Daniel Croitoru dobos
olyan együttesekben vett részt, mint a Blue Sound Chicago, a Micul Paris vagy a Barock.
A formáció nemrég adta ki első albumát Dawn (Hajnal)
címmel. E lemez marosvásárhelyi bemutatójára kerül sor
február 22-én, pénteken. A lemezbemutató koncertre egy
előre borítékolhatóan jóféle blues-rock est keretében, a
Sörház (Sinaia) utcai Jazz&Blues Clubban kerül sor, este
8 órai kezdéssel. A beugró 25 lejbe kerül. (Knb.)

Házasságról, szerelemről, Nepálról az Erdély TV-ben

Az Üzenet szeretettel vendége vasárnap 13.30-kor Pásztor Márk előadóművész, aki a nemrég bemutatott önálló
előadásáról, a szerelemről, az alkotás öröméről beszél, majd
Vass Márton slammer a műsor témájához illő produkcióval
jelentkezik. Közben a magyar kultúrtörténet néhány szerelmes levelét tehetséges színészek tolmácsolásában hallgathatják.

Hétvégi
sportműsor

A házasság hete záróakkordjaként a kebelei Kövesdi házaspár, valamint a marosvásárhelyi Szederjesi házaspár
osztja meg a család fogalmával kapcsolatos személyes vallomásait a Hitélet nézőivel vasárnap 17.30-kor.
A Föld körüli utazás legújabb forgatási helyszíne a Himalája lánca mentén Kína és India között található Nepál.
A motoros műsor szombaton 18 órától követhető.

A labdarúgó 1. liga 24. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 15., péntek:
KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga
* 20.00 óra: Konstancai Viitorul – Jászvásári CSM Politehnica
középszakaszának Sárga csoportjában, a 7.
Február 16., szombat:
fordulóban: Marosvásárhelyi CSM – Bu*
14.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – CSU Craiova
karesti Rapid (vasárnap 11 óra, ligeti sport* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra
csarnok).
Február 17., vasárnap:
KÉZILABDA. A férfi A osztály D cso* 15.00 óra: FC Voluntari – Dunărea Călăraşi
portjának 13. fordulójában, szombaton 17
* 17.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
órától: Nagyváradi CSM – Segesvári
* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – FC Botoşani
HCM.
Február 18., hétfő:
RÖPLABDA. A női A2 osztály Nyugati
* 20.00 óra: Concordia Chiajna – Bukaresti FCSB
csoportjának 17. fordulójában, szombaton:
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és
S U Craiova – Marosvásárhelyi CSM.
a Look Sport/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Baricz Lajos Kibéden

Február 18-án, hétfőn 18 órakor a kibédi református templomban, az ökumenikus imahét keretében Baricz Lajos
hirdeti Isten igéjét. Az istentisztelet végén rövid könyvbemutatót tartanak. Szántó Árpád és Edit megzenésített verseket ad elő.

Kézműves-foglalkozás

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes kezű nők hétfő
délutánonként a marosvásárhelyi vár Tímárok bástyájában
(a Vártemplom lépcsőfeljáratánál) a földszinten heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére azokat a hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait
szeretnék elsajátítani. Február 18-án 17.30–19.30 óra között 16 év fölötti lányokat, asszonyokat várnak, hogy tejesdobozokból vázát készítsenek. A foglalkozást Debreczeni
Izabella vezeti. A tejesdobozokat a résztvevők kell vigyék,
más szükséges anyagot a szervezők biztosítanak. A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak,
az összegyűlt pénzt a tevékenységeken használt alapanyagra

és a játéktárra fordítják. Érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet naponta 18–20 óra között.

Pénzkezelés a Szentírás tanítása
szerint

A Katolikus Magyar Bibliatársulat Pénzkezelés a Szentírás
tanítása szerint címmel biblianapot szervez február 23-án
10-17 óra között Székelyudvarhelyen. Előadó dr. Oláh
Zoltán. Jelentkezni február 18-ig lehet a következő e-mailcímen: orsijudit@yahoo.com vagy a 0740-915 948-as telefonszámon.

Érzések, élmények
– a fotózás rejtett szépségei

A fenti cím alatt, a Női Akadémia szervezésében kedden,
február 19-én 17.30 órakor a Bernády Házban (Horea
utca 6. szám) Barabási Attila-Csaba tart előadást. A Maros
Művészegyüttes igazgatójának művészfotóival környezetünk, világunk felfedezésére hívják az érdeklődőket a
szervezők. Az előadást beszélgetés követi. Az eseményre
a belépés ingyenes, a szervezők további rendezvények
szervezése érdekében adományt elfogadnak.
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A PNL figyelmezteti a prefektust

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Maros megyei szervezete felhívta Mircea Duşa prefektus figyelmét,
hogy törvényes kötelessége kiadni a pártból kizárt
helyi tanácsosok mandátumának megszűnésére vonatkozó rendeletet.

A párt megyei vezetése jelezte a prefektúrának, hogy kizárt
néhány, a PNL listáján megválasztott helyi tanácsost – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.
A közlemény szerint a törvény a prefektus hatáskörébe
utalja egy helyi tanácsos mandátuma megszűnésének tu-

domásulvételét, illetve a párttagság elvesztésének tényét.
„Tekintettel arra, hogy a prefektus köteles eleget tenni
ennek a szükséges formalitásnak a helyi közigazgatás jó működésének biztosítása érdekében, felhívjuk Maros megye prefektusának figyelmét, hogy a tanácsosi mandátumok
megszűnéséről szóló rendelet kibocsátásának késleltetése akadályozza a helyi közigazgatás működését, és a Liberális Pártra
szavazó marosvásárhelyiek szavazatainak semmibevételét jelenti” – áll a közleményben.

Sokan pályáztak nagyberuházásra

A vártnál sokkal többen nyújtottak be mezőgazdasági és élelmiszeripari nagyberuházásokra pályázatot a magyar kormány által finanszírozott
székelyföldi gazdaságfejlesztési program keretében
– írta csütörtöki számában a Krónika.

Amint Kozma Mónika, a pályáztatást lebonyolító marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány ügyvezetője elmondta:
a január végi határidőig 73 nagyberuházásra érkezett pályázat, a formai és jogosultsági feltételek ellenőrzése után ezen
a héten küldik ki a pályázóknak a hiánypótló felszólításokat. Az ötvenszázalékos önrész mellett igényelhető legkisebb pályázati összeg is 200 ezer euró, a legnagyobb 7,5
millió euró. Eredményhirdetés várhatóan április elején lesz.
Az ügyvezető elmondta: valamennyi pályázónál helyszíni el-

lenőrzést tartanak, amely után külső pénzügyi és jogi szakértők fognak pontozni minden pályázatot. Hozzátette: lesz egy
romániai és egy magyarországi szakmai értékelés is, és a kettő
összevetése után születik meg a végleges döntés a nyertes pályázatokról.
Kozma Mónika elmondta, Csíkszékről elsősorban krumplifeldolgozásra, Udvarhelyszékről zömében tejfeldolgozásra
nyújtottak be pályázatokat, más régiókból főként az állattenyésztésbe ruháznának be. „A benyújtott pályázatok nagy számából kiindulva egyértelmű, hogy a három székelyföldi
megyében sok az olyan tőkeerős vállalkozás, amelynek van
fejlesztési elképzelése és piaci potenciálja. Az elbírálás során
a pályázatok minősége és fenntarthatósága lesz a perdöntő” –
fogalmazott Kozma Mónika. (MTI)

Gyanúsítottként idézték be az európai főügyészi
tisztségre pályázó Kövesit

Gyanúsítottként idézte be a romániai igazságszolgáltatás szereplői
által
elkövetett
bűncselekményeket kivizsgáló
ügyészség (SIIJ) Laura Codruţa
Kövesit,
a
korrupcióellenes
ügyészség (DNA) volt vezetőjét,
aki jelenleg a legesélyesebb jelöltnek számít az európai főügyészi tisztségre – erősítette meg
csütörtökön Adina Florea, a SIIJ főügyészhelyettese.

Kövesi az Európa FM rádiónak adott
előző esti interjújában azt mondta: lejárató kampány indult ellene, amióta kiderült, hogy első helyen szerepel az európai
főügyészi tisztséget megpályázó jelöltek
szűkített listáján. Szerinte beidézése is a
lejáratását szolgálja. Elmondta: hivatali
visszaéléssel, megvesztegetés elfogadásával és hamis tanúzással gyanúsítják. A
péntekre szóló idézést néhány órával azt
követően kapta meg, hogy aznapra megvette a repülőjegyét Brüsszelbe, ahova a
jövő hétfői meghallgatás miatt utazik.
Az SIIJ főügyészhelyettese tagadta,
hogy Kövesit egy évek óta húzódó nyomozás miatt rendelték be éppen akkor,

amikor európai főügyészi kinevezéséről
döntenek Brüsszelben: Florea szerint
egy 2018 decemberében érkezett feljelentés miatt vizsgálódnak a DNA fél éve
felmentett volt vezetője ellen.
A jobbközép ellenzéki pártok képviselői a kormányon lévő Szociáldemokrata Pártot (PSD) támadták az eset
kapcsán, mondván, az igazságszolgáltatás vitatott átszervezése során frissen létrehozott SIIJ Liviu Dragnea PSD-elnök
utasítására, koholt vádak alapján igyekszik besározni Kövesit, megakadályozandó európai főügyészi kinevezését.
A PSD azonban azt hangoztatja, hogy
az igazságszolgáltatásra kell bízni az
ügy tisztázását, nem a politikusoknak
kell nyilatkozniuk Kövesi ártatlansága
vagy bűnössége ügyében. A PSD egyik
képviselője megjegyezte: nagyon kíváncsi, hogyan reagálnak most a PSD-t és
kormányát támadó brüsszeli tisztségviselők, vajon Kövesit is ugyanúgy bűnösnek bélyegzik-e meg, mint a PSD
vezetőit, csak azért, mert a vádhatóság
korrupcióval gyanúsította meg. A kormánykoalíció szerint a DNA-t Kövesi
főügyészi ténykedése idején a titkosszol-

gálatok irányították a háttérből, a vádhatóság pedig zsarolással és megfélemlítéssel szerzett hamis bizonyítok alapján
ártatlan embereket hurcolt meg, politikai
tisztogatást végez a korrupcióellenes
harc ürügyén. A kormánynak tavaly nyáron sikerült menesztenie Kövesit, akinek
a DNA élén végzett – több száz politikus
rács mögé juttatását eredményező – tevékenységét azonban mind Klaus Iohannis államfő, mind Románia nyugati
szövetségesei nagyra értékelik.
Kövesi meggyanúsítására reagálva az
államfő sajtónyilatkozatban figyelmeztette a kormánykoalíciót, hogy ne próbálja politikai célokra, az ügyészek
megfélemlítésére használni az SIIJ-t,
amelynek létrehozását szerinte az európai intézmények is éppen azért kifogásolták, mert nem látták szavatoltnak
politikai függetlenségét.
Iohannis felszólította a PSD-ALDE koalíciót, hogy ne próbálja eltéríteni Romániát az európai demokráciák útjáról. Az
államfő leszögezte: Romániában folytatódni fog a korrupció elleni harc a jogállamiság ellen intézett erőszakos
támadások dacára. (MTI)

Az Európai Parlament elítélte a békés tüntetőkkel
szembeni aránytalan erőszak alkalmazását

A békés tüntetőkkel szembeni aránytalan erőszak alkalmazását és a tiltakozók által elkövetett esetleges bűncselekményeket is elítélte csütörtökön az Európai Parlament.
A strasbourgi plenáris ülésen nagy többséggel megszavazott
állásfoglalásban elítélték, hogy több uniós tagállamban is korlátozzák a gyülekezési szabadságot, s az állami hatóságok erőszakos, aránytalan módon avatkoznak be a demonstrációk
alkalmával. A képviselők átlátható, független és hatékony
vizsgálatot követeltek az aránytalan beavatkozások esetében,
illetve hangsúlyozták, hogy a rendvédelmi szerveknek mindig
elszámoltathatóaknak kell lenniük.
„A békés tüntetők elleni erőszak soha nem lehet megoldás
a vitában vagy a politikában” – írták, miközben elismerték,
hogy a rendőrség egyes tiltakozók ellenséges magatartása és

a nagyfokú munkaterhelés miatt nehéz körülmények között
végzi a munkáját. Az Európai Parlament emellett elítélte az
erőszakos, militáns tüntetők által egyének vagy tulajdon kárára
elkövetett bűncselekményeket, mondván, az efféle akciók sértik a békés demonstrációk legitimitását.
Hangsúlyozták: a tüntetéseken a fellépő rendvédelmi erők,
rendőrök és katonák biztonságát is biztosítani kell.
Elítélték végül az újságírók elleni támadásokat is, leszögezve, hogy a riportereknek rendkívül fontos szerepük van az
aránytalan erőszakról való tájékoztatásban.
Noha az állásfoglalásban egyetlen országot sem neveztek
meg, a legnagyobb vita jelenleg Franciaországban zajlik a
sárga mellényes tüntetőkkel szembeni, esetenként kemény
rendőri fellépés jogosságáról. (MTI)

A világ legrégebbi Valentin-napi üdvözlőkártyája hétezer
fontért kelt el egy derbyshire-i árverésen.
A kézzel írott, 230 éves üdvözletet eredetileg 300-400 font
közötti kikiáltási áron kínálta a Hansons aukciósház. A kártya
végül hétezer fontot ért egy londoni vásárlónak – írta a BBC
News csütörtökön.
Az 1790-es keltezésű szerelmes üdvözletet Jakki Brown vásárolta meg, egy londoni üdvözlőlap-magazin főszerkesztője.
Mint elmondta, nagyon izgatott volt, nehogy más vigye el
előle a kártyát. „Számomra ez a Valentin-napi üdvözlet gyönyörű példája egy el nem múló brit hagyománynak. Sohasem
válok meg tőle” – hangsúlyozta.
Charles Hanson, az aukciósház vezetője elmondta, hogy

akkor bukkant a különlegességre, amikor egy 1949 és 1990
közötti, a viktoriánus és a György-korszakból származó kártyagyűjtemény darabjait becsülte fel.
„Isten veled, édes galambom. Csak a tiéd a szerelmem. És
ha nem leszel az enyém, sohasem találok nyugtot” – írta az
egykori szerelmes a kártyán, amely Hanson szerint a világ
legrégebbi fennmaradt Valentin-napi üdvözlete.
A legkorábbi angol nyelvű Valentin-napi levél 1477-ből
származik.
Nagy-Britanniában a 17. századtól ünneplik a Valentinnapot. A 18. század közepétől már közkeletű szokás volt, hogy
a barátok, szerelmesek kis ajándékkal vagy kézírásos üzenettel fejezték ki egymáshoz való ragaszkodásukat. (MTI)

Hétezer fontot ért a világ legrégebbi
Valentin-napi üdvözlőkártyája

Ország – világ
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A vártnál kisebb a gazdasági
növekedés

Tavaly 4,1 százalékkal nőtt Románia bruttó hazai
terméke (GDP) az előző évhez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet. A tavalyi
utolsó negyedévben a GDP 4,1 százalékkal bővült
a nyers adatok szerint 2017 azonos időszakához
mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított
adatok szerint a bővülés 4 százalék volt. A tavalyi
harmadik negyedévhez viszonyítva a GDP 0,7 százalékkal bővült október-december között. A statisztikai intézet megerősítette, hogy 2017-ben 7
százalékkal nőtt a GDP, míg 2016-ban 4,8 százalékos volt az éves növekedés. A statisztikai intézet
visszamenőleg felülvizsgálta a tavalyi év negyedéves adatait, így az első három negyedévben a GDPnövekedés 0,1-0,2 százalékponttal alacsonyabb volt
a korábban közöltnél. Megfigyelhető, hogy a második és harmadik negyedéves növekedés után az
utolsó negyedévben ismét lassult a román gazdaság
növekedése. A tavalyi 4,1 százalékos GDP-növekedés elmaradt a kormány várakozásától, amely 5,5
százalékos bővülést remélt. A kabinet az idén is 5,5
százalékos gyorsulásra építi a parlament asztalán
levő, elfogadás előtt álló idei állami költségvetést
annak ellenére, hogy az Európai Bizottság szerint
várhatóan 3,8 százalékkal, a Világbank előrejelzése
szerint pedig 3,5 százalékkal nő az idén a román
gazdaság. (MTI)

Januárban 3,3 százalék volt
az inflációs ráta

Januárban 3,32 százalék volt az éves inflációs ráta
a decemberben mért 3,27 százalék után – közölte
szerdán a statisztikai intézet. Leginkább az élelmiszerek drágultak 3,77 százalékkal, a nem élelmiszerek 3,29 százalékkal kerültek többe, míg a
szolgáltatások fogyasztói ára 2,71 százalékkal emelkedett. Januárban a havi inflációs ráta 0,83 százalék
volt decemberhez mérten. A központi bank a héten
enyhén emelte az idei inflációs előrejelzését. Becslésük szerint a fogyasztói árindex-növekedés 3 százalék lesz 2019-ben a korábban közölt 2,9 százalék
helyett. A jövő évre 3,1 százalékos inflációval számolnak, miután korábban 3,2 százalék fogyasztói árnövekedést valószínűsítettek. (MTI)

Az EP támogatja a külföldi
befektetések átvilágítását
a stratégiai ágazatokban

Megszavazta a külföldi befektetések átvilágítását
szolgáló rendszer felállítását csütörtökön az Európai
Parlament (EP), hogy szükség esetén meg lehessen
védeni a stratégiai ágazatokban működő vállalatokat
az Európai Unión kívüli felvásárlástól. Az új jogszabály az olyan érzékeny szektorokat védi majd, mint
az energetika, a közlekedés, a kommunikáció, az
adatforgalom, az űrtudomány, valamint a pénzügy.
A kritikus technológiák között a félvezetők, a mesterséges intelligencia és a robotika szerepel. Emellett a vízszolgáltatást, az egészségügyet, a védelmi
rendszereket, a médiát, a biotechnológiát és az élelmiszerbiztonságot is felvették a védett ágazatok listájára. (MTI)

Kapzsi káosz

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyik lehetséges magyarázat a haszonszerzés lehet.
Már az adócsomag bejelentése másnapján megroggyant
a bukaresti tőzsde, főleg a bankok és az energiaipari
cégek részvényei gyengülése miatt. Ilyenkor aki bevásárol, az olcsón szerezhet később még értékesnek bizonyulható értékpapírt, a műfaj egyik komoly nemzetközi
„specialistáját” sokat szokták emlegetni manapság főleg
magyar, de hazai vonatkozásban is. Ha működne itt egy
korrekt jogállam, a tőzsdefelügyelet például kideríthetné,
volt-e ilyen, politikai hátszelű spekuláció azokban a napokban, de erre azért nagy összegben ne fogadjunk az
idomított ügyészségek és felügyeleti szervek balkáni hazájában.
A másik magyarázat – és a kormányosok teljesítményét elnézve ennek a valószínűsége a nagyobb –, az már
nem csak a szakterülethez való hozzáértés, hanem a
józan ész hiánya. Ilyen játszmázást egy bizonyos életkor
előtt el lehet nézni a játszótéren, de adott kor után már
az ilyenre hajlamosakat zárt osztályra kellene beutalni,
felügyelet alá. Mert ha a kormánypalotában űzik ezt a
műfajt, azt konkrétan láthattuk ez esetben, hogy százmillió eurós nagyságrendű károkat okoz a magánnyugdíjalapok több mint hétmillió betétesének, és az emelkedő
ipari energiaszámlák révén idővel az egész országnak.
Ezt pedig nem lehet úgy eltörölni, mint adott esetben egy
botcsinálta sürgősségi kormányrendeletet.
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Az RMDSZ
a költségvetés-tervezet
támogatásáról döntött

Ezzel elhárulni látszik a veszélye annak, hogy a hét végén esedékes voksoláson a – képviselői
távozása miatt meggyengült –
PSD-ALDE koalíciónak ne legyen
elegendő szavazata a költségvetési
törvény elfogadásához.
Kelemen Hunor rámutatott: az
RMDSZ-nek komoly fenntartásai
voltak azzal a költségvetés-tervezettel szemben, amelyet a kormány
kidolgozott, de az utóbbi napok
során az RMDSZ-nek több olyan
módosító indítványt sikerült elfogadtatnia, amelyek az eredetileg
előirányzottnál több forrást juttatnak a helyi önkormányzatoknak, és
bővültek a helyi és országos jelentőségű infrastruktúra-fejlesztésre
szánt források is, köztük az északerdélyi, illetve az Erdélyt és Moldvát összekötő autópálya-projektre
szánt összegek.
Az RMDSZ elnöke szerint a koalíció tervezetének legnagyobb hibája az, hogy több hónapos
késéssel került a parlament elé, és
emiatt legalább két hónapos ké-

sésbe került minden idei állami és
önkormányzati beruházás. Ezen
már nem lehetett segíteni, de éppen
ezért fontos mielőbb lezárni a vitát
– tette hozzá.
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője korábban arról
számolt be a Maszol.ro hírportálnak, hogy a kormánykoalíció megnégyszerezte az észak-erdélyi
autópálya kivitelezésére eredetileg
tervezett összeget, amelyből csaknem 40 kilométernyi rész épülne
meg idén, illetve az erdélyi magyar
közösség számára fontos további
fejlesztések is bekerültek az idei
költségvetés tervezetébe.
A büdzsé új változatában forrásokat is előirányoznak az önkormányzatoknak az immár rájuk
hárított szociális feladatok ellátására, és a kormány eredeti elképzeléseitől eltérően az önkormányzatoknak nem kell fedezniük például a kántorok, harangozók fizetését. Forrásokat különítenek el a
nagyszalontai körgyűrű megépítésére, jelentős kórházi befektetésekre Kovászna, Maros, Szilágy és
Hargita megyében, a marosvásárhelyi repülőtér további korszerűsítésére, a szatmárnémeti megyei
könyvtár új székházának megvásárlására – részletezte a Maszolnak az RMDSZ javaslatára
elfogadott költségvetés-módosításokat az RMDSZ frakcióvezetője.
(MTI)

kal védtelenebbek, jobban ki vannak téve a veszélynek, többek között annak, hogy prostitúció
áldozataivá válnak. Mint mondta,
régóta ismerik az OB közösségét, és
megbízható, tapasztalt partnerre leltek bennük, ugyanakkor a céljuk,
azaz az ifjúság nevelése, életre való
felkészítése összhangban van az
övékével.
Simó Teréz szociális munkás, az
OB programfelelőse rámutatott, sok
olyan fiatal kerül hozzájuk, akik
nem rendelkeznek szakképesítéssel,
őket tanfolyamokra irányítják, hogy
elsajátítsanak egy-egy szakmát,

majd segítenek nekik a munkahelykeresésben. Nagyon sok lány érkezik hozzájuk, akik alapszinten sem
beszélik a román nyelvet, számukra nyelvtanulási lehetőséget
biztosítanak, hiszen ez elengedhetetlen az érvényesüléshez. Ugyanakkor számos, egyéni és csoportos
személyiségfejlesztő programmal
segítik a fiatalokat, szabadidős tevékenyeségeket is szerveznek számukra.
Érdeklődésünkre a szociális
munkás hozzátette, pár évvel ezelőtt voltak nehézségek, akadtak
olyanok, akik nem akarták elfogadni a felajánlott munkalehetőséget, de az utóbbi 4-5 évben nem
adódtak komolyabb gondok.
– Természetesen vannak szabályok, amelyeket be kell tartani.
Egészséges fiatalokról lévén szó,
vagy tanulnak, vagy dolgoznak.
Van olyan is, aki mindkettőt párhuzamosan végzi. Ügyesen boldogulnak, főznek, mosnak, csak
ösztönözni kell őket. A közköltséget
ők kell fedezzék, ezáltal is próbáljuk őket felkészíteni az életre. Első
lépésben egy évre kötünk velük
szerződést, de ez is egyénfüggő,
van, aki gyorsan önállósodik, lehet,
hogy egy év elegendő erre, de nagy
részük három évig marad, ez idő
alatt talál albérletet, munkahelyet.
Nagyon fontos, hogy aki elkezd
dolgozni, a bérének a 20 százalékát
le kell tegye a bankba, hogy amikor
majd elhagyja a programot, és önállóan kell boldogulnia, legyen kezdőtőkéje. Tartjuk a kapcsolatot
azokkal, akik kiköltöztek tőlünk,
időnként közös programokat szervezünk, mivel fontosnak tartjuk,
hogy megosszák tapasztalataikat a
bentlakó lányokkal – mutatott rá
Simó Teréz.

Az RMDSZ kész megszavazni
a kormánykoalíció költségvetés-tervezetét a parlamentben, miután a tervezet
szakbizottsági vitája során a
magyar érdekképviselet több
módosító indítványát elfogadta – jelentette be csütörtökön Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke.

(Folytatás az 1. oldalról)
csökkentette. 10-15 évvel ezelőtt a
betegek 15 százaléka nem élte túl
a szívinfarktust, jelenleg a marosvásárhelyi kardiológiai klinikán ez
az arány 2,5 százalékra csökkent, a
többi súlyos szívbetegséget is beleszámítva 4,5-re, míg az ország
legjobb klinikáin sem tudtak hétnyolc százalék alá menni. Az alacsony mortalitás a betegek új
koncepciók szerinti felügyeletének
és ellátásának, a jól képzett szakembereknek köszönhető, akik a
marosvásárhelyi kardiológiai iskolában folyó munka minőségét bizonyítják. A nemzetközi megbecsülést jelzi, hogy az Európai
Kardiológiai Társaság Marosvásárhelyt ismerte el az egyetlen kompetenciaközpontként
az
intervencionális kardiológia terén
– hangsúlyozta Benedek profeszszor. Ugyanakkor hozzátette, hogy
a MOGYMTE-n folyó viták, a feszültség jól képzett intervencionális kardiológusokat tántorít el attól,
hogy szakosodásuk befejezése után
megyeközpontunkban folytassák a
tevékenységüket. Miközben az

egészségügyi jogszabály két ügyeleti vonalat ír elő egy olyan központnak, mint a marosvásárhelyi,
ezt a mai napig sem sikerült kivívni, holott egy ügyeletes orvos
nem győzi a munkát, ami az intenzív osztályon, a katéterezőlaboratóriumban, az összes klinikán
és a rohammentő szolgálatnál reá
hárul. A felettes szervek viszont
abba a mondvacsinált kifogásba
kötnek bele, hogy az épületben
nincsen szívsebészet, holott ott
van három emelettel fennebb, de
önálló intézetként működik. Létezik viszont a már említett korszerű ügyeleti osztály, ahol
kritikus állapotban levő betegeket
kezelnek.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy a marosvásárhelyi ötlet alapján országos szinten is beindult a
program az infarktusos betegek
gyors katéteres ellátására. Míg a lakosság számarányának megfelelően évente 20.000 betegnek lenne
erre szüksége, a múlt évben 5.300at láttak el. Bukarestben 2.800-at,
a Marosvásárhelyi Kardiológiai
Klinikán 530-at, a szívsebészeti in-

Németországi támogatással

tézetben több mint 300-at. Az adatok alapján el lehet képzelni, hogy
az ország lakossága mennyire
szenved amiatt, hogy nem jut
hozzá a katéteres beavatkozáshoz,
ami megmenthetné az életét.
Bár felelős beosztásban szerzett
tapasztalatai alapján úgy látja, van
pénz az egészségügyben, az elosztás nem megfelelő – állítja Benedek
professzor. Vannak procedúrák – az
aritmiás betegségekben szükséges
beavatkozás például –, amelyekből
egy orvosnak évi 130-at kellene elvégeznie ahhoz, hogy a szükséges
gyakorlatot megszerezze, a megyei
egészségbiztosítási pénztár viszont
2019 első negyedére egyetlen ilyen
beavatkozásnak a költségeit fedezi.
Pedig az itthoni iskolák támogatása
révén sokkal nagyobb megtakarítást lehetne elérni, mert a betegek
nem kényszerülnének külföldi klinikákra vinni a pénzt – tette hozzá
Benedek professzor. Véleménye
szerint ami itt, Marosvásárhelyen a
szívbetegek ellátását illetően megvalósult, olyan erőfeszítésbe került, mint a Holdra küldeni egy
űrhajót.

Hátrányos helyzetű fiatalok önállósodását segítik

Gyermekotthonból kikerült,
illetve hátrányos helyzetű
családból származó fiatal lányokat karol fel 2002 óta a
németországi támogatással
működő Orizont program Marosvásárhelyen, amely tavaly
óta az Outward Bound
Romania akkreditált szociális
programjává vált. Két tömbházlakásban nyújtanak ideiglenes szállást a nagykorúvá
váláskor a gyermekvédelmi
rendszerből kikerült fiataloknak, illetve a szakképesítésben,
valamint
a
munkahelykeresésben is segítenek nekik. A német jótevőkkel
a
napokban,
marosvásárhelyi látogatásukkor beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

A Marosvásárhelyen zajló Orizont program 2002-ben jött létre
Irmelin Küthe németországi élménypedagógus és az Orizont
Egyesület támogatásával. A program a megalakulásától 2017-ig a
székelykeresztúri Domus Alapítvány ernyője alatt működött, majd
átvette az Outward Bound Romania
szervezet.
A cél a szociális és családi szempontból hátrányos helyzetű fiatal
felnőttek támogatása, önállósodásuk és a társadalomba való beilleszkedésük érdekében.
Irmelin Küthe lapunknak elmondta, még a 90-es években kedves ismerősök révén látogatott el
egy marosvásárhelyi árvaházba,

ekkor merült fel az anyagi támogatás lehetősége. Először szabadidős
programokat finanszíroztak, majd
felmerült a gond, hogy a fiatalok,
akik 18. évük betöltése után el kell
hagyják a gyermekvédelmi rendszert, ha az utcára kerülnek, védtelenné válnak, így a szállásuk
biztosításában kellene segíteni. Irmelin Küthe 2002-ben családtagjaival, Wolf Tewsszel és Gabi
Tewsszel hozta létre az Orizont
Egyesületet mint családi vállalkozást. Először béreltek egy lakást
Vásárhelyen, hogy szállást adjanak
a gyermekotthonokból kikerült fia-

tal lányoknak, viszont viselkedési
gondok voltak velük. Nem szerették
volna, ha az utcára kerülnek, ezért
adományokat gyűjtöttek Németországban, és megvásároltak egy lakást, majd egy újabb lakásra valót
gyűjtötték össze.
Irmelin Küthe elmondta, többnyire magánszemélyek adományából tartják fenn a projektet, lassan
húsz éve. Ez idő alatt a két lakásban
mintegy száz fiatal lánynak biztosítottak szállást, egyszerre nyolcat
tudnak elszállásolni. Hozzátette,
azért döntöttek úgy, hogy lányokon
segítenek, mert úgy érezték, ők sok-
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Oláh-Gál Róbert
III.

Antalffy Endre tanulmánya az iszlám oktatásról

(Folytatás február 8-i lapszámunkból)

Valami eredeti patriarchális szín önti el ezt
a zúgó életet, mely annyi ezer keleti ifjút egy
közös cél körül egyesít. A mecset főbejáratán,
a híres „borbélyok kapujá”-n (báb el-muzejjinin) kora hajnaltól a késő esti órákig szünet
nélkül ki s beárad a népes sokaság. A kapu
torka egy-egy pillantásra megrekeszti a tömeget, miközben hangos „ezhab, ezhab” (lódulj,
lódulj) kiáltással törnek utat maguk előtt a
sietők. A küszöbön belül jobbra az Ázhár irodái vannak elhelyezve két emeleten, balra a
könyvtár helyiségei. Szemben a nagy udvarra, a „Szahn”-ra lépünk, melyet köröskörül árkádos folyosók kerítenek. A tágas
udvar napégette kockáin, csipkés árkádok árnyékadó ívei alatt ezrek siketítő zaja, gomolygó elegyedése. „A tudományok vására”,
mondhatnók Ibn Cháldúnnal, ha nem volna
egyben érett paradicsom- és jeges limonádévásár is, kiáltón hirdetve a testi szükségletek
jogát itt, s szőrszálhasogató grammatikai és
teológiai disztinkciók birodalmában.
Ugyancsak szem legyen, amely egy pillantással befogja ezt a tömeges látnivalót. Itt
alvók serege, kik nyilván egy nehezen megérett logikai lecke kínjai után vállalták a tropikus nap hevében a lélek leglogikátlanabb
állapotának, a boldog álomnak a gyönyöreit.
Amott töretlen szorgalommal hajlong könyve
felett egy nyurga szudáni siheder. Testének
ide-oda hajlongása, szegénynek bágyadt,
ólomszerű tekintete szánalmat ébreszt szívünkben a lélektelen munka e fekete rabszolgája iránt. Ha művészi téma lehetne az,
amiben nincs lélek, a magolás titánját festené
meg róla a festő ecsete.
Tovább egy könyvet másoló sápadt gyerek
munkája gyűjt maga köré tétlen kíváncsiakat.
Ez a keleti diákok proletárja, kinek szegénységéből még könyvekre se telik s szabadidejében másolja magának és másoknak a
magyarázott fejezetek szövegét. A szegénység bizony épp oly kísérője a keleti diák pályájának, mint amily állandóan kíséri a
magyar egyetemek hallgatóságának a zömét
is. Szennyes vászonruhájuk, izzadságtól áttört turbánjuk legtöbbjének földhözragadt
nyomoráról beszél. Elhagyott mecsetek folyosóin, szűkös „rivák”-okban tanyázva, nem
csoda, ha a tisztasággal hadilábon állanak. Ez
nem csak nekünk, Keleten is feltűnik. A fentebb említett Ibrahim El-Ahmedi könyvében
elpanaszolja, hogy az Ázhár ifjainak mocskossága valósággal botránykő a jobb ízlésű
arabok szemében, holott nekik, a jövő uleimáinak a tisztaságban is például kell ragyogniuk a mohamedán hívők tábora előtt. Az
erkölcsök tisztaságáról se mond sok dicséretest a derék sejk. Szörnyülködve panaszolja,
hogy az iszlám jövendő írástudóinak a sorában van borivó és hasisszívó is nem egy…
Ha sok furcsát és meglepőt látunk már
kívül, a mecset zajongó udvarán, még megcsodálni valóbb belül az előadások termének
az élete. Ez a terem 126 oszlopáról turistakönyvekben is nevezetes területe akkora,
hogy egyszerre négy tanár tanít benne, anélkül, hogy a legkisebb mértékben is zavarná
egyik a másikat. A termeknek négy kiblája

Antalffy Endre

(szentélyszerű mélyedése a falakban, Mekka
irányában) van, tehát ez a terem egymagában
négy mecsetnek számítódik. A négy kiblával
szemben ugyanannyi magas karnélküli szék,
mindegyik hátulról egy-egy oszlopnak támaszkodva, úgy, hogy az amúgy keleti módra
felhúzott lábukkal rajta ülő tanár az oszlopnak vetheti magát. Ezért mondják arról, ki az
Ázhárban tanárságra jut, hogy „oszlop elé
ült”. Asztal vagy efféle nincs.
A hallgatóság a szék körül a szőnyeges
földre telepedik, „Biszmilláh er-náhmán erráhim” (az irgalmas kegyeletes Isten nevében) – fohászkodik a tudós sejk s
magyarázatba fog. A magyarázat a tárgynak
megfelelően rendesen valamely Korán-résznek, hagyomány-szövegnek, vagy éppen valamely
elsőrendű
dogmatikai,
jogi
grammatikai mű szövegének (metn), esetleg
ezek klasszikus értékű kommentárjának a
magyarázat alapja. Ennek „hásia” a neve. Sőt
még harmadrangú, bővebb kommentár is
forog közkézen, a „tekrir”; használata azonban az Ázhárban tiltva van.
Egy ilyen előadás tárgyi menetéről egyszerű ismertetés útján fogalmat alkotni alig
lehet. Gondoljuk meg, hogy csak az úgynevezett „beszmelé”-ről: „az irgalmas, kegyeletes
Isten
nevében”
Korán
ige
magyarázatáról egész könyvet írt egy mohamedán tudós. A „bakara” szurát bevezető
„elif, lem és mim” betűk értelmének keresése
a grammatikai és misztikus magyarázatoknak
egész labirintusába vezet. Vagy egy-egy jogi
tétel kihámozása az idetartozó hagyományanyagnak, grammatikai és terminológiai ismeretnek mekkora készlete kívánatos! Az
arisztotelészi metafizikát túlhegyező mohamedán filozófia legtöbbször magasan felette

Forrás: ezer100.ro

jár a hallgatóság értelmi színvonalának.
Innen azok a naiv közbeszólások, melyek
az Ázhárbeli előadásokat oly igen fűszerezik,
leginkább tatárok, törökök vagy más, nem
arab származásúak közbeszólásai, kik idegenek lévén kezdetben kevésbé értői az arab
nyelv finomságainak. Ellenvetéseket, vitatkozó közbeszólásokat az Ázhár fegyelmi szabályzata értelmében egy ifjú egyazon
előadáson csak háromszor engedhet meg magának. A túlságos akadékoskodás átlépné az
ulémáknak tartozó tisztelet határát s nem
egyezik az iszlám szellemével sem, mely hit
dolgaiban föltétlen odaadást követel. Még a
megengedett számú közbeszólásokat is nagyon ridegen intézik el az Ázhár tanárai. A
legtöbbjére gorombán odavetett „uszkut”
(hallgass) a felelet. A zsarnoki tekintély, a
köznép babonás tisztelete az ulémák iránt az
Ázhár ifjai között is megtalálja a maga adózóit. Egy-egy népszerűbb, fehérszakállú sejknek a mecset küszöbétől a katedráig ezrek
csókolják meg a kezét. Kik kezéhez nem férnek, a ruhája szegélyét csókolják. Előadásában a tetszést jelentő „Allah, Allah” kiáltás
lépten-nyomon belezúg.
– Értettétek? – kérdi a tudós sejk valamelyik nehezebb kérdés tárgyalása után.
– Értettük! Nagyon szép! Hála Istennek! –
tör ki az elragadtatás hangja a tanulók ajkán.
Különösebb ünneplésben részesülnek az
Ázhár tanárai a magyarázott szöveg teljes befejezésekor. Rögtönzött ünnep keretében szónoklattal, verssel, énekléssel rója le ilyenkor
a fiatalság a kegyelet adóját a szöveg szerzője
(muellif) iránt, dicsőítvén egyben a tanáruk
tudományát is, melynek fénye nélkül a tárgyalt könyvben foglalt igazságokat megérteni
nem lettek volna képesek.

Ugyanilyen ünneplő alkalom, ezúttal, mint
a bajtársi együttérzés bizonyítéka, az utolsó,
tudósi vizsga letevése is. A vizsgateremben a
hű barátok elsőnek üdvözlik a nagyturbánú,
nagytudományú sejkek kérdéseinek kereszttüzéből diadallal kikerülő társukat. Virágot
dobálnak feléje, rózsavízzel öntik le ruháját.
A kedveskedés ezer jelével halmozzák el azt,
ki ma még egyszerű tanuló volt, egy a 7 ezer
között, holnap már mint tanár foglal helyet az
Ázhárnak sok százados emlékű híres oszlopai
előtt. Tizenöt esztendős kitartó szorgalma
megérdemli ezt a kis ünnepet. A fiatal mohamedán doktorok útján az életben úgyis valami kevés rózsa virul. Az Ázhár-egyetem
legnagyobb diplomájának, az úgynevezett
„bujuruldu”-nak (bujuruldu török szó, azt jelenti: kegyeskedett) büszke birtokosai, mint
egyszerű mecsetpapok (imám) vagy vallási
szónokok (chátib) vállalnak kenyeret.
Szerencsésebbek azok, kik mint a vallásos
törvényszékek (mehkemet serijje) bírói (kádi)
és ügyvédei (muhámi) juthatnak jövedelmezőbb állásokba, a dísz kedvéért megtartván
emellett az Ázhárban való tanárkodást is. Az
utóbbi egymagában főképpen fiatal tudósokra nézve a dicsőségnél alig is jelent egyebet. Hiszen sejk Ahmedi említett könyve
szerint az Ázhárnak harmadik osztályába sorozott tanárai között vannak olyanok is, akiknek jövedelmét az évente adott leckék
számával elosztván, egy előadásukra éppen 3
krajcár pénzérték esik. Szerinte a harmadik
osztályba osztott tanárok fizetése havonként
75 piászter (1 piászter kb. 12 krajcár), a második osztályoké 100 piászter (100 piászter
kb. = 1 font), az első osztályosoké 150 piászter. A vidéki mecsetiskolákban ugyanezeknek
a fokozatoknak 25, 35, 45 piászter felel meg.
Innen van, hogy a mecsetprofesszorkodás inkább tiszteletbeli jellegű hivatala mellett a
tudós ulémák jobb hiányában seregestől vannak rászorulva arra is, hogy mint könyvkereskedők,
fűszeresek,
szabómesterek
keressék meg mindennapijukat.
Az egyiptomi iszlám ébredő szellem belátta ezeknek az állapotoknak visszásságát, s
az átalakulás útját keresi az Ázhár-mecsetben
nem csak anyagi kormányzata, hanem egész
belső élete terén is. Az a nagy politikai változás, mely a közelmúltban forrongó hullámokat támasztott Törökország földjén, új
eszméket vitt bele a mohamedán népnek szellemi világába s még termőbbé teszi az óhajtott reformok talaját. Mindez azonban nem
jelenti azt, hogy az iszlám szellemi átalakulása rövid idő alatt megvalósul. Ez az átalakulás elsősorban az ulémák sorából kívánná
hirdetőit. Ezeket azonban a mohamedán
népek újabban nyilvánvalóvá vált szükségleteivel szemben inkább a régi hagyományok
tisztelete köti. Erős konzervatizmusuk még
sokáig gátja lesz a sok helyes eszméknek és
újításoknak, mely a művelt nyugaton már
régóta gazdag gyümölcsöket terem.
Antalffy lábjegyzete: Ez ismertetés megírásában, mint az Ázhár-mecsetegyetemnek
16 hónapon keresztül hallgatója, jó részben
a magam tapasztalataira támaszkodtam.
Felhasználtam ezenkívül sejk El-Ahmedinek
a szövegben említett műve adatait és Pierre
Arminjon „Universités Musulmanes d’
Égypte” című, a la Revue de Paris 1904. évfolyamában megjelent értekezését (297. és
587. lap).
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A természet kalendáriuma (CCCXLV.)

Kiss Székely Zoltán

Február közepe. Sok helyt Bálint napján
kezdődik a tavaszi munka a ház körül és a
gyümölcsösben. A farsang és a böjt népszerű
határszentje Bálint. Névünnepe gyertyaszentelő „tizenkettedén”, február 14-én van.
Bálint napján a madarak jeleznek: ha meszszire hallik a madárdal, akkor hamarosan jó
idő lesz. Julianna 16-án azonban sokszor
nemcsak hideget, hanem havazást is hoz: dunnáját rázza. 24-én majd jégtörő Mátyásért fohászkodhatunk, hogy eredeti hivatása szerint
akadjon dolga – mert ha nincs mit törnie,
akkor ő csinál jeget.
Bálint már középkori naptárainkban, misekönyveinkben előfordul, ünnepét őseink is
számontartották. Népszerűségét kereszt- és
családnévként való sűrű előfordulása is mutatja már a középkor végén a székelységben.
1749 éve a Bálint-nap Valentin püspök halálának évfordulója. Az ókori Rómában február közepén volt a várva várt Lupercalia, a
szabatos szerelemünnep. A római erdőisten, a
farkas alakjában elképzelt Faunus asszonyát,
Luperca istennőt dicsőítették ezen a napon.
Ekkor Róma fiataljai, akik épphogy csak a látszat kedvéért rejtették el szemérmüket egy
rongydarab alá, véletlenszerű névkihúzás
nyomán párt kerestek maguknak. Ilyenkor
szokás volt, hogy a lányok körbefutották a Palatinus-dombot, a város papjai pedig kecskebőrből készült szíjjal legyintgették őket. A
szíjat februának hívják, ebből lett a hónap
neve. A legenda szerint Kr. u. 270-ben tartott
ünnepen végezték ki Valentint. Azért ítélték
halálra, mert segített üldözött keresztény társainak, s titokban párokat adott össze, noha
ezt II. Claudius császár tiltotta.
Bálintot lelki betegség, nyavalyatörés és
szédülés esetén hívják segítségül. Fura története van ennek. Az első keresztény íróktól ismerjük az egyház rosszalló véleményét a
világi mulatságokban főszerepet játszó táncról, sokat azonban nem tehetett ellene, mert
farsangkor a papok is „járták a bolondját”. A
krónikák szerint a középkori embert időről

időre egy sajátosan ördögi betegség szállta
meg: a táncdüh (táncpestis, tánctéboly), ami
különösen a pestisjárványok idején szedte
nagy számban áldozatait. A forrásokból kisejlik, hogy a táncban nemcsak feledést kerestek,
hanem a pestistől való szabadulást is tőle remélték. Tény azonban, hogy a tömegpszichózis és halálfélelem kiváltotta táncőrületből
nem mindenki gyógyult ki, sokan életre szólóan nyavalyatörősek lettek tőle. A tánctéboly
– a vitustánc – ellen Szent Vitust (jún. 15.)
hívták segítségül, Bálintnak viszont a táncot
kiváltó lelki betegség és a következmények,
a szédülés és a nyavalyatörés gyógyítása volt
a dolga, amiből jutott elég a farsang idején.
Régi szokás szerint Európa-szerte a farsang
a párválasztás ideje. A hagyomány ezt elsősorban Bálint-naphoz köti. Már a római Lupercalia is az ifjúság párba állásának napja volt – a
Bálint-nap dátum szerint a Lupercalia vigíliájára esik. A francia és a horvát néphit szerint
például a madarak is ezen a napon tartják menyegzőjüket. Angol hagyomány szerint Saint
Valentine napjának reggelén az első más nemű
személy, akibe az utcára lépő belebotlik, lesz a
jövendőbelije, angolul „valentine”-ja.
A nálunk újabban terjedő „valentinozás” a kritikátlan anglománia és Amerika-imádat, illetve
a szokás teljes elüzletiesedésének a tanújele.
Jómagam inkább maradok Csokonai Vitéz
Mihály fanyar s kétértelmű Bálint napján
farsangi ünnepen:

Bálint napján, 133 éve, 1886. február 14-én
született Kapnikbányán Papp Simon, a magyar
kőolajbányászat megteremtője. Fura élettörténet az övé. Kolozsvári egyetemi tanulmányai
végeztével az ásvány-földtani tanszéken lett tanársegéd, majd 1911-től a selmecbányai főiskolán tanított. Részt vett a nagy sikerű erdélyi
(…) Egy íly örömnappal örömképpen bánjunk, földgázkutatásban, majd a horvátországi szénA mi Bálintunknak minden jót kívánjunk.
hidrogén-kutatásokban. Trianon után külföldön
Mint mohó gyermekínyem egykor
Ontsunk ezer áldást zengő tisztelettel,
– Jugoszláviában, Albániában, Törökországban,
Éretlen
zöld vadalma, som,
Szórjuk rá a tarka vivátot tücettel,
Új-Guineában, Kanadában, Németországban,
Szép
kedvem
összehúzta máma
A vígasság minden ábrázatban űljön,
az Egyesült Államokban végzett kőolajkutatást.
Fanyar, csikarós fájdalom.
A jókedv a boros kancsókba kerűljön. (…) Tapasztalatait 1932-től Magyarországon kamaÖsszecsuklottam, mint didergős
toztatta. 1945-ben az MTA tagjává választották.
Hideg
esőn a lóhere,
De most már jó volna azt is említeni,
1948-ban koholt vádak alapján halálra, majd
Így
zárkózik
be alkonyatra
Hogy Bálintot miként kelljen köszönteni.
kegyelemből életfogytiglani fegyházbüntetésre
Kék
anemóna
levele.
Kezdjük hát: Élj, Bálint, sokáig, sokáig,
ítélték. Váci rabként minisztériumi megbízásból
A szőlőt plántáló Noénak napjáig,
olaj- és földgázkutatási munkákat végzett, az
– írta az Asszonysírás című versében –
Annyi napig, ahány kövekkel kirakják
ÁVH pedig Recskről készíttetett vele szakvéA vármegye-utcát, ha ugyan kirakják.
leményt. 1955-ben amnesztiával szabadult,
(…) Borod kiforrt, tajtékja megszállt,
Úgy kerűlje a kár, bánat házad táját (…)
1960-ban rehabilitálták.
Seprője
rendre leüledt.
Bálint napja után érezhetően hosszabbodValaha én is messze jártam,
nak a nappalok, de még korán, délután háromMár szinte túl az életen,
negyed 6 óra tájban nyugszik le a Nap. Este 9
Álmok gyopárjait vadásztam,
óra körül a kikerekedett Hold az Ikrekben jár
Szédítő szikla-éleken.
már. A Merkúr napnyugta után a délnyugati
Kancsó borod, csokor virágom
látóhatár közelében keresendő. A Vénusz a
egy-asztalunkra szép terű,
hajnali délkeleti égbolt éke, még mindig
De por hullott ma a virágra
majdnem három órával kel a Nap előtt. A
és a pohárba keserű.
Mars lassan az Ikrekből a Kosba lép a nyugati
horizont fölött. A Jupiter csak hajnalban látS hozza magával a tavasz télutói, hóillatú
szik kissé. A többi bolygó szabad szemmel üzenetét:
való megfigyelése nehézkes.
Február 15. Kolos napja: a német Klaus
Mert nem segít, akár halotton,
névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus
Ha a virágot ráteszed.
– a magyar Miklós – név rövidülése. Bálint
Hadd, hogy keressek, mint az állat
Sándor szerint lehet, hogy a Kolozsvár helySebemre magam jófüvet,
név első eleme is a Kolos személynévből
Csorgassak rája tiszta nyálat,
származik. Némelyek szerint a szó jelentése:
Szívjak zsongító naphevet.
tanuló, tanító. Bálint Sándor Ünnepi kalenHolt visszajáró asszonyokkal
dáriuma szerint a középkorban igen kedvelt
Hadd vívok egymagam csatát,
asszonyi keresztnévnek számított. A hagyoÁporodott borpince-szagba
mány szerint így hívták Szent István húgát is,
Szűrjem hegyek fuvallatát.
az ő számára alapították a somlóvásárhelyi
Hogy kifüstöljem kis világunk,
bencés apácamonostort. Ugyanakkor az MTA
Melybe kisértet tévedett,
Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi
S ifjúkorom hóillatával
bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek
Váltsalak vissza tégedet.
jegyzékében Kolos régi magyar férfiszemélyHóillatú februárok emlékével, maradok kinévként szerepel. Fura februári történet ez is.
„Ha Dorottya locsog, akkor Julianna váló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, Kolos napján.
kopog” – azaz, ha hatodikán enyhe az idő,

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Tavaszhajtó felhők

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

P. Szentmártoni Kálmán, Pozsonyi (Nyárádszentmárton, 1879. febr. 8. – Kolozsvár,
1968. jún. 11.): népmesegyűjtő, tanár. A kolozsvári tudományegyetemen szerzett történelem-földrajz szakos oklevelet. 1907-től
nyugdíjazásáig (1935) a székelykeresztúri unitárius gimnázium tanára, ill. igazgatója (194043) volt. Lejegyezte és kiadta anyósa, Kiss
Néria, Kiss Mihály árkosi unitárius esperes,

Hóharmat illó illata

akkor tíz nappal később fagyra
számíthatunk.
60 éve, 1959. február 17-én
bocsátották fel az első meteorológiai műholdat, a 9,8 kg-os
Vanguard-2-t. A Vanguard rakéta
az Amerikai Egyesült Államok
hordozórakétája volt, amit a
világ első űrrakétájának szántak.
A Szputnyik–1 sikere, és az azutáni – ma már furának tetsző –
pánikban sietve feljuttatott Explorer–1 pályára állítása megakadályozta a Vanguardot a program
fő céljának beteljesítésében. Később a hordozóeszköz sikertelensége
miatt
a
rakéta
továbbfejlesztése leállt, és három
sikeres – és nyolc kudarcot vallott – felbocsátás után magát a
programot is leállították.
70 éve, 1949. február 20-án
vitte el a tüdőbaj Berde Máriát.
Neve valahogy nagyon kiesett az
erdélyi magyar – s nem csak –
irodalmi köztudatból. Kackó,
Nagyenyed, Kolozsvár, Marosvásárhely – életének fontos színterei. Író, költő és pedagógus.
Magyar–német, s aztán – meggyőződésből – romántanár is. (Ez akkor s ma
is egyeseknek furcsa lehet…) A tradíció, a legendás múlt tisztelője, szülőföldjének, a családi
hagyományok énekese. Lírájának természeti
képei árulkodnak arról, hogy mennyire értette
is a természetet – mi tagadás, Áprily Lajos egykori nagyenyedi szomszédjáról van szó:

Kriza János népköltészeti gyűjtőtársa leányának népmeséit, amelyek még Kriza híres
mesemondóitól származtak. A Keresztény
Magvető szerkesztője (1938-44). Helytörténeti
és pedagógiai cikkeket írt. Számos írása jelent
meg Orbán Balázs emlékének ébren tartására.
– F. m.: János Zsigmond erdélyi fejedelem
élet- és jellemrajza (Cristur-Székelykeresztúr,
1934); Székely népmesék (Kolozsvár, 1944).
L’Auné Ottó (Nagyenyed, 1919. febr. 11.
– Bp., 1987. aug. 22.): mérnök. 1939-től egy
évig a bukaresti tudományegyetem számtanfizika szakos középiskolai tanári karán tanult,
majd szüleivel együtt Bp.-re költözött. A József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem mérnöki karán végezte
tanulmányait, de a háború miatt csak 1948-ban
szerezte meg mérnöki oklevelét. A háború alatt
megtagadta a németországi kitelepítést, az ellenállási mozgalomban részt vevő Kiska-zászlóalj tagjaként harcolt. A dunántúli földreform
szervezésében 1945-től 1948-ig tevékenyke-

dett, 1948-ban a numerikus házhelyek kiosztásában vett részt. 1949. ápr. 1-jétől a műegyetem geodéziai tanszékén tanársegéd, majd
adjunktus, 1957. okt. 1-jétől docens. 1950-től
1953-ig a Bp.-i Műszaki Egyetem (BME) híradástechnikai tagozatán és az Agrártudományi Egyetemen meghívott előadó. Az ELTE
(Eötvös Loránd Tudományegy.) Természettudományi Karán „Geodézia és kiegyenlítő
számítások” címmel adott elő. Részt vett a
BME Mérnöki Továbbképző Intézetének
munkájában. Kiemelkedőek a geodéziai méréselmélet terén végzett kutatásai. Kidolgozott egy eljárást olyan egyszerű és összetett
lencsék konstruálására, amelyekkel 50-75szörös nagyítást lehet elérni. Eljárása egyszerű
és
olcsó,
nagy
stabilitású
mikroszkóp-objektívek gyártására adott lehetőséget. (1953-ban újításként fogadták el.)
Tudományos munkássága során a pillérmozgások törvényszerűségének, a szalaggal való
hosszmérés pontosságának kérdéseit vizsgálta. Választmányi tagja volt a Geodéziai és
Kartográfiai Egyesületnek, valamint az MTA
Módszertani Bizottságának. Több egyetemi

jegyzetet és számos szakcikket írt. – F. m.: Kiegyenlítőszámítás (Bp., 1953); Geodéziai gépszámítás (Bp., 1963); Geodézia (Bp., 1965); A
modern matematika alkalmazása a kiegyenlítőszámításban (szakmérnöki jegyzet, Bp.,
1971).
Mika Sándor (Brassó, 1859. febr. 12. –
Bp., 1912. máj. 1.): történész, tanár. A kolozsvári, berlini és párizsi egyetemeken végezte tanulmányait. 1879-ben bölcsészdoktori és
tanári oklevelet szerzett Kolozsváron. A kolozsvári, majd a bp.-i egyetem magántanára.
Brassói, majd bp.-i gimnáziumi tanár volt,
1895-től az Eötvös Kollégium tanára. Itt nagy
hatást gyakorolt, főleg kútfőkritikai módszerével és egyetemes történeti távlataival a fiatal
történésznemzedékre (Szekfű Gyula, Eckhart
Ferenc stb.). Tanulmányaiban részben a középkori egyetemes történet, részben az erdélyi
fejedelemség kérdéseivel foglalkozott. Tankönyveket, történeti olvasókönyveket is szerk.
– F.m: Magyar Richelieu (Kolozsvár, 1879);
Weiss Mihály (Bp., 1893); A hűbériség és a
keresztes hadjáratok kora (Bp., 1900).
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Megújul a Bandi Dezső-múzeum

Magyarsáros ékessége a falu központjának közelében levő unitárius templom, amelyet tavaly
újítottak fel. Udvarán gyönyörű
kopjafasor van, és a falu szülöttének, Bandi Dezső iparművésznek,
művészeti írónak, népművelőnek
is emlékoszlopot állítottak. Az egykori kántorlakást múzeummá alakították át, amely Bandi Dezső
nevét viseli.

Vajda György

Múlt év végén az egyházközség nekifogott
az épület felújításához, reményeik szerint
május végéig elkészülnek vele. Ha meglesz
az anyagi háttér, a pincét is felújítják, és az
udvarra is valamilyen színt létesítenének,
ahova nagyobb tárgyakat, egykori mezőgazdasági eszközöket állítanának ki. A gazdag
gyűjteményt Tóth Gyula és Katalin pedagógus házaspár gondozza, akik elvégezték Marosvásárhelyen az egykori népfőiskola
néprajztanfolyamát. Valószínű, hogy az újranyitás előtt egy kicsit átrendezik a gyűjteményt, amelyet nemrég újabb adományokkal
gazdagítottak. Az épület és a gyűjtemény
gondozását az egyházközség nőszövetsége is
felvállalta.

A templomkert másik ékessége az 1699-ben készített
műemlék harangláb, amelyet
szintén felújítanának. Tavaly
pályázott az egyházközség a
püspökségnél templomjavításra, de szakértő javaslatára
inkább a harangláb renoválását finanszíroznák. A döntést
követően Jenei László Csaba
lelkipásztor hozzáfogott az
erre vonatkozó dokumentáció
összeállításához. Mivel műemlékről van szó, elég hosszú
folyamat előzi meg a munkálatokat. A lelkipásztor elmondta, hogy a napokban a
helyszínen járt Mihály Ferenc
fabiológus, és megállapította,
hogy a harangláb szerkezetét
tartó „gerendákkal nincs nagy
gond”, de a tartólécekkel
együtt a zsindelytetőt és a beázás miatt érintett járódeszkákat kell lecserélni, és meg
kellene erősíteni a lépcsőt is.
A lelkipásztor elmondta, ahogy megvannak a
munkálatokhoz szükséges engedélyek, azonnal hozzálátnak a felújításhoz. A templom, a
Bandi Dezső-falumúzeum, a torony nemcsak

Az abosfalvi Apor-kastély őrei

a falu múltját igazolja, őrzi, hanem idegenforgalmi látványosság is egyben, ezért tartják
fontosnak a rendbetételét, karbantartását.
Amennyiben sikerül egyre több látogatót
vonzani, egy korábbi távlati elképzelést is

Az abosfalvi Apor-kastély őreiként tevékenykedünk. Lehet,
többen hallottatok már rólunk, vagy talán követtétek
tevékenységünket, de akik
még nem hallottak rólunk,
azoknak bemutatkozunk.

A Dicsőszentmártoni Elméleti
Líceum X–XI.-es tanulói vagyunk,
második alkalommal veszünk részt
az Örökségünk őrei vetélkedőn. Az
idén is, földrajz-történelem tanárnőnk buzdítására, egy 15 tagos csapatot alkottunk, és beneveztünk a
versenyre. A verseny célja régi,
tünkrement épületek vagy műemlékek örökbefogadása. Ez az örökbefogadás tulajdonképpen azt jelenti,
hogy azt az épületet vagy műemléket, amit kiválasztottunk, pár hónapig gondjainkba vesszük, azaz
népszerűsítjük a környékbeliek körében, hogy megismerjék a múltját,
és buzdítunk arra, hogy őrizzék ezt
a kincset, és adják tovább utódjaiknak.
A Dicsőszentmártontól nyolc kilométerre a Kis-Küküllő mentén,
Erdély szívében fekvő abosfalvi
Apor-kastélyra esett a választásunk.
A főút mentén megragadta a pillantásunkat egy ódon, omladozófélben levő épület. Téglalap alakú,
egyszintes, a bejáratánál rövid lépcsősor vezet a tornácra. Fehér falain
már barnás a vakolat, az ablakokon
üveg helyett műanyag fólia található. Bejárati ajtaja barnára van
festve, de a festéken is meglátszik
az idő nyoma, mert nagy darabokban le van kopva. Teteje cseréppel
fedett, gondoljuk, hogy valamikor

piros színűek lehettek, de ma már
avasbarnák. A tetőn csak a három
kémény áll érintetlenül, mintha tudatosítani szeretné, hogy ez a megviselt épület felbecsülhetetlen
értéke a múltnak. Klasszicista stílusban épült, ezt elárulják egyenes
vonalai, egyszerű, szerény díszítései és az ajtó előtti oszlopai. A választást azt is befolyásolta, hogy
közülünk mindenki járt már Abosfalván, esetleg áthaladt rajta, és felfigyelt az elhagyatott épületre.
Eddig nem nagyon törődtünk a
kastéllyal, csak azon csodálkoztunk, hogy vajon miért is került
ilyen állapotba? Az Örökségünk
őrei programnak köszönhetően rengeteg új információt tudtunk meg
az Apor-kastélyról is, valamint más

elhanyagolt műemlékekről is. A jelenlegi kastély helyén a XVI. században
a
saroktornyos
Gyulaffy-kastély állt, amelyet a
XIX. században az Apor család átépített. A saroktornyot meghagyták,
és egy ideig könyvtárként használták. Közel hatezer értékes, ritkaságszámba menő könyvet halmoztak
fel itt. A meghitt hangulatú, kandallós olvasóteremmel ellátott épületben őrizték a jeles történetíró
családtag, Apor Péter kéziratait is.
A kommunizmus idején a könyvtár
megsemmisült. Ugyancsak ezekben
az években a kastély több ablakát
átalakították bejárattá, lépcsőfeljárót építettek elé.
1945-öt követően az épület
utolsó tulajdonosától, Apor (XIII.)
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Fotó: Vajda György

megvalósítanának: az egyház tulajdonában
levő területre egy vendégszobákat is magába
foglaló közösségi házat is felhúznának –
mondta lapunknak Jenei László Csaba unitárius lelkipásztor.

Istvántól állami kézbe jutott, és különféle funkciókat (üzlet, fogadó,
iskola, óvoda, kultúrotthon) töltött
be.
Csapatunk több tevékenységet is
rendezett. A hó és hideg ellenére is
többször is ellátogattunk a kastélyhoz. Rengeteg fotót készítettünk.
Amikor kedvezett az időjárás, sepregettünk, összegyűjtöttük a szemetet a kastély körül. Emellett
megemlíthetjük a rajzkiállítást,
amelyre a diákok saját szemszögükből rajzolták, festették le a kastélyt.
Sok remekmű született. Több bemutatót tartottunk iskolánk magyar
és román tagozatos tanulóinak. A
technikusaink segítségével videókat készítettünk a műemlékről. A
csapatmunka kellemes időtöltés,
főleg ha az örökségünkről van szó.
Élmény volt hétvégenként összegyűlni, és forró csoki mellett a
kastélyról tárgyalni, ötleteket

szőni, hogy minél érdekesebb dolgokkal lepjük meg a ,,közönséget”. Munkánkat megnehezítette a
sok zárt ajtó vagy a Magánterület!
felirat!
Egy kérdésre nem kaptunk választ: miért van ilyen állapotban? A
helyi vezetőség nem tehet semmit,
mivel visszakapta a tulajdonos (akivel nem tudtuk felvenni a kapcsolatot).
Gondoljuk, hogy sok ilyen épület
található, amelyek mellett elrohanunk, de nincs szemünk meglátni
bennük az értéket. Pedig, ha nyitott
szemmel és szívvel járunk ebben a
világban, meghallhatjuk az idők
foszlányában eltűnő épületek segélykiáltását. A mi feladatunk ezeknek az épületeknek a megőrzése,
mert ha elveszítjük őket, akkor egy
értékes darabot veszítünk el a múltunkból.
Az Aporok Unokái

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Egy munkás ordítva rohangál
az építkezésen.
– Mi történt? – kérdezi tőle a
mester.
– Egy tégla ráesett a lábamra.
– Ezért kell így üvöltözni?
Józsi tegnap úgy járt, hogy...
(folytatása a rejtvényben).
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A FEBRUÁRI ÉVFORDULóK (1.)

című pályázat nyertesei:
JAKAB LÁSZLó, Marosvásárhely,
Kárpátok sétány
SZÉKELY KLÁRA, Marosvásárhely,
Szolidaritás u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
PALESTRINA; SENYEI; NAGYVÁTHY; KILIÁN; DÉRI;
SEBESTYÉN; RUSKIN.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Piarista tankönyvíró, 200 éve született (Sándor Piusz). 7. Vízi
állat. 10. Az öt tó egyike. 11. Tekercs (német). 12. Költő, író, jogtudós, 200 éve született
(Zsigmond). 17. ... kezdve (azóta). 19. Az argon vegyjele. 20. ... szigetvilág
(Szolzsenyicin). 21. Negatív részecske. 22. Cseh igen. 23. Orosz város. 24. Kicsinyítő
képző. 25. Párt! 26. Pakisztáni nyelv. 27. Taszít. 28. Roger Martin du ..., francia író. 30.
Francia író (Victor). 32. Talpalatlan! 33. Fogoly. 34. Félig igaz! 36. A fáról csen. 39. Költő
(László). 41. A földre hullat. 43. Az orrához. 44. Ott fölé (nép.). 46. Spanyol Lajos. 48.
Ecetcseppek! 49. Angol főnemesi cím. 51. Hagy működni, nem tilt. 53. R. Altman filmje.
55. Református püspök, polihisztor, 300 éve született (Sámuel). 56. Kolozsvári publicista, jogász, 48-as harcos, 200 éve született (Ferenc).
FÜGGŐLEGES: 1. A hélium és az ittrium vegyjele. 2. Francia arany. 3. Hasad a tó
jege. 4. Filmet mutat be. 5. Királyi ülőhely. 6. Mely helyen? 7. Halál! 8. Finn–svéd sziget.
9. Francia operaszerző, 100 éve halt meg (Xavier). 13. Kontinensünk. 14. Átkarol. 15.
Lett sakkozó (Mihail). 16. A higany vegyjele. 18. Költő (Árpád). 20. Mérnök, hídépítő,
100 éve halt meg (Ferenc). 21. Levegő (görög). 22. Az Aare francia neve. 24. Hegy a
Bakonyban. 26. Az urán és a germánium vegyjele. 28. Hunyadi László nádora. 29. Német
névelő. 31. Kártyajáték. 33. Szánkó. 35. Focikapus (József). 37. Orosz író (Jurij). 38.
Mérnökkari tábornok, 200 éve halt meg (Mihály). 40. Gnómszerű. 41. Orvos, szakíró,
150 éve hunyt el (Gusztáv). 42. Keleti küzdősport.45. A tetejére. 47. Rövidüzenet-szolgáltatás. 50. Órómai rézpénz. 52. Gyárkapu! 54. Páratlan alvó!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 28-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 Joris-Karl Huysmans francia író egyik művének címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtések
a február 8-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Sör és perec

Skandi: Rajtam akart bosszút
állni a volt férjem, azért vette
neki karácsonyra.

VÍZSZINTES: 1. Ceruzarajz – Képes folyóirat. 7. Nézd, lám – Boka egynemű hangzói.
8. Homokdomb – Hint. 9. Harmadik hatvány – Norvég, német és belga gépkocsijelzés.
11. Páratlanul rideg! – Paca része! 12. Nemes nedű – Gabonaőrlemény. 14. Csacsihang –
Olt-partok! 15. Unszol, lázít – Motorbicikli. 18. Imazáró szó – Vérszérum. 19. Kunyhó –
Kölcsönöz. 22. …-móg, dohog – Gyilkol. 23. Műsorszórás – Adósságot megad. 25.
Tagadószó – Azonos betűk. 27. Vonatkozó névmás – Felsőfok jele. 28. Innivaló –
Lábízület. 30. Skálahang – A jód és bór vegyjele. 31. Folyótorkolat lehet ilyen – Igazmondó, egyenes beszédű.
FÜGGŐLEGES: 1. Erdély főkormányzója volt (Imre) – Dilemma, probléma. 2.
Rádiólokátor – Alakját változtató egysejtű állat. 3. Nyújt – A fluor és kén vegyjele. 4.
Balhé – Északi határfolyónk. 5. Rézbőrű – Lassan futó. 6. Cáfol – Mezei munkás. 10.
Rovar – Melltű. 13. Összecseng a verssor – Manilakender. 16. Hideg évszakot átvészel –
Dedó. 17. … szelek (Emily Bronte) – Kemény gumi. 20. Magyar beatzenekar volt – …
Eszter (Németh László). 21. Baromfi kicsinye – Kormánypálca. 24. Félrevezet, megtéveszt
– Jelfogó. 26. Csendben leráz! – Malterdarab! 29. Római számok, összegük százötven –
Előtagként kettőt jelent.
Koncz Erzsébet
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World Travel Shop – az álomutazások szakértője, már 15 éve!
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Isten a földet bámulatosnak teremtette, megáldotta rengeteg változatos, önök által még fel nem fedezett természeti
csodákkal: vízesések, dzsungelek, szavannák, hatalmas esőerdők, táblahegyek, sivatagok, kanyonok jellemzik. Az
ember próbálta még szebbé, értékesebbé, látványosabbá
tenni, ezért már az ókortól kezdődően lenyűgöző épületeket,
saját kényelmét szolgáló palotákat, színházakat épített, hatalmas városokat létesített. A föld a miénk, városaival és lélegzetelállító szépségeivel együtt. Minden kontinens,
minden ország, minden népcsoport, minden civilizáció más
és más. Tőlünk függ, hogy részeseivé válunk-e a föld csodáinak. Mulandó életünk legnagyobb gazdagságát utazások
által szerezhetjük meg. Úgy érezzük, hogy az az ország, az
a vidék, ahol már egyszer jártunk, egy picit a sajátunk is, és
ha fizikailg többet nem is juthatunk vissza oda, lélekben bármikor, hiszen nemcsak kameránkkal, de a szemünkkel is
mindent lefényképeztünk, az itt szerzett élményeket a szívünkbe zártuk, és az már a miénk. Az így szerzett lelki gazdagságot már senki nem tudja elvenni tőlünk. Sorsunk a
kezünkben van, tőlünk függ, hogy csak robotként élünk-e,
vagy időnként gyarapítjuk magunkat lelkileg is, és megkóstoljuk az élet habos oldalát, hiszen ma már megnyíltak a
kapuk. Már sokan tapasztalták, hogy az utazás az egyetlen
dolog, ami, ha megvásárolod, gazdagabbá és boldogabbá tesz.

Vízum nélkül, egyre hozzáférhetőbb áron juthatunk el
szinte bárhova.

A World Travel Shop utazási irodát 2004 áprilisában
azért nyitottuk, hogy lehetőséget kínáljunk mindenkinek
elutazni jutányos áron az általunk már jól ismert és kipróbált fantasztikus desztinációkra. Többek által ismert, hogy
szenvedélyből, a kirándulások iránti megszállottságból jött
létre ez az iroda, ez a nem lényegtelen tény is megkülönböztet minket sok más utazási irodától.

Miért éppen a WORLD TRAVEL SHOP ?
Azért, mert…
– irodánk valamennyi dolgozójának nemcsak munkája,
hanem hobbija is az utazás és az utaztatás
– több tucat országban szerzett tapasztalataink alapján
(nemcsak mint turista, hanem mint idegenvezető is) pontos, konkrét információkkal szolgálunk, és segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb helyszíneket
– magas színvonalú, rugalmas ügyintézésben, pontos
szervezésben lehet része a turistának
– Európa legnagyobb és legjobb utazásszervezőivel van
együttműködési szerződésünk, ami biztonságot nyújt mindenki számára

– mi szem előtt tartjuk, hogy sokan egy országba csak
egyszer jutnak el, így alkalmanként egyetlen alkalmunk
van arra, hogy a lehető legtöbbet és legszebbet megmutassuk…

Nagyon sok országot bejártunk már, a több mint 100
állam és a több mint 140 úti cél bátorságot ad arra, hogy
kimondjuk őszintén: talán nemcsak Marosvásárhely,
hanem az egész régió legtapasztaltabb utazási irodája vagyunk.
Nem volt könnyű, hiszen az elmúlt 15 év alatt nagyon
céltudatosan, fáradhatatlanul, nagy odafigyeléssel, precízen dolgoztunk, hogy irodánkat erre a szintre emeljük.
Mindez nemcsak a vezetőség, hanem egy rendkívüli csapat
munkájának is az érdeme. Kollégáink egytől egyig komolyak, hozzáértők, tapasztaltak, szorgosak, akik nélkül
mindez nem valósulhatott volna meg, és nem működne
ilyen jól.
Szolgáltatásaink:
– belföldi, külföldi üdülések, egzotikus kirándulások
– körutazások, városlátogatások
– szállásfoglalás bel- és külföldön
– tengeri hajóutak
– kaland-, búvár- és vízitúrák
– ösztönző (incentive) utazások
– szakmai és üzleti utak
– repülőjegy-értékesítés
– fapados repülőjegyek
– autóbérlés
– autóbuszok közvetítése
– biztosítások értékesítése
– nemzetközi autóbusz- és vonatjegyek értékesítése
– osztálykirándulások, táboroztatások
– reptéri transzferek
– jegyek koncertekre és sporteseményekre

World Travel Shop utazási iroda,
Marosvásárhely,
Aurel Filimon (volt Iskola) utca 17.
szám, tel. 0265-269-900, 0748-269-900

Meghívjuk Önöket, látogassanak el a vadonatúj
www.worldtravelshop.ro weboldalunkra a legtapasztaltabb
idegenforgalmi csapat által kínált legjobb üdülési ajánlatokért.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

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

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a 2018-as évre. Tel. 0744504-536. (63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504536. (63209)

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)
ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25 éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-238-765. (sz.)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG VÁSÁROL ÉS ELAD BIZOMÁNYI RENDSZERBEN a háztartásban és a háztájiban használatos tárgyakat. Tel. 0787-757-325. (20919-I)

BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz.
Érdeklődni a 0722-786-111-es telefonszámon. (20925-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT, automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési
lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet
benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742147-717-es telefonszámon. (63258-I)

CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (7/1093-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út
147. és a Szásznádas 236. szám alatti műhelyekbe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség + étkezési jegyek + a közlekedési bérlet árának viszszatérítése. Érdeklődni: Szabadi út: tel. 0786-759-172; Szásznádas: tel. 0733-089-968,
8-15 óra között. (20938)

Tegyen próbát, és meglátja, visszatér hozzánk!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

(x)

IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem: 1200-1450 euró között. Szerződés német családdal, a szállás, az
étkezés és a szállítás ingyenes. Németnyelv-tanfolyamot tartunk. A következő tanfolyam
február 18-án indul. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (20938)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT
(betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják.
Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63299-I)
KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi
bér 1900 euró, szállás biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20934)

MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT
alkalmaz. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63295-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra
között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (sz.)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely-Neuzer Kft.) jó
kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)

KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG (Marosvásárhely-Neuzer Kft.) KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐT keres. Követelmények: jó kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány, magyar és román nyelv ismerete. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail:
info@neuzer.ro (20941-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz KARBANTARTÓT és SEGÉDMUNKÁST lisztraktárba. Tel. 0727-092-727. (20947)

ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen.
Tel. 0722-404-679. (20950-I)
KFT. MUNKÁST alkalmaz faanyagraktárba. Tel. 0721-458-860. (sz.)

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi HENTESBOLTJAINKBA.
Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, tájékoztatnád őket a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)
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VIBE: nemzetközi világsztár jön Marosvásárhelyre

A VIBE Fesztivál történetének eddigi legnagyobb nemzetközi előadóját
jelentették
be
a
szervezők: Marosvásárhelyre érkezik a Lost Frequencies.

A belga származású DJ és producer
2014 óta, az Are You With Me című sláger megjelenésétől számít a nemzetközi
zenei szcéna meghatározó alakjának. Az
Are You With Me 300 milliós nézettséget súrol a Youtube-on, a megjelenése
utáni hetekben tizennyolc országban vezette a toplistákat. Második slágere, a
2015-ös Reality hasonló sikernek örvendett, jelenleg 200 millióhoz közelít a nézettsége. A belga sztár újabb világra
szóló sikereit 2017-ben és 2018-ban
olyan együttműködések hozták, mint a
James Blunttal, Zonderlinggel vagy
Netskyvel kiadott slágerek. Lost Frequencieszel július
4-7. között találkozunk Marosvásárhelyen!
A már bejelentett Punnany Massif, Halott Pénz,
Wellhello, Kowalsky meg a Vega, Follow the Flow,
Horváth Tamás, USNK, Krúbi után néhány új zenekarral bővült a fellépők listája. Az erdélyi Ego Sum, a kézdivásárhelyi és budapesti koprodukció, a YesYes és a
magyarországi Sky Fanatic és Drop The Cheese fog
fellépni a VIBE színpadain. A szervezők a következő
hetekben további új előadókat fognak bejelenteni. Február végén jár le a jelentkezés az Epic Music Battle DJ
és zenekarversenyre, ami hat erdélyi zenekarnak és
nyolc erdélyi DJ-nek biztosít fellépési lehetőséget a
VIBE színpadain, az Instagram-oldalon futó közönségszavazás alapján.
Valentin-napi akciók a VIBE-on
Kétezer lej összértékű akciókkal készültek a szervezők az idei Valentin-napra. A páros belépő megvásárlásával a játékosok egy Valentin-napi rózsacsokrot, egy
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (13/1063-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

ELADÓ
egyszemélyes
kanapé,
kétszemélyes kanapé. Tel. 0766-316-825.
(1/1146)
VESZEK vagy BEVESZEK festményeket, ezüstöt, antik tárgyakat. Bernády tér
4. szám, nyitvatartás:
csütörtök, péntek 10-17 óra között.
Tel. 0740-147-380. (10/1171-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(13/1175)
ERDŐSZENTGYÖRGYÖN ELADÓ
10-12 ár beépíthető telek, fürdőszobai inoxkazán – fával vagy gázzal
melegíthető –, barna zománcos melegítőkályha. Erdőszentgyörgy, Iskola
utca 4. szám. Tel. 0756-096-111.
(mp.-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel.
0743-595-124,
0749-761-147.
(3/1274)

marosvásárhelyi wellnesshétvégét vagy akár kétszemélyes szállást is nyerhetnek öt éjszakára a fesztivál
ideje alatt.
Február 16-án drágulnak a jegyek
A 149 lejes Yellow Pass fesztiválbérletet február 16ig lehet megvásárolni, ezután a Blue Pass következik,
amit már 179 lejért árulnak a szervezők. A végső bérletár a fesztiválon 250 lej lesz. A szervezők megkezdték a VIP-jegyek értékesítését is, ezek ára 399
lej. A belépőket online a www.vibefestival.ro oldalon
lehet beszerezni, offline pedig a partnerhelyiségekben:
Marosvásárhely – Tutun, Busz, La Frog, Karma és
G., illetve az MMDSZ- és HÖK-irodák; Kolozsvár –
Insomnia, Heltai és Submarine, valamint a KMDSZ-,
KIFOR- és HÖK-irodák; Székelyudvarhely – Spíler és
UIET-iroda; Csíkszereda – Ólommadár és Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem; Sepsiszentgyörgy
– Szimpla; Nagyvárad – NMD-iroda; Brassó – BMDés Nebulónia-iroda.

SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
2019. május 6-12. között Gy. Tibor plébános vezetésével szentföldi
körutazás lesz.
Főbb helyszínek: Jeruzsálem, Betlehem, Tiberias, Holt-tenger,
Jordán folyó, Maszada hegye és Yad Vashem.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

Az OUTWARD BOUND ROMANIA szervezet felnőttek számára
ALPINISTAKÉPZÉST tart. A képzés magas szintű alpintechnikai
ismereteket nyújt a biztonságos és alapos munkavégzés érdekében.
Sikeresen letett vizsga esetén a résztvevő az állam által kibocsátott
szakmai képesítést nyer.
Képzés ideje: 2019. március 3-10.
Jelentkezési határidő: 2019. február 20.
A program nyelve: román-magyar.
További információkért látogasson el www.outwardbound.ro
honlapunkra.
Jelentkezzen a 0769-224-290-es telefonszámon vagy
a training@outwardbound.ro e-mail-címen. (sz.-I)
MEGBÍZHATÓ nőnek kiadó egy szoba a
Săvineşti negyedben. Tel. 0742-291-609.
(sz.)

SÍRKERETEK
készítése
gránitból,
mozaikból. Tel. 0753-924-431. (10/1031)

ELADÓ téglaépítésű, 3 szobás tömbházlakás a Tudor negyedben. Érdeklődni a 0770-271-404-es telefonszámon. (11/1215-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es
telefonszámon.
(sz.-I)

TÖMBHÁZLAKÁST
és
garzont
vásárolok. Tel. 0745-423-310. (12/1268)

ELADÓ ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, cserép bontásból, elektromos
kályha, szép menyasszonyi ruha. Tel.
0365/435-230. (3/1279)

HÁZAT vásárolok a központ környékén.
Tel. 0745-423-310. (12/1268)

LAKÁS

MINDENFÉLE

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (20/1297-I)

ELADÓ I. osztályú, 36 m2-es garzon a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(12/1033)
VÁSÁROLOK lakást életjáradékkal.
Tel. 0747-597-160. (16/1134-I)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás
négyemeletes tömbházban, negyedik
emeleten, a Tudor negyedi Moldovei
utcában. Tel. 0724-374-212, 10-20
óra között. (19/1295-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (13/978)

KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316825. (1/1146)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1/1072)
INGYENES
ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT
orvosi
javallatra:
pajzsmirigy-, csont- és mellszűrés. Tel.
0265/311-771. (29/1117)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0745-229-472. (4/1165-I)
BÁRMILYEN munkát vállalok: cserépforgatás, Lindab-tető-készítés,
festés. Tel. 0743-799-833. (1/1254)

Megállapodtak az Európai
Munkaügyi Hatóság létrehozásáról

Megállapodtak az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) létrehozásáról csütörtökön az Európai Unió
társjogalkotó szervei.
Az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő tanács
képviselői által tető alá hozott előzetes egyezség értelmében az ELA
feladata főleg az lesz, hogy tájékoztatást nyújtson álláslehetőségekkel,
letelepedéssel, munkavégzéssel
kapcsolatban, közvetítsen a több országot érintő jogvitákban, valamint
támogassa a tagállami hatóságok
közötti együttműködést, a fellépést
a szociális és munkaügyi szabályokkal való visszaélések ellen, segítse az EU-n belüli méltányos
munkaerő-mobilitást.
A hatóság támogatni fogja a foglalkoztatási szolgálatok uniós hálózatának
(EURES-hálózat)
munkáját, illetve átveszi a be nem
jelentett munkavégzés felszámolására irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform
tevékenységeit.
Feladatai kiterjednek továbbá a
munkaerő-mobilitásra és a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó
szabályokra, a szociális biztonsági
rendszerek koordinációjára, a közúti fuvarozási ágazatra vonatkozó
egyedi jogszabályokra is.
Létrehozása nem teremt új hatásköröket EU-s szinten. A munkaügyi
és szociális biztonsági szabályok

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő múlik, csak a fájdalom
marad.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, február 15-ére, GÁL
ÉVA szül. Izsák halálának 5. évfordulóján. Szép emlékét szeretettel őrizzük, amíg élünk. Fájó
szívű édesanyja, férje, fia és családja. Nyugodjál békében, drága,
egyetlen, imádott gyermekem!
(19/1223-I)

Az emlékezéshez szeretet kell,
akiket szerettünk, soha nem felejtjük el.
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk február 13-án a tancsi
születésű BARTA ANTALRA halálának nyolcadik, valamint február
15-én BARTA IRMÁRA halálának
második évfordulóján. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csendes! Szerető két leányuk és azok
családja. (4/1188)

Csillaggá változtál, barangolsz az
égen, gyere hozzám, úgy, mint
réges-régen. Szívemben a helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élek, nem foglak feledni.
Fájó szívvel emlékezem drága jó
húgomra, SZIKSZAI REGINÁRA
szül. Szegedi, február 15-én, halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi bánatos
nővére, Olga. (4/1238)

Szomorú szívvel emlékezünk február 15-én, amikor már 2 éve
nincs
közöttünk
SZIKSZAI
REGINA. Emléke mindig szívünkben él. Szerettei: fia, lánya, azok
családja, unokái és dédunokája.
(10/1266-I)

érvényesítése továbbra is teljes
mértékben tagországi hatáskör
marad.
A szervezet éves költségvetése
körülbelül 50 millió eurót fog kitenni. Személyzete nagyjából 140
főből áll majd, akik közül 60 szakértőt a tagállamok delegálnak.
Az Európai Bizottság üdvözölte
a megállapodást, amelyet kulcsfontosságú lépésnek nevezett a „szociálisabb és méltányosabb Európa”
megteremtése felé.
Marianne Thyssen foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős
uniós biztos kiemelte, hogy a szervezet kettős célt szolgál: egyrészt
segíti a nemzeti hatóságok munkáját a csalás és a visszaélések elleni
küzdelem terén, másrészt megkönynyíti a mobilitást a polgárok számára.
Jelenleg mintegy 17 millió európai állampolgár él vagy dolgozik
másik tagállamban, kétszer annyi,
mint tíz évvel ezelőtt.
A hatóság létrehozását 2017
szeptemberében javasolta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke, reményei szerint a szervezet
még idén megkezdheti a működését.
Az előzetes megállapodást még
hivatalosan is meg kell erősíteniük
az uniós társjogalkotó szerveknek,
ez várhatóan a következő néhány
hónapban megtörténik. (MTI)
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk február 15-én a körtvélyfájai ifj. SZÁSZ JÁNOSRA,
aki tíz éve, valamint SZÁSZ
ANNÁRA, aki február 20-án 3 éve
távozott szerettei köréből. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Szerető családjuk.
(5/1261)

Néha tudni kell könnyek nélkül
sírni, semmit sem szólni, csak
csendben tűrni. Néha, ha fáj, el
kell felejteni, csendben maradni,
s a szavakat magunkba temetni.
De tudnunk kell, hogy valaki mindig velünk van, ő fentről figyel,
mindig köztünk marad.
Fájó szívvel emlékezünk február
16-án id. BERECZKI JÓZSEFRE
halálának 11. évfordulóján. Emléked legyen áldott és nyugalmad
csendes! A gyászoló család.
(11/1267)

Nem hal meg soha, kinek emlékét

őrzik és ápolják.

Kegyelettel emlékezünk február

16-án

a

születésű

nyárádköszvényesi
KOVÁCS

ANTAL

LÁSZLÓRA halálának első évfor-

dulóján. Fia, leánya, unokái, volt

felesége

(4/1280-I)

és

testvére,

Ági.

Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és az örök fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk február
15-én MÁJLÁTH IBOLYÁRA szül.
Bálint halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük!
Szerettei. (9/1244-I)
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„Az igazak örökké élnek, s az Úrnál
van az ő jutalmuk!”

(Bölcs. 5,16)

Szomorú szívvel emlékezünk február

16-án ft. FÁBIÁN DÉNESRE, Kászon-

újfalu plébánosára halálának 10. év-

fordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma
(2/1272-I)

csendes!

Szerettei.

Szomorú szívvel emlékezünk február 17-én PÉTER VILMÁRA halálának 4. évfordulóján.
„Ne sírjatok, gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek,
csak én az út másik oldalán.
Ez a föld már nem az otthonom,
de a szívemet örökre nálatok hagyom.

Ha eljön az este,
csillagként tudok nektek üzenni,
tekintsetek fel az égre,
ott fogok ragyogni.
Szívetek egy darabja voltam,
mit nem lehet pótolni.”
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi lánya, Anikó, veje, Roland, unokája, Andreas és
Sandra.
*

Az idő múlik, a fájdalom megmarad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.

Fájó szívvel emlékezünk PÉTER VILMÁRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Sógora,
János, keresztlánya, Tünde és családja. (v.-I)
Kegyelettel és fájdalomtól megtört
szívvel emlékezünk életünk egyik leg-

szomorúbb napjára, 2005. február 16-

ára, FEHÉR MAGDOLNA született

Liteczky halálának 14. évfordulóján.

Nyugodj

békében,

drága

MAGDIKÁNK! Áldott emléked mind-

örökké szívünkben őrizzük.

Szeretteid. (1/1204-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örökké őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk február 16-án id.
SZABADI LAJOSRA halálának 10. évfordulóján. Emlékét őrzi két fia, két menye és két unokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (3/1121)
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, amit reménykedve hordoztál
magadban. Munka és küzdelem volt
életed, megpihent dolgos két kezed.
Maradt a bánat, a gyász, az örök fájdalom és egy csendes sírhalom.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
férjre, édesapára, nagyapára, id.
ROMÁN LŐRINCRE halálának tizedik
évfordulóján. Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (6/1282-I)

„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az
Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi
vagyunk.” (Róma 14:8)
Isten akaratában megnyugodva, fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama,
unokatestvér, sógornő, anyatárs,
dr. JUHÁSZ ANDRÁS LÁSZLÓNÉ
MOLNÁR ANNAMÁRIA
életének 74., özvegységének 26. évében néhány hétig tartó, súlyos
szenvedés után elhunyt. Az élő Istennek adunk hálát azért a
szeretetteljes, önzetlen, víg kedélyű, hittel teljes életéért, amellyel
kegyelméből szeretteit mindenkor magához ölelte.
Drága halottunk temetésére a feltámadás örök reményében 2019.
február 16-án, szombaton 13 órakor kerül sor a marosvásárhelyi
református temetőben.
Gyászolják őt: fia, lánya, menye, veje, unokái, unokatestvérei,
sógorai, sógornői, apatársa, anyatársai.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
A koszorúmegváltást a család az „Együtt a Rákos Gyermekekért
Egyesület” javára ajánlja fel. (13/1263-I)
Istenem, súgd meg néki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.
Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd
öleljem.
Nem szólnék róla, mélyen gyötör a
bánat.
Hadd legyen nekem ez a legszebb
álmom,
súgd meg neki halkan: én mindennap várom.
Szomorú szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, a körtszületésű
BIRÓ
SÁNDOR
vélyfájai
CSABÁRA halálának első évfordulóján.
Szép emlékét őrzik szeretett testvérei, szerető bátyja, Jancsi,
Rozi, Annus és családjuk. (2/1257)

Sárga kankalin
Fekete pohárban

sárga kankalin.
Sokasodnak

a halottaim.

Anyám volt az első

sárga kankalin.

Gyűlnek, egyre gyűlnek

a halottaim. –

Nem fér a pohárba
már a kankalin.

(Kányádi Sándor)
Megrendült szívvel búcsúzunk

dr. JUHÁSZ ANDRÁSNÉTÓL.

Soha

nem

„Anikócska”.

Molnár

(7/1293-I)

feledünk,

Endre

és

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
SZÉKELY
JUSZTINÁRA szül. Szabó halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5/1281)

Az életünk csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy
életen át.
Fájó szívvel emlékezünk február
15-én a magyarói születésű
ZSIGMOND KATALINRA halálának 4. évfordulóján. Nyugodjál
békében! Szerettei. (8/1284)

Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk KOVÁCS ANTAL
LÁSZLÓ asztalosmesterre halálának első évfordulóján. Nyugodj
békében, drága testvérem! Bánatos nővéred, Ági és családja.
(7/1283)

Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ
JÁNOSRA (YO6MK) halálának
első évfordulóján. Bánatos felesége, fia és családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(13/1289-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatom, hogy
drága feleségem,
CAZAN MARGARETA
(Leti)
szül. Zîrbe
életének 56. évében hosszas
szenvedés után elhunyt. Emléke
legyen áldott! Temetése február
18-án 14 órakor lesz a református
temetőben.
Szerető férje. (1/1299-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, nagynéni,
CAZAN MARGARETA
(Leti)
szül. Zîrbe
életének 56. évében hosszas
szenvedés után elhunyt. Temetése február 18-án 14 órakor lesz
a református temetőben. Emlékét
szívünkben őrizzük.
Húga, sógora és gyermekeik.
(1/1299-I)

családja.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak kollé-

ganőnk, CAZAN MARGARETA
elhunyta alkalmából. Emléke

legyen áldott! A Dürkopp

Adler Kft. munkaközössége.

(21003-I)

Fájdalommal

kolléganőnktől,

búcsúzunk

MARGARETÁTÓL

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Marad a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szívünkben az örök fájdalom. Az élet
csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át. Nem
foghatjuk már két dolgos kezed,
nem simogathatjuk már őszülő
fejed. Nem tekint ránk aggódó
szemed, marad a csend, mindent
köszönünk neked. Arcunkat
könny mossa, mert nem vagy
már többé, de szívünkben élni
fogsz örökké.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2018. február 16-ára a holtmarosi BAKOS
JÁNOS halálának első évfordulóján. Pihenése legyen áldott!
Drága emlékét őrzi bánatos felesége, lánya, két fia családjukkal,
valamint három unokája családjukkal együtt. (2/1278)

Drága

Őszinte

CAZAN

(Leti).

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! Kolléganői a Dürkopp

Adler könyvelőségi osztályá-

ról. (21003-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett, nagyra becsült barátunktól,

dr.

DUMITRUTÓL.

MOLDOVAN

örökre megőrizzük.

Emléked

Őszinte részvétünk szerettei-

nek. Somodi Bandi és Zsuzsa
családjukkal. (18/1294-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket

fejezzük

ki

mindazoknak, akik a szeretett

ILYÉS SÁNDOR temetésén részt
vettek

és

fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(14/1248-I)

Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
BUDAI GÉZÁNÉ született BÁLINT

MARGIT temetésén részt vettek,
sírjára

virágot

fájdalmunkban

helyeztek

és

osztoztak.

Gyászoló szerettei. (4/1231-I)
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A Kis-Küküllő Menti
Szőlészeti Társulás
és Borlovagrend
közös szervezésében február 27. – március 2. között megtartják

a 23. nemzetközi borversenyt Balavásáron, a Romantic vendéglőben.
Egy borminta három db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási helyét. Egy minta benevezési díja 15 lej.
A program:
– február 27.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Romantic vendéglőben;
– február 28.: a borok besorolása
– március 1.: a borok elbírálása
– március 2.: díjazás, díszebéd 11 órától.
Az ebéd ellenértékét – 70 lej/fő – helyben kell kifizetni, ebéd
előtt, a vendéglő recepcióján.
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358548-as telefonszámokon.
Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati, média és átláthatósági szolgálat

DOMOKOS ZOLTÁN FELSZÁMOLÓ nyilvános árverésen értékesíti, egy
tömbben, a székelyudvarhelyi ETMA PROFESSIONAL KFT. alábbi javait:
1. 1 db SARO SPA 7 X 2000 típusú eszterga (12.000 lej)
2. 1 db SARO SPA 7 X 1000 típusú eszterga (7.600 lej)
3. 1 db SARO SPA 10 X 1000 típusú eszterga (9.000 lej)
4. 1 db UM BACĂU AFD-85 típusú maró- és fúrógép (18.400 lej)
5. 1 db UM BACĂU AFD-100 típusú maró- és fúrógép (26.400 lej)
6. 1 db CUGIR RIF 10/100 típusú csiszológép (5.700 lej)
7. 1 db FORD S-MAX típusú személygépkocsi, 2011-es évjárat, 169.000
km (36.700 lej)
8. 1 db NICE WIL4 automata sorompó (1.630 lej)
Kikiáltási ár: 117.430 lej + héa
Az árverésen való részvételi feltételek: 24 órával a licit kiírt időpontja
előtt be kell nyújtani a felszámolóhoz a részt vevő társaság bejegyzési
okmányát, magánszemélyek esetében a személyi igazolvány másolatát,
a 100 lejes részvételi díj beﬁzetésének bizonyítékát, a tenderfüzet
megvásárlásának bizonyítékát, a kikiáltási összeg 10%-ának
beﬁzetéséről szóló iratot.
Az árverés helyszíne és időpontja: Marosvásárhely, Ifjúság (Tineretului)
utca 2. szám, 27/4-es iroda, 2019. február 22., déli 12 óra. Amennyiben
az első árverésen nem kelnek el a meghirdetett javak, heti
rendszerességgel újra megszervezésre kerül az árverés, péntekenként,
ugyanazon a helyszínen és ugyanabban az órában, a javak
értékesítéséig.
Érdeklődni
a
0745-501-749-es
telefonszámon
vagy
a
ciidomokoszoltan@gmail.com e-mail-címen lehet.

A pénzügyminisztérium három új kincstárjegyet bocsát ki
a lakosság számára
A Közpénzügyi Minisztérium február 4-étől kincstárjegyeket bocsátott ki a
lakosság számára, 2, 3 és 5 éves lejárattal, évi 4, 4,5, illetve 5% kamattal.
Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román
Postavállalat
Rt.
postahivatalaiban
lehet
megvásárolni,
a
következőképpen:
– 2019. február 4–22. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. február 4 –21. között a Román Posta városi postahivatalaiban,
február 20-ig pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a fizikai személyek vásárolhatják meg, akik a
jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. A befektetendő összeg
bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg
semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával. A
jegyzés időtartama után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani.
Egy kincstárjegy nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a
prospektusban előírt időpontokban fizetik ki.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket
illeti meg, akik igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán
kibocsátják. Minden hónapban a jegyzés három hétig tart. A
visszavásárlás határideje az érdeklődés függvényében változhat.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a
(Tezaur
menüpont),
www.mfinante.gov.ro
https://www.comunicatii.gov.ro,
www.datoriepublica.mfinante.gov.ro,
https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.

