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A búza és árpa nem károsult

Gondokat okozott a száraz fagy

Marosvásárhelyi
fiatalok
a Budapest–
Bamako futamon

A Budapest–Bamako olyan magyar
szervezésű autóverseny, melyet első
alkalommal 2005-ben rendeztek meg.
Idén januárban már több mint 290
másik csapattal álltak a rajtvonalhoz.

____________2.
Bölöni Farkas
Sándor

Bölöni Farkas Sándor – akit a demokrácia hírnökének neveznek – életének
és munkásságának felidézése halálának 178. évfordulója alkalmából, úgy
vélem, kötelességünk. Megtisztelő
adósság leróni iránta érzett hálánkat
és méltóképpen tisztelegni a méltánytalanul elfeledett, de a legjelesebb erdélyi reformkori személyiségek egyike
előtt, akiből – Wesselényi Miklóshoz
és Széchenyi Istvánhoz hasonlóan –
áradt a nemzetszeretet, a közösség
jövőjéért való tenni akarás és gondoskodás.

____________5.
Szabadságon
Polinéziában
Fotó: Nagy Tibor

Ez veszélyezteti a kultúrákat, az őszi árpát, a búzát, a repcét. De nem
Országos viszonylatban kevés hó hullott az idei télen. Ennek
nemcsak a téli sportok kedvelői, a sípálya-tulajdonosok, a csak a szárazság, hanem a fagy is károsította a gabonaföldeket a hótakaró
hegyvidéki panziótulajdonosok látják kárát, hanem a gazdál- hiánya miatt.
Mi a helyzet Maros megyében? – kérdeztük Silvia Judét, a Maros Mekodók is, akik aggódva tapasztalják, hogy a csapadékszegény téli időszakban nagyon lecsökkent a talaj gyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság szakemberét.
– Maros megyében nincs olyan nagy gond, mint a déli megyékben,
nedvességtartalma.

Mezey Sarolta

illetve Temes vagy Krassó-Szörény megyében, ahol szárazságot okozott
(Folytatás a 4. oldalon)

Polinézia (görögül: sok sziget), Óceánia egy etnokulturális régiója, amely a
Csendes-óceán déli és középső részén fekvő körülbelül ezer szigetet
foglalja magába. Hatalmas terület,
melyet a Hawaii, Új-Zéland, illetve a
Húsvét-szigetek által bezárt háromszög alkot.

____________15.

Riasztás gyümölcs-,
zöldségügyben

Bodolai Gyöngyi

Az újonnan támadó koronavírus mellett egy másik, alattomosan ható veszély is fenyeget évek óta. Emiatt fogalmazott meg riasztást a héten dr. T. C. európai parlamenti
képviselő.
Ilyenkor, télen gyakrabban hangzik el, hogy fogyasszunk minél
több gyümölcsöt és zöldséget az egészséges, vitamindús táplálkozás érdekében. Ez manapság nem tűnik túlságosan nehéznek,
hisz az áruházakban, piacokon csábító színükkel, fényükkel kelletik magukat a citrusfélék és egyéb déligyümölcsök, amelyekből
kedvére válogathat a vásárló. Miközben a többség átadja magát
a csábításnak, az Országos Egészségügyi, Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság az idén is megerősítette, hogy a
Romániában forgalmazott importgyümölcs és zöldség a megengedettnél nagyobb mértékben fertőzött a kezelésükre, a szállításuk biztonsága érdekében használt növényvédő szerekben
található mérgekkel. Erre figyelmeztet a már idézett képviselő is,
aki szerint a legmérgezőbb hatóanyagból is találtak, aminek
használata tiltott az Európai Unióban.
A szakhatóság a megvizsgált importalma és -burgonya-minták
98 százalékában mutatta ki a növényvédő szerek nyomát, amelyek
rendszeres és nagy mennyiségű fogyasztás esetén májbántalmakat,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 47 perckor,
lenyugszik
17 óra 24 perckor.
Az év 31. napja,
hátravan 335 nap.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Borús idő
Hőmérséklet:
max.70C
min.-10C

Marosvásárhelyi fiatalok
a Budapest–Bamako futamon

Ma RAJMUND és ZELMA,
holnap TIMÓT napja.
TIMÓT:a görög-latin eredetű
Timóteusz (jelentése: istentisztelő) név magyar rövidülése.

BNR – 2020. január 30.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

18, 10, 7, 30, 24 + 11
10, 32, 9, 34, 7, 1

44, 41, 16, 13, 15, 31

Megyei hírek

NOROC PLUS: 8 2 1 9 2 6

SUPER NOROC: 3 6 7 0 4 4
NOROC: 0 9 8 6 4 0 6

EME-szakosztályi közgyűlés

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya február elsején 11 órakor tartja
évi közgyűlését a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház földszinti dísztermében. A közgyűlésre a szakosztály minden tagját várják a szervezők.

Farsangtemetés Kibéden

Február 22-én, szombaton tartják Kibéden a hagyományos farsangtemetést. A farsangi menet 10 órakor indul a
községközpontban levő általános iskolától, az utcákat bejárva a kultúrotthonnál fejeződik be, majd bállal zárul az
esemény.

Bibliás délelőtt Csíksomlyón

A Katolikus Magyar Bibliatársulat bibliás délelőttöt szervez
február elsején, szombaton 10–13 óra között Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban Mire való az eucharisztia? Eucharisztikus közösség tegnap, ma és holnap
címmel. Előadó Bodor Attila teológiai tanár. Bejelentkezni
a
0745-311-855-ös
telefonszámon
vagy
a
szbetti07@gmail.com e-mail-címen lehet.

László Attila önálló estje

Erdélyi turnéja keretében Én és a zongorám címmel
László Attila önálló estjére kerül sor a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában február 22-én 20 órai kezdettel. Jegyek a
Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók, érdeklődni a 0758133-617-es telefonszámon hétfőtől vasárnapig 15-21 óra
között.

Tűz volt egy kövesdombi lakásban

Csütörtökre virradóra, éjszaka 1 óra körül tűz ütött ki egy
marosvásárhelyi, kövesdombi tömbházban. A tűz egy földszinti lakásban keletkezett, a sűrű füst ellepte a lépcsőházat, s fennállt a veszély, hogy a tűz továbbterjed a
szomszédos lakásokra is. Szerencsére a tűzoltóknak sikerült megfékezni a lángokat, de 19 személyt – 16 felnőttet
és három gyereket – ideiglenesen el kellett távolítani a
tömbházból, két – egy 32 és egy 49 éves – nő pánikroham
miatt orvosi ellátásra szorult. A tüzet valószínűleg égve hagyott gyertya okozta.

Súlyos baleset Marosludason

Marosludason, az Aranyosgyéres irányába tartó úton egy
gépkocsi kisodródott az úttestről és felborult. A benne ülő
három személy megsérült, a rohammentősök szállították
őket a marosludasi sürgősségi osztályra.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Kiss Emőke

A Budapest–Bamako olyan magyar szervezésű autóverseny, melyet első alkalommal 2005-ben rendeztek meg.
Idén januárban már több mint 290 másik csapattal álltak a
rajtvonalhoz.
Pontosan kik és miért?
László Lóránd és Nagy Attila (Nagyi) marosvásárhelyi
fiatalok. A Rabbit-Go nevű csapat tagjaiként egy csodálatos,
több mint 30 éves Mk2-es Golffal túra kategóriában indulnak Budapestről, és a nyugat-afrikai Freetownig szeretnének eljutni. Ambíciójukhoz stabil alapot nyújt a közel
tizenöt éve tartó szoros barátságuk, illetve egyéni és közös

kalandvágyuk. Nem szeretnének közhelyeket pufogtatni,
de valóban egy másik, számukra ismeretlen világkultúra
megismerése vezérelte őket, amikor erre az útra jelentkeztek.
A „szabad városba” tartó út és az oda való eljutás egy időben jelenti a félelmeikkel való szembenézést, a különböző
képességeik próbatételét, a mélypontokat követő talpraállás
örömét.
Január 29-én indultak el Budapestre, ahonnan közösen a
többi csapattal január 31-én, ma fognak indulni a közel 9000
kilométeres futamra egészen Nyugat-Afrika szívéig, Sierra
Leone fővárosába, Freetownba. Ugyanakkor adományokat
is visznek az afrikai gyerekek megsegítésére. Nem utolsósorban pedig: bíznak a verdájukban!

Ivóvíz- és csatornaellátási gondok

Mint ismeretes, Erdőszentgyörgyön 2009-ben indult el a vezetékes ivóvíz és a szennyvízhálózat
kiépítése. A munkálatok 2011-ben elakadtak,
aztán az építést 2013-ban sikerült befejezni. Jelenleg a rendszert saját szolgáltatóegység működteti.

Ennek előnye, hogy bármilyen gondot operatívan kezelhetnek, időben igyekeznek a karbantartást vagy a javítást
is rendezni. Hátránya, hogy nehéz gazdaságilag fenntartani
a szolgáltatást, ameddig nem csatlakozik a rendszerre megfelelő számú fogyasztó. Eddig ugyanis a szolgáltató veszteségesen működött. A számítások szerint az idén júniusban
egyenlíthetik ki a mérleget. Az elején az új egységnek át
kellett vennie a hálózatot, amelynek önmagában magasak
voltak a fenntartási költségei, és csak fokozatosan csökkentek, ahogy bővült a fogyasztók száma. Elméletileg 1400
fogyasztót láthatnak el, eddig mintegy 1000-en csatlakoz-

Hétvégi sportműsor

KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga
középszakasza B csoportjának 5. fordulójában, szombaton 11 órától: Bukaresti Rapid
– Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul.
A férfi 1. liga 15. fordulójában, ma 20
órától, a volt Petru Maior egyetem tornacsarnokában: Marosvásárhelyi CSM – CSO
II Voluntari.
KÉZILABDA. A férfi A osztály C csoportjának 11. fordulójában, vasárnap 18 órától: Székelyudvarhelyi Szejke – Segesvári
CNE, Kolozsvári Universitatea – Segesvári
CSM.

RENDEZVÉNYEK

Medvenap az állatkertben

tak a vezetékes ivóvízhálózatra, a szennyvízlefolyót csupán
400-an használják. Annak ellenére, hogy a környezetvédelmi őrség mind az önkormányzat, mind a lakosság figyelmét többször is felhívta, még mindig sokan óvakodnak
attól, hogy a hálózatra kapcsolódjanak. Sajnos nem akarják
megszüntetni az udvaron levő pöcegödröket, s vannak
olyanok is, akik az árokba vagy a Küküllőbe engedik le a
szennyvizet.
A polgármester szerint köbméterenként 5 lejt számláznak az ivóvíz- és a szennyvízhálózatra. A csatlakozási költségek is mintegy 400 lejbe kerülnek (a vízmérőt és a
csatlakozási idomokat kell megvásárolni).
Egy másik gond az, hogy jelenleg mintegy 3000 köbméter hiánya van az egységnek. Ezt az elfogyasztott mennyiséget nem fizették ki a használók. Néhány nagyfogyasztót
be is pereltek ezért. De nem kellene ide jutni – mondja a
polgármester. (vajda)

A labdarúgó 1. liga 23. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Január 31., péntek:
* 20.00 óra: CSU Craiova – Medgyesi Gaz Metan
Február 1., szombat:
* 13.00 óra: Academica Clinceni – FC Voluntari
* 15.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – Gyurgyevói Astra
Február 2., vasárnap:
* 17.00 óra: Chindia Târgovişte – FC Botoşani
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB
Február 3., hétfő:
* 20.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Konstancai Viitorul
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look Sport/Plus.

Február 2-án, vasárnap 11–13 óra között a marosvásárhelyi állatkertben megtartják a hagyományossá vált, időjóslással egybekötött medvenapot. A népi hiedelem szerint
ha ezen a napon jó idő van, és a medve meglátja az árnyékát, hosszú lesz még a tél, ha borús az idő, és az árnyék nem látszik, közeledik a tavasz. A marosvásárhelyi
állatkertben a közös időjóslás mellett számos érdekességet lehet megtudni a medvékről, illetve mézkóstolás is

lesz. A szervezők arra kérik a gyermekeket, vigyék el a
rendezvényre kedvenc plüssmackójukat, hogy egy csoportképen megörökíthessék.

Dr. Zacher Gábor
Marosvásárhelyen

Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Marosvásárhelyen is előadást tart februárban dr. Zacher Gábor
népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen február
28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes termében hallgathatja meg a közönség a legújabb előadását, amelyben
a popkultúra bálványainak életén és addikcióin át mutatja
be a tudatmódosítók veszélyes világát.
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Bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kormány
ellen a PSD és az RMDSZ

Cseke Attila szenátusi frakcióvezető a francia közszolgálati
Bizalmatlansági indítványt terjesztett be a jobbkörádiónak
nyilatkozva csütörtökön elmondta: az RMDSZ nem
zép kormány ellen az ellenzéki PSD és az RMDSZ,
hogy a kabinet megbuktatásával megakadályozza a kötött partnerséget vagy szövetséget a szociáldemokratákkal, nem lépett koalícióra velük a PNL ellen, hanem saját
kétfordulós polgármester-választás bevezetését.

A PSD és RMDSZ 208 törvényhozója által aláírt bizalmatlansági indítványt csütörtökön iktatták a parlamentben.
A Ludovic Orban vezette kabinet szerdán a parlamenti vitát
kiiktató kormányzati felelősségvállalást jelentett be a helyhatósági választási törvény módosítására. Az ily módon előterjesztett törvényjavaslat hatályba lépését csak a kormány
megbuktatásával akadályozhatja meg a parlament. Ha három
napon belül senki sem terjeszt be bizalmatlansági indítványt,
vagy a kabinet túléli a bizalmi szavazást, a felelősségvállalással előterjesztett törvénytervezet elfogadottnak minősül.
A november óta kormányon lévő PNL azt hangoztatja, hogy
a polgármesterek legitimitásának növelése érdekében akarja
módosítani a választójogot, a politikai elemzők szerint azonban valójában a PSD meggyengítésének szándéka vezérli őket.
A bizalmatlansági indítvány szerzői azt kifogásolják, hogy
a kormánypárt önös érdekei miatt, a korábbi alkotmánybírósági határozatokat és az európai ajánlásokat megsértve, alig
néhány hónappal a júniusban esedékes helyhatósági voksolás
előtt próbálja módosítani a választási törvényt.

régóta hangoztatott álláspontjához hűen, elvi okokból akarja
megakadályozni a választási törvény módosítását a voksolás
előtt.
Az RMDSZ azzal a feltétellel vállalta a PNL-kormány parlamenti támogatását, hogy a kormány nem módosítja a parlament megkerülésével – sürgősségi rendelettel vagy
felelősségvállalással – a választási törvényt. A miniszterelnök
egyébként egy televíziós interjúban maga is elismerte, hogy a
kétfordulós polgármester-választás ügyében megsértette az
RMDSZ-szel aláírt megállapodását.
Az RMDSZ becslése szerint a romániai magyarság polgármestereinek 20 százalékát elveszítené, ha bevezetnék a kétfordulós választást. Egy második forduló ugyanis lehetővé
teszi, hogy a román pártok összefogjanak az első körben élre
került magyar jelöltekkel szemben.
A PNL/Orban-kormány – a román demokrácia privatizálása
című bizalmatlansági indítványt hétfőn olvassák fel a kétkamarás parlament együttes ülésén, a kormány sorsáról pedig
leghamarabb jövő csütörtökön szavazhatnak. (MTI)

A szociáldemokraták más pártok törvényhozóival is
tárgyalnak

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt ügyvivő elnöke egy
szerda esti interjúban úgy nyilatkozott: 5-6 szavazat hiányzik
ahhoz, hogy célba érjen a bizalmatlansági indítvány, ezért tárgyalásokat
folytatnak
más
pártbéli törvényhozókkal is.

„Napjaink Európájában egyetlen kormány sem engedte meg magának, hogy
ilyen kevés idővel a választások előtt
megváltoztassa a választási törvényt,
függetlenül attól, hogy milyen választásokról beszélünk. Jelen esetben éppen a
helyhatósági választásokról van szó. A
demokrácia harminc esztendeje alatt Romániában egyetlen kormány se engedte
meg magának, hogy saját érdekeitől vezérelve módosítsa a választási törvényt.
Ez a legsúlyosabb krízis, amelyet a hatalommal való visszaélés okozott” – fejtette ki Ciolacu az Antena 3

Koronavírus

televíziócsatornának adott interjúban. A
PSD ideiglenes elnöke azt is elmondta, a
nap folyamán benyújtják a bizalmatlansági indítványt. Ciolacu szerint vannak
PSD-n kívüli parlamenti képviselők,
akik csatlakozni kívánnak a frakcióhoz,
velük tárgyalások folynak.
„Bízom benne, hogy célba fog érni ez a
bizalmatlansági indítvány” – jelentette ki.
Az ALDE nem szavazza meg az indítványt
A Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) támogatja a kétfordulós
polgármester-választást, és nem fogja
megszavazni a Szociáldemokrata Párt
(PSD) által benyújtott bizalmatlansági
indítványt – szögezte le csütörtökön
Călin Popescu-Tăriceanu.
Az ALDE elnöke egy Facebook-bejegyzésben azt írja, a polgármesterek két
fordulóban történő megválasztása „valós
legitimitást” kölcsönöz az elöljáróknak,

ez a választási mód „a demokratikus normalitáshoz való visszatérést” jelenti.
„Emellett kissé megtöri azoknak a nagy
pártoknak a hegemóniáját, amelyek kitalálták az egyfordulós választást” – érvel
Facebook-bejegyzésében Tăriceanu.
A pártelnök szerint ugyanakkor a választási törvény felelősségvállalással
való módosításával a Nemzeti Liberális
Pártnak gyakorlatilag az előre hozott választások kieszközlése a célja, és ezáltal
– véli Tăriceanu – válsághelyzetet idéz
elő, amely megbénítja az országot és elriasztja a befektetőket.
„Az előre hozott választások érdekében kirobbantott politikai válság súlyos
hatással lehet a gazdaságra. A kormánynak inkább stabilitásra és gazdasági növekedésre kellene törekednie, nem
válsághelyzetet előidéző politikai játszmákkal kellene foglalkoznia” – nyomatékosítja. (Agerpres)

Újfajta, hatékonyabb arcmaszkok gyártását kezdi
meg egy csehországi cég

Újfajta, az eddigieknél hatékonyabb arcmaszkok
gyártását kezdi meg két héten belül a brünni (Brno)
Respilon vállalat egy izraeli cég közreműködésével.
Ezek az arcmaszkok nemcsak elfogják a koronavírust, de annak elpusztítására is képesek lesznek az
anyagban lévő réz-oxid nanorészecskéinek köszönhetően – közölte Roman Zima, a dél-morvaországi
cég igazgatója újságírókkal.

Roman Zima szerint az újfajta arcmaszkok néhány héten
belül kaphatóak lesznek, az áruk pedig várhatóan néhány tíz
korona lesz.
A hagyományos papírból vagy szövetből készült arcmaszkok hatékonyságát az utóbbi hetekben több szakértő is megkérdőjelezte. A brünni cég nanorészecskék fejlesztésére
specializálódott, míg magának az arcmaszknak a legyártását
külföldi cégeknél rendeli meg.
A koronavírus a közelmúltban Kínában jelent meg, a fertőzöttek száma meghaladja a hatezret, s több mint százötven személy már meghalt.

Csehországban a járvány kirobbanása előtt naponta mintegy
száz darab arcmaszkot adtak el, mára ez a szám több ezerre
emelkedett, és számos helyen az arcmaszkok már nem is kaphatók.
A cégigazgató szerint nemcsak az arcmaszkok anyaga és
szűrője fontos, hanem az arcmaszk formája is, hogy minden
részében jól tapadjon az archoz. A Respilon elemzése szerint
az eddig használt különféle klasszikus arcmaszkok nem túl hatékonyak. Hatékonyságukat feljavítja a nanorészecskés szűrő
használata, amely a nagyon apró vírusokat is képes elfogni és
elpusztítani. Az újfajta arcmaszkok egyszeri használatra készülnek, mert az arcról való levételkor fertőződhetnek.
„Arcmaszkjaink számításaink szerint mintegy másfél-két
hónap múlva már kaphatók lesznek a gyógyszertárakban és az
üzletekben. A Respilon tavaly mintegy 700 ezer darab arcmaszkot adott el elsősorban Kínában. Az idén már 8,5 millió
darabra kapott megrendelést. „Ilyen mennyiségű megrendelést
azonban egyedül nem vagyunk képesek teljesíteni” – jegyezte
meg Roman Zima. (MTI)

Megbukott az alkotmánybíróságon a kormány két,
felelősségvállalással előterjesztett tervezete

Alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkotmánybíróság szerdán a Ludovic Orban vezette kormány első két, tavaly decemberben „felelősségvállalással” előterjesztett törvénytervezetét.

A tavaly november óta kisebbségben kormányzó, további
öt frakció támogatására szoruló PNL azóta is több ízben, a parlamenti vitát mellőzve, a kormány mandátumát kockára téve,
kormányzati felelősségvállalással próbálta érvényesíteni törvényhozási prioritásait. Az ilyen módon előterjesztett tervezetek hatályba lépését elvileg csak a kormány megbuktatásával
akadályozhatja meg a parlament. Mindazonáltal ezen jogszabályok kihirdetése előtt is kérhetnek előzetes normakontrollt

a képviselők. Az ellenzéki PSD óvásában arra hivatkozott,
hogy alkotmányellenes a kormány beavatkozása a törvényhozás folyamatába olyan témakörökben – ebben az esetben a diákszállítás, illetve az igazságszolgáltatás megszervezése terén
–, amelyekről törvénytervezetek szerepelnek a parlament napirendjén. Az alkotmánybíróság a PSD-nek adott igazat. Az
első törvény a diákszállítást nyilvánította volna közszolgáltatássá, a második pedig az igazságszolgáltatás megszervezéséről szóló törvény azon előírásának hatályba lépését halasztotta
volna el, amely kettőről négy évre növeli az ügyészi és bírói
karrierre pályázó jogászoktól megkövetelt szakmai tapasztalatot. (MTI)

Ország – világ
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Szélriadó szombat reggelig

Felerősödik a szél az ország 27 megyéjében – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). Az elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetés
péntek reggeltől érvényes Arad, Argeş, Bákó, Bihar,
Beszterce-Naszód, Brassó, Buzău, Fehér, Kolozs,
Krassó-Szörény, Kovászna, Dâmboviţa, Gorj, Hunyad, Hargita, Mehedinţi, Máramaros, Maros,
Neamţ, Prahova, Szeben, Szilágy, Szatmár, Suceava, Temes, Vâlcea és Vrancea megyére. Az előrejelzés szerint január 31-ének reggele és február
elsejének reggele között hegyvidéken 80-100 km/h-s
szél is lehet. 1500 méter fölött havazás, hóviharok
várhatók. Az alacsonyabban fekvő térségekben vegyes csapadék valószínű, ami jégképződést okozhat, és a szél sebessége elérheti az 50-55 km/h-t.
(Agerpres)

Tízre nőtt az influenza halálos
áldozatainak száma

Tíz személy halt meg influenza miatt ebben a szezonban, közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet keretében működő Fertőző
Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos
Központ. Legutóbb egy 12 éves bukaresti gyermek
halt meg, akinél A típusú influenzavírust diagnosztizáltak. A gyermek nem volt beoltva influenza ellen.
(Agerpres)

Az alkotmánybíróság előtt
a különnyugdíjak ügye

Az alkotmánybírósághoz fordul a legfelsőbb bíróság
a bírák és az ügyészek különnyugdíja eltörlésének
kapcsán. A legfelsőbb bíróság szerdán kiadott közleménye értelmében az egyesített kollégium ülése
103 bíró részvételével zajlott, teljesült a törvény által
megkövetelt kvórum. „A legfelsőbb bíróság egyhangúlag úgy döntött, hogy előzetes normakontrollt kér
a bírák és az ügyészek különnyugdíját is eltörlő törvény kihirdetése előtt” – áll a közleményben. A képviselőház kedden 247 támogató szavazattal
elfogadta a különnyugdíjak eltörlését célzó jogszabálytervezetet. A 2004/304-es törvény értelmében a
legfelsőbb bíróság egyesített kollégiuma előzetes
normakontrollt kérhet a törvények kihirdetése előtt.
A múlt esztendő végén Alina Corbu, a legfelsőbb bíróság elnöke aggodalmát fejezte ki a kormány azon
szándékával kapcsolatban, hogy eltörlik a bírák
szolgálati nyugdíját, és kijelentette: minden alkotmányos eszközt megragadnak az igazságügyi hatóság védelmére és függetlenségének biztosítására.
(Agerpres)

Bűnvádi eljárás indul
a brassói tragédia ügyében

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt bűnvádi
eljárást indított a rendőrség a csütörtök reggeli brassói tragédia ügyében. Egy apa alig ötéves kislányával lezuhant egy panelház 10. emeletéről, és
mindketten életüket vesztették. Igazságügyi források
a Mediafax tudósítójának elmondták: a nyomozó hatóságnak az ügyben több hipotézise van: a férfi vagy
szándékosan ugrott ki a kislányával az ölében, vagy
balesetről van szó. Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult bűnvádi eljárás.

Riasztás gyümölcs-,
zöldségügyben

(Folytatás az 1. oldalról)
daganatos megbetegedést okozhatnak, csökkentik a termékenységet, veszélyesek a magzat egészségére, károsan
befolyásolják a pajzsmirigy működését.
Az elmúlt években is kimutatták ezeket a mérgező
anyagokat, de általában a megengedett érték alatti százalékban.
Ha majd fontosabb lesz a lakosság egészsége, mint a
kereskedelmi profitszerzés, akkor reménykedhetünk
abban, hogy a déligyümölcsök, zöldségek mellett olvasható lesz, hogy a szervezetre káros anyagokból milyen
mennyiséget tartalmaznak. Mindenképpen figyelemre
méltó, hogy van már olyan áruház, ahol feltüntették,
hogy a citrom és narancs héja nem fogyasztható, és ezek
biováltozatát is árusítják néha.
Addig is a déligyümölcsöket, amelyeket erős gombaés rovarirtó szerekkel kezelnek, ha a héjukat nem is használjuk fel, körömkefével 60 másodpercig folyó víz alatt
mossuk, hogy a kezünkkel, a késsel a héjon levő anyagokat ne vigyük át a gyümölcs húsára. Az importburgonyával is hasolóan kell eljárni, az almát, körtét pedig
tanácsos a mosás után meghámozni, ha nem biztos házi,
hazai forrásból származnak, bármennyire is arra tanítottak, hogy a héjukban van a vitamin. Sajnos, ma már
más is van ott.
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A búza és árpa nem károsult

(Folytatás az 1. oldalról)
a csapadékhiány. Nálunk volt hó is,
eső is, nem száradt ki a talaj, emiatt
nincs olyan nagy veszély. Viszont
amiatt, hogy a földeket nem borította hótakaró, a mínusz 7 és 8
fokos fagy károsította a kultúrákat,
főleg a repcét. Maros megyében
közel 6 ezer hektáron termelnek
repcét, ennek tíz százalékát tönkretette a fagy. A farmereknek ezeket a
fagykárosult területeket tavasszal
újra kell vetniük vagy repcével,
vagy kukoricával, vagy napraforgóval. Maros megyében sem jelentették, hogy az árpa és a búza károsult

volna. Ugyanis a búza és az árpa
mínusz 20 fok alatt fagy meg, ha
nincs hótakaró alatt. Ilyen alacsony
hőmérsékleteket azonban idén télen
nem regisztráltak – tájékoztatott Silvia Jude.
Az új jogszabályokra várnak
A szakember, témát váltva, arról
is beszélt, hogy az igazgatóság
szakemberei a támogatásokra vonatkozó új jogszabályok megjelenésére várnak, hogy indíthassák
többek között a paradicsom-, a fokhagyma- és a gyapjútermelést ösztönző programokat. A gyapjútermelést és -beszolgáltatást orszá-

gos viszonylatban ösztönzik,
azonban Maros megyében egyetlen engedélyezett begyűjtőközpont
sincs, valószínűleg azért, mert nehézkes az értékesítése ennek a
nyersanyagnak, hiszen a feldolgozók, a posztó- és szövetgyárak
megszűntek. A juhosgazdák az értékesítés lehetőségének hiánya
miatt inkább elégetik a gyapjút.
Azért jó tudni, hogy az országos
programban részt vevő juhászok a
leadott gyapjú kilogrammjáért 2
lejt kapnak pluszban. Maros megyében több mint 490.000 juhot
tartanak.

Első idei soros ülését tartotta tegnap a Maros Megyei Tanács

Halaszthatatlan munkálatok elkezdéséről
döntöttek

Első idei soros ülését tartotta tegnap a
Maros Megyei Tanács Péter Ferenc elnökletével. A testület többek között a megyei
kórházat és a repülőteret érintő beruházásokról döntött.

Mezey Sarolta

A fertőző- és a tüdőklinika udvarát rendezik
Két klinika belső udvarának felújítását tervezi a
Maros Megyei Klinikai Kórház. A Dózsa György utcai
1-es Számú Fertőzőklinikát és a tüdőklinikát érintő beruházásokat hagyta jóvá a Maros Megyei Tanács. A benyújtott műszaki dokumentumok alapján mindkét
kórház udvarán parkolóhelyeket, gyalogossétányokat
és pihenőövezeteket alakítanak ki a páciensek és az
egészségügyi személyzet számára. Az udvart, a gyalogossétányokat és az épületek bejáratait úgy alakítják
át, hogy a mozgássérült személyek is könnyen megközelíthessék az épületet. A két beruházás értéke egymillió lej.
Felújítják a repülőtér fűtésrendszerét
Az önkormányzati testület a tegnapi tanácsülésen jóváhagyta a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér fűtésrendszerének korszerűsítését is. A projekt

műszaki-gazdasági mutatói alapján a beruházás teljes
értéke 1.654.375,07 lej, héával (19%), ebből építésiszerelési költség 642.029,24 lej, héával (19%). A fűtésrendszer felújításához két hagyományos fűtőkazánt
és egy napenergiás fűtőrendszert vásárolnak, ami 21
napelemből áll. A korszerűsítésnek köszönhetően a fűtéshez szükséges hőenergia 54%-át napenergiából fogják biztosítani.
– A repülőtér utastermináljának hőközpontja több
mint 50 éves, megérett a cserére. Tavaly elkezdődött a
tervezés, most jutottunk el odáig, hogy a mutatókat jóváhagyjuk, ezzel indulhat a versenytárgyalás a hőközpont cseréjére – nyilatkozta Péter Ferenc tanácselnök.
Alexandru Lupa lépett Mara Togănel helyébe
A tanácsülésen egy új megyei tanácsos mandátumát
is érvényesítették. Alexandru Lupát a PNL Maros megyei szervezete javasolta Mara Togănel helyére. Alexandru Lupa letette az esküt, mandátuma idején a
megyei tanács társadalmi-kulturális bizottságában fog
tevékenykedni.
A napirendi pontok között szerepelt a Maros Megyei
Tanács elnöke elmúlt évi tevékenységi beszámolójának
elfogadása. A terjedelmes beszámoló az intézmény
honlapján olvasható, de a közeljövőben sajtótájékoztatón is ismertetik.

Az OTP Bank öt év alatt
5 százalékra növelné romániai
piaci részesedését

Öt év alatt 5 százalékra növelné piaci részesedését Romániában az OTP, amely már
az idei év végén el akarja
érni a 3 százalékot – jelentette ki Fatér Gyula, az OTP
Bank Románia vezérigazgatója.

A vezérigazgató a Ziarul Financiar (ZF) című gazdasági-pénzügyi napilapnak adott interjúban
beszélt a magyar bank romániai
terveiről. A lap emlékeztetett,
hogy az OTP Bank Románia 2018
végén 2,45 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett és a kilencedik legnagyobb pénzintézet volt.
Már 2019-ben elkezdték gyakorlatba ültetni az Apollo névre
keresztelt stratégiát, amelynek
alapján öt év alatt 1 milliárd lejt
akarnak befektetni, hogy elsősorban organikus úton kétszerezzék
meg a piaci részesedésüket. Az
OTP az idén 300 új munkatárs felvételét és fiókhálózata bővítését
tervezi, de a digitalizáció révén is
növelni akarja ügyfelei számát.
Fatér Gyula kifejtette, azért fontos számukra ez a stratégia, mert
eddig többnyire akvizíciókkal növelték piaci részesedésüket, most
viszont az organikus növekedés
útját akarják járni. A vezérigazgató
ezt nagy kihívásnak nevezte.

A kilépés nem jelenti az EU és Nagy-Britannia közötti kapcsolat végét

Az EP jóváhagyta a Brexit-megállapodást

A Parlament is hozzászól az unió
és Nagy-Britannia közötti jövőbeli
kapcsolathoz
A Parlamentnek az Egyesült Királysággal fenntartott koordinációért
felelős csoportja (amelyet David
McAllister német néppárti képviselő,
a külügyi bizottság elnöke vezet) kapMózes Edith
csolatban áll majd az Európai Bizottság
EU–Egyesült
Királyság
A Tanácsot képviselő Nikolina kapcsolatrendszerrel foglalkozó munBrnjac horvát Európa-ügyi minisz- kacsoportjával, és egyeztet a külügyi
ter, Ursula von der Leyen bizottsági és a nemzetközi kereskedelmi bizottelnök és az unió Brexit-ügyi főtárgyalója, Michel Barnier részvételével a szavazás előtt lezajlott vitán a
képviselők sorra vették a kilépési
folyamat történéseit és áttekintették
a következő feladatokat.
A képviselőcsoportok nevében
felszólaló legtöbb képviselő a történelmi jelentőségű szavazás kapcsán
kiemelte: az Egyesült Királyság kilépése nem jelenti az EU és NagyBritannia közötti kapcsolat végét,
az európaiak és a britek közti kapocs továbbra is erős marad. A Brexitnek
vannak
tanulságai,
amelyeknek szerephez kell jutniuk
az unió jövőjének alakításában, vélekedtek a képviselők, akik köszönetüket
fejezték
ki
Nagy-Britanniának és a brit képviselőknek az unióért végzett munkájukért. Többen figyelmeztettek,
hogy az unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatot
konkretizáló tárgyalások nem lesznek könnyűek, különösen, ha figyelembe
vesszük
a
kilépési
megállapodásban megszabott határidőket.
Az Európai Parlament január
29-én 621 szavazattal, 49 ellenszavazat és 13 tartózkodás
mellett jóváhagyta az Egyesült Királyság és az Európai
Unió közötti kilépési megállapodást.

sággal, illetve minden más érintett
parlamenti bizottsággal. A Parlament
folyamatos figyelemmel követi Michel Barnier főtárgyaló munkáját, és
állásfoglalásaival továbbra is befolyásolja a tárgyalások menetét. A végső
megállapodáshoz a Parlament jóváhagyására van szükség.
David Sassoli: ötvenévnyi
integráció nem válik köddé
egyik pillanatról a másikra
– Mélyen elszomorít, hogy
idáig jutottak a dolgok. De ötven-

évnyi integráció nem válik köddé
egyik pillanatról a másikra. Mindnyájunknak keményen kell majd
dolgoznunk az új kapcsolat kialakításán, és nem veszíthetjük szem
elől az állampolgárok jogait és védelmét. A jövőbeli kapcsolatunknak sok próbát kell majd kiállnia;
ez nem lesz egyszerű folyamat,
tudtuk az elejétől. Azonban biztos
vagyok benne, hogy végül sikerül
felülemelkednünk a nehézségeken, és mindig megtaláljuk majd
a közös pontot – mondta a Parla-

Úgy vélte, fontos, hogy mielőbb
elérjék az 5 százalékot, mert Románia nagy piacnak számít, és
ehhez megfelelő részesedéssel kellene rendelkeznie az OTP-nek, hiszen a környező országokban a
magyar bank a legnagyobbak közé
tartozik. „Romániában jelenleg nagyon kicsik vagyunk ahhoz képest,
hogy mi lenne egészséges egy univerzális bank számára” – idézte a
ZF a vezérigazgatót.
Fatér Gyula a minimálisan elfogadhatónak az 5 százalékos piaci
részesedést tekinti, hiszen a román
bankpiac jelenleg felaprózott, várhatóan konszolidálódni fog. Úgy
vélte, azoknak a bankoknak, amelyek nem érik el minél hamarabb
az 5 százalékos részesedést, vagy
vásárolniuk kell más pénzintézetet, vagy össze kell olvadniuk más
bankkal, vagy az eladásról kell
dönteniük a tulajdonosaiknak. A
lap emlékeztetett, hogy Romániában a bankok több mint fele 1 százalék alatti piaci részesedéssel
rendelkezik.
A vezérigazgató hangsúlyozta,
hogy a legfontosabb számukra az
organikus növekedés, de nem zárta
ki azt a lehetőséget sem, hogy bankot vásároljanak, amennyiben erre
megfelelő alkalom nyílik – olvasható a Ziarul Financiarban. (MTI)

ment elnöke, David Sassoli a történelmi szavazást követően.
A következő lépések
– átmeneti időszak
A kilépési megállapodás életbe
lépéséhez a Tanács minősített többséggel történő jóváhagyására van
szükség.
A február elsején kezdődő átmeneti időszak december 31-én ér
véget. Az Egyesült Királyság és az
unió közötti bármely megállapodást
addigra le kell zárni.
Az átmeneti időszak egyszer
ugyan meghosszabbítható egy egytől két évig terjedő időszakkal, de
az erre vonatkozó döntést július elsejéig kell meghoznia az EU és az
Egyesült Királyság közös bizottságának.
Az unió és az Egyesült Királyság
közötti jövőbeli kapcsolatról szóló
minden megállapodáshoz szükség
van a Parlament jóváhagyására. Ha
a megállapodás tagállami kompetenciákat is érint, akkor a nemzeti
parlamentek ratifikációja is szükséges.
***
A Parlament plenáris ülésének
döntésére a ratifikációs folyamat
brit lezárását és az alkotmányos
ügyek bizottságának a kilépési
megállapodás elfogadását támogató
múlt heti javaslatát követően kerül
sor. Az EU és az Egyesült Királyság
közötti kilépési megállapodás hatályba lépéséhez azt a Parlamentben
a leadott szavazatok egyszerű többségével jóvá kell hagyni, mielőtt a
Tanácsban sor kerülhet a (minősített
többséget igénylő) végső szavazásra.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó
Irodája)
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Bölöni Farkas Sándor (1795. dec. 15. – 1842. febr. 2.)

Buksa Éva-Mária ny. tanár

„A demokrácia hírnöke”
„A régi Erdély egyik legigazibb, de legmagányosabb
tudós-hőse, aki új és bátor eszméket, új
gondolatokat
érlelő tanokat terjesztett a téves előítéletektől megszabadulni nem tudó kortársaknak.”
Jancsó Elemér
Bölöni Farkas Sándor – akit a demokrácia
hírnökének neveznek – életének és munkásságának felidézése halálának 178. évfordulója alkalmából, úgy vélem, kötelességünk.
Megtisztelő adósság leróni iránta érzett hálánkat és méltóképpen tisztelegni a méltánytalanul elfeledett, de a legjelesebb erdélyi
reformkori személyiségek egyike előtt, akiből – Wesselényi Miklóshoz és Széchenyi Istvánhoz hasonlóan – áradt a nemzetszeretet, a
közösség jövőjéért való tenni akarás és gondoskodás. Az áldozatvállalás és segítő szándék megtestesítője volt. A közte és
Wesselényi között kialakult ifjúkori barátság
az évtizedek folyamán, a reformkor nagy eszmei küzdelmeiben, valamint a merész hazafias tettek mezején még inkább elmélyült,
szorosabbá vált. Életük végéig őszintén tisztelték, szerették, sőt segítették egymást.
Ki volt Bölöni Farkas Sándor? A tudományos művek és a lexikonok megfogalmazása
szerint: író, műfordító, művelődésszervező,
népművelő, utazó, a korabeli erdélyi kultúra
lelkes támogatója, és 1834-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. „Egy
székely nemes, aki felfedezte a demokráciát”
– írta Hatvany Lajos. Jancsó Elemér állítása
szerint „erdélyi és magyar szellemtörténetünk
egyik kimagasló része”.
Azon kevesek egyike volt, akit nemcsak
tudásáért, de egész lényéből sugárzó jóságáért, a közemberek és az erdélyi ifjúság iránti
önzetlen segítő szándékáért, gondoskodásáért, emberbaráti tetteiért (bár anyagi forrásai
igen szűkösek voltak) már kortársai is tiszteltek, s nagyon szerethető embernek tartottak.
„Csak a közjót és hazám boldogságát óhajtottam” – vallja Farkas Sándor.
„A reformkorszaknak ahhoz a nemzedékéhez tartozott, amely a közjót az egyéni érdek
elé helyezte, s a polgári demokráciában látta
az emberi nem boldogulását megvalósulni” –
Mikó Imre szerint.
A nemzeti haladás előfutára volt, de nem
érhette meg eszméi győzelmét.
Mi, a haladó törekvéseket bátran hirdető és
azokért áldozatokat vállaló „hősöknek” kései
utódai, adósok vagyunk! Mindenkori adósságunk őrizni emléküket, őrizni múltbeli nemzeti értékeinket! Saját kultúránk részei a
reformkori történések és küzdelmek. Büszkeséggel tölt el bennünket ez a feladat, amely
hármas jelentőséggel bír: emlékeztető a
Múltra, vigasz a Jelennek és bátorítás a Jövőnek…
Jancsó Elemér írja Bölöni Farkas Sándor
élete és munkássága című könyvében (Kolozsvár, 1942, 402. old.): „Ember és mű, szavak és tettek kevés írónknál alkottak olyan
szoros egységet, mint nála”.
Ez a Háromszéken, Bölönben (ma: Kovászna megye) született, rendkívüli szellemi
képességekkel és erkölcsi erényekkel megáldott ifjú székely „hét szilvafás” kisnemes Kolozsváron, az unitárius főtanoda bölcsészet és
teológia karán tett maturándusi rigorózumot
(érettségizett). De már diákkorában a színjátszás vonzotta, Schiller Haramiák című drámájának eszmeisége érzékenyen érintette,

Kőváry Endre: Bölöni Farkas Sándor

elszántan, boldogan vállalta a lázadó cseh haramiavezér szerepét a helyi Wandza-féle színtársulatnál. Az iskolai tiltás és „arestom”
miatt önként bujdosásra indult. A következő
évben visszatért tanulmányait folytatni, majd
a kolozsvári evangélikus „királyi líceumban”
jogot tanult. Élete során, állandóan képezve
magát, nagy tudásra tett szert, és elsajátított
öt idegen nyelvet is, melyek aztán nyugat-európai és észak-amerikai utazásai során nagy
hasznára válnak.
Sikerült és abbahagyott tervei a 19. századi
Erdély három évtizedének (1810-től 1842-ig)
szellemi életébe nyújtanak betekintést.
Döbrentei Gábor, felismervén kivételes tehetségét, kegyeibe fogadta. 1815 augusztusában Dédácsról kelt levelében ez áll:
„Kimondhatatlan gyönyörűségemre van,
hogy Te engemet oly lángolva szeretsz. Barátod (ti. Ő), mint egy őrlélek kíván körülötted lebegve lépteidet követni”. Később
Kazinczynak írt levelében ezt írta: „Én mindent el fogok követni Farkasért. A lelkem
fájna őt, e lángoló Hazafit, e szép lelket katonák között tudni”.
Ekkortájt B. Farkas Sándor kötelező székely szélbeli (ma: határőr) szolgálatot teljesített az osztrák-magyar hadseregben, eltiltva
a normális polgári élettől s az irodalmi tevékenységtől. Bölöni Emlékirataiban kétségbeesetten írta: „Minden kinézés a jövőre előlem
el van zárva. Nem próbálhatok: mert unitárius, mert székely-conscriptus s pénztelen vagyok. Környülményeim a Muzára nézve
lélekölők”.
A katonai szolgálat alóli felmentése után
Döbrentei Kazinczynak is részletesen bemutatta ifjú barátját, és Farkas fordításaiból elküldött néhányat. Fordításait olvasva,
Kazinczy azonnal barátságába fogadta, és
munkáiról elragadtatással nyilatkozott: „A te
ajkaidat, szeretetre méltó ifjú barátom, Isten
illette meg, nyelved gyönyörű, képzeleted
lángol, röpköd, állj munkának, adj eredeti darabokat!” Néhány hónap múltán Kazinczy –
aki nagy reményeket fűzött irodalmi munkásságához – így lelkendezik az ifjú tehetségről
Bölöni Farkas Sándorhoz című versében:
„Ragyogó futással kezded a futást
Olympiádnak síkjain…
Hová futsz? Megállj! Itt az Euripidesz
Hermája, s a Goetheé, s közöttük

A hármas istennő szent szobra kél.
Hullj térdre, lelkes ifjú, s mondd
az igét:
El, el a határig, vagy ne, te nagy
merő !
El, el a határig! Vár a hős iker!”
Ugyancsak Kazinczy Ferenc
Kiss Jánosnak így áradozik róla:
„…prózája kimondhatatlan szép.
Nekünk ebben a fiúban Schillerünk
nevelkedik!”
B. Farkas Sándort a következő
időszakban súlyos anyagi, megélhetési gondok nyomasztják. Wesselényi
naponta
meghívta
asztalához, amit ő kénytelen volt
elfogadni. Megélhetését nem látta
biztosítottnak, irodalmi munkákba
nem tudott belekezdeni szubjektív
és objektív okok miatt. Ezért önvád
és állandó csüggedés lett úrrá rajta.
Kazinczyval 1816-os erdélyi látogatásakor Kolozsváron szégyenkezve találkozott, mert felismerte,
hogy a hozzá fűzött álmokat nem
tudta valóra váltani. A „magyar
Schiller” borúlátó életszemlélete
akkor enyhült, amikor br. Wesselényi Miklós javaslatára Marosvásárhelyre indultak, hogy jogásznak képezzék
magukat…
Bölöni Farkas Sándor és Marosvásárhely
kapcsolatáról
Bölöni Farkas Sándor testvérbátyja, Farkas Elek városunkban, Marosvásárhelyen
folytatott joggyakorlatot a királyi Táblabíróságon. Ez idő alatt Sándor mindössze egyszer
járt Marosvásárhelyen. A poros, sáros kisváros nem nyerte el tetszését. Bátyja, egyetlen
fiútestvére városunkban 1811 tavaszán elhunyt tüdőgyulladásban. Itt jegyezném meg,
hogy a városi közkórház csak 1812-ben nyílik meg a Kövecses (ma Avram Iancu) utcában. Akkor jött ide másodszor, amikor
intézkednie kellett a temetés ügyében.
Harmadszor 1816 októberében, a korabeli
jogászvilág szokásait követve – joggyakornokként, ahogy akkor mondták: kancellistaként – érkezett Marosvásárhelyre a gyakorlati
törvény és a törvénykezési ismeretek megszerzése végett. Két legjobb barátja, br. Wesselényi Miklós és Kelemen Béni
(székelykeresztúri születésű, külföldi egyetemeken tanult, a kolozsvári unitárius tanoda
bibliotékárusa) társaságában jött, hogy az itteni Királyi Ítélőtáblánál jogi tanulmányaikat
kiegészítsék, gyakorolják. A két jó barát kényelmes szállást bérelt a Vármegyeháza közelében. Akkor ott működött Erdély
Szebenből áthelyezett legfelsőbb ítélőszéke
– a Királyi Ítélőtábla (táblabíróság), mely
1827-től átköltözött az újonnan megvásárolt
Kendeffy-palotába. Wesselényi Miklós gr.
Kendeffy Ádám palotájában szállt meg.
Ekkor Marosvásárhely 7850 körüli lakosának 84-86%-a magyar, a többi német, román,
zsidó, örmény és cigány volt.
Itt az ifjú – 21 éves – jurátus buzgón tanulmányozta a hazai törvényeket, és részt vett a
különböző perek tárgyalásán. A kisnemesi
származású ügyvédbojtár az igazságtalan ítéletek miatt a nincstelenekkel és szegény sorsúakkal rokonszenvezett, de nem állt
módjában, hogy a részrehajló ítéleteken változtasson. A corpus jurist alaposabban megismerve kiábrándult a törvénykezés, azaz az
ítélethozatal gyakorlatából. Rádöbbent, hogy
a fennen hirdetett „Iustitia regnorum fundamentum!” (Az igazság az uralkodás alapja)
csak álnok szólam. A valóságban nap mint
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nap igazságtalan ítéletek sokaságával szembesültek. Ezek mindig a nemesemberek vagy
a jómódú céhtulajdonosok javát szolgálták a
kisemmizett, nincstelen jobbággyal vagy szűkölködő városi polgárral szemben.
Sajnos akkor még nem sok szórakozási lehetőséget kínált városunk, művelődési rendezvényt még kevesebbet. Nem létezett a
rendezetlen piactéren a Bodor-féle zenélő kút
sem (1820–22 között épült), csak a vásárba
érkezett árusok hosszú szekérsora, ahol portékáikat kínálták, sok szemetet hagyva
maguk után. A két barátnak alkalma adódott,
hogy a Lábas-ház árkádjai alatt a vándorkereskedők áruit megtekintsék.
Közismert, hogy B. F. S. korán felismerte,
a nemzet színháza nem puszta szórakozóhely,
hanem a hazafias és erkölcsi nevelés szószéke. Így a színház feladata, hogy a nemzeti
művelődés iskolájává váljék. Ezért Farkas
Sándor kedvenc kolozsvári szórakozásává
lett. Több szállal kötődött a színházhoz.
Városunkban a színházlátogatásnak nem
biztos, hogy hódolhatott, hiszen Vásárhelyen
nem működött állandó színtársulat. (Még a
református kollégiumi színjátszást is betiltotta az idegen hatalom, bár a diákoknak voltak próbálkozásai e téren.) Ámbár 1803 és
1805 között a Kolozsvárról átjött Kótsi Patkó
János a vár melletti deszkaszínpadon jelentős
színházi műveket mutatott be társulatával,
1805-re a deszkaszín rozzant állapota miatt
az előadásokat kénytelenek voltak beszüntetni. 1815-től 1819-ig újra voltak városunkban színházi előadások a Teleki Sámuel által
építtetett Apolló szálában (ép. 1805-07).
Ugyanis Kolozsváron szünetelt a színház működése az ottani Farkas utcai új kőszínház
építése miatt, ezért a kolozsvári társulat idejött, és innen járt vendégszerepelni Tordára,
Szamosújvárra és Régenbe. Tehát valószínűsíthetjük, hogy a kolozsvári kancellisták itt,
Marosvásárhelyen a Kolozsvárról ideiglenesen átköltözött, általuk jól ismert Játszó Társaság játékában gyönyörködhettek. De,
sajnos, erről nem áll rendelkezésünkre írásos
dokumentum.
Kikapcsolódásként ellátogattak Teleki Sámuel híres könyvesházába, a Teleki Tékába,
elbeszélgettek az ottani bibliotékárussal. Sándor szenvedélyes könyvgyűjtő volt, sóvárogva szemlélte az ottani értékes könyveket
és könyvritkaságokat. (Végrendeletében értékes könyvtárát és számtalan kéziratát a kolozsvári unitárius iskolára hagyta.)
Meglátogatták a gyengélkedő Aranka
Györgyöt, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő
Társaság (1793-1806) nagy műveltségű megálmodóját, majd elnökét, aki Erdély történelmének avatott ismerőjeként sokat írt e
témakörben. Személyesen ismerte őt Farkas
Sándor, hiszen 1816-ban Aranka György elkísérte Kazinczyt Vásárhelyről Kolozsvárra,
ahol sor került a másodszori találkozásra.
Azt is feltételezhetjük, hogy Köteles Sámuel, a Református Kollégium nyugat-európai
akadémiákon tanult, híres filozófiaprofesszorának nagy érdeklődéssel várt előadásaira is
kíváncsiak voltak, amelyekről nekik Aranka
oly elragadtatással beszélt.
Ez alatt az idő alatt Wesselényi Miklós gr.
Kendeffy Ádámnál „múlatta az időt” lovaglással, párbajozással, hosszú disputákat folytatva az erdélyi közállapotokról és Erdély
jövőjéről. Feltételezhetjük, hogy a gróf vendégül látta a két jurátust, akiről később
B. F. S. ezt írta: „Plánumaimmal mindig háta
mögé bújtam, s az ő óriási lelke sokat hozott
létre… én sokat nem tehettem volna nála nélkül”. Célzás a kolozsvári vívóiskola és az olvasókörök támogatására.
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CCCXCV.)

Kiss Székely Zoltán

Január lekocog a lépcsőn,
hóval teríti a vedlett falakat,
itt-ott kibukkan kutyafej, gyerekorr,
ahol a kabátja elszakadt.

(…) Lábammal írom most a verset,
e séta lesz most a költemény,
bár összevissza ritmusban lépeget,
de azért van benne zene és remény (…)
Kisandítok a hó alól, a tél alól,
sirály sípol, beérkező vonat dudál,
kemény sarokkal hersegve csúszkál
s a jégbe monogramokat vés február!

Január lekocog a lépcsőn. CsukásIstván
verse havas januárban íródott, most február
kevés helyen tudja monogramját hóban
hagyni.
Az 1804-es esztendő januárjában, utolsó
napján született Bajza József, a ’48 utáni
üldöztetés miatt elborult elméjű költő. Szellemhang verse lenyomata némiképp a két évszázad előtti kora tavasznak is.

Hajnal szült engem, fiatalka tavaszkori
hajnal,
Rózsa valék, oly szép mint maga az ifju tavasz.
A tavasz elhervadt, lomb-hulltan gyászol
az erdő,
E táj most téli búcsúköltemény
Rétek víg zöldét hó fedi s éjszaki fagy.
Engem is elfedezett. Mit sírsz, kegyes édes melyben van valami pogány és kegyetlen, vaanyácskám?
lami erkölcstelen és nagyszerű, mint az életA tavasz elhúnytán fülmile nem kesere g(…) ben. (…) ez a hónap, (…) mikor egészen kis
mozdulatokkal élünk, óvatosan és gazdasáFebrua, azaz „Engesztelő” volt Mars isten gosan, mint a bölcs állatok.
anyjának, Junónak egyik mellékneve.
Keresztény időkben a február a böjt első hava
Hóolvadás. A kompozíció egyszerű. A
lett, a nagyböjt kezdete rendszerint erre a hó- vékony tavaszba hajló ég hideg kékje alatt a
napra esik. Régi neve: böjtelő hava. Nevezték széles mező, köztük a horizont vízszinhalak havának is, mivel február 21-e és már- tesének csöndes nyugalma. Végtelenbe vesző
cius 20-a között a Nap a Halak jegyében jár. földek. Középütt kíméletlenül rohan szembe
A február valamikor az év utolsó hónapja egy vízmosta árok. Jön valahonnan, s fordul
volt, s ezért ragasztották hozzá a szökőnapot. valahová – talán a semmiből a semmibe. Jobb
Február elsején, 1874-ben jelent meg partján, az árok fenekén az olvadó hó
Kolozsvárott az 1859-ben Mikó Imre alapí- szürkével mocskos fehér csíkjai, köztük a
totta Erdélyi Múzeum-Egyesület tu- didergő talaj kemény, hasogatott bordái, a bal
dományos folyóirata, az Erdélyi Múzeum part lankás simáján reszkető indulása valami
első száma. Az 1874–1917-es és az 1930– élet zöldjének. Az árok elején pedig, hótól
1947-es után, a harmadik folyam 1991-ben már szabadultan, egy hollóktól tépett dög
indult.
pirosan málló cafatjai. Akár bármely erdélyi
falu határában. A nyirkos föld sötét, meleg
Ezek a hosszú februári éjszakák, mikor a rozsdabarnája, a hó fehérje és a vízmosás
kihűlt szobában felébredünk a szél vinnyogá- medrének vöröse. A rét még téli álmát
sára, dideregve ülünk fel az ágyban, meg- alussza, a napfény azonban leszaggatta róla
gyújtjuk a kislámpát, rágyújtunk, megnézzük fehér gyolcsát. Embernek nyoma sincs sehol.
az órát – korábban virrad már, (…) nappal is És mégis a meztelen föld életről mesél. A
a tél odvában kucorgunk (…) –, lila körme- zsíros barna termőföld az eleven életek milinkre lehelünk, s eszünkbe jut, hogy (…) öreg- liárdjainak lehetősége. A tájba feszülő
szünk – írja MáraiSándor a Négy évszakban szenvedélyes életerő. A kép több mint imFebruárról. – A fényre emlékezünk, (…) presszionista.

A Hóolvadás csak a Majális festőjének
ecsetjén foganhatott. 1884 kora tavaszán
ilyennek látta a festő a világot s magát. Vízmosta árok által kettérepesztett táj. Szomorú
és céltalan tragikum. Baudelaire-i látvány.
De 1895-ben az eget átfestette rajta. Éppen
egy évszázada, 1920. február 2. óta szemléli
fentről ezt a Kárpát-medencei tájat Szinyei
MersePál.
Február 2. A vizes élőhelyek világnapja.
1971. február 2-án az indiai Ramsar
városában fogadták el az úgynevezett ramsari egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok
felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek
védelméért. Az egyezmény az évezred végére
már a vizes területek általános védelmére
irányuló világkonvencióvá bővült.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Azért szentelik meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat,
hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön
bennünket is. Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak
körbejárták a város bálványszobrait. Ebből
alakult ki a keresztény gyertyás körmenet. A
szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás körmenet következik.

Ha gyertyaszentelőkor havaz, közel a
tavasz – tartja a népi regula. Némi igazságtartalma eddigelé volt e több évszázados
megfigyelésnek. Ma már? Kíváncsian várom,
hogy az idei se tél, se tavasz hoz-e havazást,
s ha igen, lesz-e utána hamarján valódi
tavasz? Vagy éppen ellenkezőleg, ahogy az
időjósok jelzik előre – szegény meteorológusok, már azt sem tudják, merre kapkodják a
fejük a sok frontváltozás közepette –, február
+20 C°-kal kezdődik, s váltja-e ezt az enyhe
telet zordonabb tavaszelő?
Február 3. Balázs napja. Az örmény szentnek számos csodatétele ismeretes. A halszálkától megmentett gyermek legendája tette a
kikiáltók és énekesek védőszentjévé. S bár
hamvazószerda idén még arrébb van, február
26-án, Balázs már a nagyböjt szentje: a hal
ugyanis böjti étel.
Balázs napján, 1757. február 3-án született
a botanika és mineralógia úttörő kutatója, KitaibelPál is. Bár orvosdoktori oklevelet szerzett a pesti egyetemen, orvoslással sohasem
foglalkozott. Még hallgató korában, 1784ben tanársegédként alkalmazták a kémiai és
botanikai tanszéken. 1810-ben a botanika
tanszékvezető professzora lett. Tevékenysége
azonban nem korlátozódott a növényvilágra.
Vizsgálta ásványvizeink összetételét, gyógyító hatását. Posztumusz művével, a
Hydrographia Hungariaeval a hazai balneológia megteremtője. Az 1810-es móri földrengésről Tomcsányi Ádám fizikussal
közösen írt Dissertatio de terrae motu című
munkájuk az első hazai földrengés-monográfia, és a világ első földrengési térképét tartalmazza. Kormányzati megbízásból 1792 és
1816 között gyűjtőútjain – Erdély kivételével
– bejárta az egész Kárpát-medencét. WaldsteinFerenc gróffal közösen írt botanikai főműve, a Descriptiones et Icones Plantarum
Rariorum Hungariae a Magyarországon fellelhető növényritkaságok képes ismertetője.
Az egyetem megbízta a teljes flora hungarica
megírásával, ebben korai halála akadályozta
meg. Gazdag kéziratos hagyatékának egy
része máig feldolgozatlan.
Télutói barangolásomat, kedves Olvasóm,
JuhászGyula borongós tavaszreményével
fejezem be.
Még benn ülünk. A kandalló varázsa
Melengeti a fázós bánatot,
Bovarynét olvassuk egyre-másra,
Künn zajlanak a víg vadászatok.
Valahol Pesten, messze, operába
Puccini zeng ma s éber vonatok
Robognak át a gyémánt éjszakába.
Én itt vagyok és én itt maradok.

Emlékek szőnyegén rajzolgatok
S mint levendula, meghitt, régi bánat
Belengi csöndes, idegen szobámat

S míg künn a köd száll és végsőt havaz,
Szívemben Anna fénye fölragyog
S vígan kinyit a tavalyi tavasz.

Szinyei Merse Pál Hóolvadás

Hasonló, szívet szorító tavaszváró jókat kívánva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, böjtelő havának sarkában
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Szabadságon Polinéziában

A Miraflores sétány

Polinézia (görögül: sok sziget), Óceánia egy etnokulturális
régiója,
amely
a
Csendes-óceán déli és középső részén fekvő körülbelül
ezer szigetet foglalja magába.
Hatalmas terület, melyet a
Hawaii, Új-Zéland, illetve a
Húsvét-szigetek által bezárt
háromszög alkot.

Fodor Lajos

Francia Polinézia – mint a polinéz szigetcsoport része – öt részre
oszlik: a Társaság (Society), középen a Tuamotu, északkeleten a Marquesas, délkeleten a Gambier, míg
délnyugaton az Ausztrál-szigetek
tartoznak hozzá. A Társaság-szigetek is két részre oszlanak, a Szél felőli (Windward), illetve Szélvédett
(Leeward) szigetekre.
A Társaság-szigetek alkotja
Francia Polinézia fő szigetcsoportját, ez tartalmazza a legnagyobb
szigeteket, itt él a lakosság többsége, itt van Papeete is, a szigetvilág fővárosa. E szigetek jó része
aránylag magas, ellentétben a Tuamotu csoport atolljaival. A Leeward-szigetekhez tartozik többek
között Huahine, Raiatea, Bora
Bora, míg a Windward-szigetek a
Tahiti-, illetve Moorea-szigeteket
tartalmazza. A hozzá tartozó 118
szigetből 67 lakott.

álom. Régen játszom a gondolattal,
és végül elhatároztam, üsse kő, itt
az idő meglátogatni.
Az útirány: San Francisco, Lima,
Peru, ahonnan hajóra szállunk.
Mind összeköttetés, mind ár szempontjából az AeroMexico társaság
ajánlata volt a legjobb. Egy kicsit
még gondolkodtam, mivel a mexikói repülőtársaság hírneve nem a
legjobb, de aztán meggyőztem
magam: ne legyenek előítéleteim.
Bár jobban meggondoltam volna!
Kb. három nappal az indulás előtt,
mikor az AeroMexico egyik járata
a felszállósávon landolt San Franciscóban, megkérdőjeleztem elhatározásom helyességét, de már késő
volt.
Indulás este 11-kor; másnap jó 4
órai út után landolunk Mexikóvárosban. Ekkor jött az első meglepe-

gunkkal. Amikor mondtuk a személyzetnek, hogy nem értjük spanyolul, hogy mit akarnak, nagyon
csodálkoztak, hogyan lehetséges ez,
mert ők meg nem beszéltek semmilyen más nyelvet. Végül aztán valahogy csak megértettük egymást, és
bejutottunk.
Mindenhol tömeg, a terem nagyon szellős, mert nyitott. Igaz, elég
délen vagyunk, de még éjjel van, és
2.200 m magasban bizony nyáron
sincs meleg. Szerencsére csak mintegy 3 órát kellett várni, és mivel
félóránként változtatták, honnan
indul a járatunk, hamar eltelt az idő,
amíg járkáltunk a megfelelő kijáratokhoz. Az út második fele egy fél
fokkal jobban sikerült, mert – habár
a székek itt is nagyon gyatrák voltak –, legalább az étel jó volt.

A városháza Limában

Holdbéli táj

bemutatkozott, mondta, hogy az ő
neve Mihai, és Brassóból van.
Azon, hogy románul válaszoltunk,
elcsodálkozott egy kicsit, és még jó
ideig beszélgettünk. És miután odaadtuk a pezsgőt, melyet a hajón
adtak ajándékként, nagyon „jó barátok” lettünk. Sokszor foglalt nekünk helyet abban a vendéglőben,
ahol másképp fizetni kellett volna.
Mi nem kértük, de elfogadtuk.
Hiába, a rendszer változik, de az
emberek lassabban.

A Ballestras-szigetek

Indulás

Mióta az eszem tudom, szerettem
vagy szerettem volna utazni, s mindig az egzotikus tájak vonzottak.
Még emlékszem, mikor elemista
koromban olvastam Maugham Az
ördög sarkantyúja című regényét, s
elképzeltem a könyv és a Gauguinmásolatok alapján, milyen is lehet
Tahiti. Persze az ’50-es években Tahitiról még álmodni is merészség
kellett. Aztán teltek ez évek, megváltozott a világ, no meg a szerencsém kereke is, Tahiti már nem volt

Úgy néz ki, Peruban nincs sok közlekedési szabály, a lényeg az, hogy
aki rámenősebb, az halad. No persze a dudák is működnek eleget.
Mikor közeledtünk a kikötőhöz, láttam, hogy sofőrünk elbátortalanodott egy kicsit, míg egy rendőrt nem
látott. Mint a gesztikulálásokból kiderült, a végcél iránt érdeklődött.
Ez a jelenet még kétszer megismétlődött, és már kezdtem kételkedni,
hogy eljutunk-e egyáltalán a hajónkhoz, mert a környezet is kezdett
megváltozni, enyhén szólva lerobbant volt. Aztán megérkeztünk valahova, semmi sem volt kiírva, csak
egy hatalmas busz állt ott sok-sok
emberrel körülvéve. Egy idegen
odaszaladt, kikapta csomagjainkat a
taxiból, és futás a busz felé, alig
tudtuk a lépést tartani vele. Feladta
a csomagunkat, és tartotta a markát
a fizetségért. Szerencsére kézügyben volt a pénz, mert a busz már
indult, csak utolsónak sikerült felkapaszkodni. Mintegy öt perc
múlva aztán már a hajónknál voltunk. A felszállás könnyen ment,
mint általában. Vacsoránál egy kis
meglepetés ért, a főpincér amikor

A kikötő bejárata

tés, mármint hogy a leadott
csomagokat is ki kell venni, és mint
utólag kiderült, vagy 100 m-rel tovább kell vigyük őket, s ismét leadjuk egy másik ajtón. Utána, hogy
ismét bemehessünk a biztonsági zónába, hatalmas sort kellett kiállni,
hogy ellenőrizzék, mit viszünk ma-

Lima, Peru

A limai röptér megváltozott,
mióta kb. 10 éve itt jártunk, most
nem kell belépőt fizetni, és nagyon
hamar túlesünk a formaságokon.
Habár eléggé bús-mogorva városként tartják számon, nekünk – mint
a kolonialista architektúra egyik jelentős képviselője – tetszett. Igaz,
ez az örökség csak nagyon kis részét foglalja el Limának. Nagy
része apró, rendezetlen, lapos tetejű
házak sokasága. Lévén az eső nagyon ritka vendég, a város poros, és
az autók is azok. Mi a Miraflores
negyedben laktunk, szobánkból
szép kilátás nyílt a Csendes-óceánra. Ez a negyed rendezett, szép
terekkel, kertekkel, és állítólag biztonságos is. Házigazdáink rendesek, kedvesek. Mivel hosszú volt az
út, úgy határoztunk, hogy kimegyünk vacsorázni, utána pedig eltesszük magunkat másnapra.
Szerencsére egy vendéglő közel
volt, a helyi ételeket nagyon ízletesnek találtuk.
Másnap aztán, egy kiadós reggeli
után csomagolás, és irány a hajó.
Szerencsére az Uber Peruban is divatos, így könnyű volt taxihoz jutni.
Igaz, a sofőr csak spanyolul beszélt,
de címünk le volt írva, és azt megértette, legalábbis az út kezdetén.

Másnap reggel Limától mintegy
220 km-re délre, Pisco település
mellett horgonyoztunk le. A parton
holdbéli táj fogadott. Alacsony, sárgás színű dombok, de egy fa sem,
ameddig a szem ellát, és nemhogy
fa, de még fű sem terem. Jó 20 perc
autókázás után megérkezünk a Paracas nemzeti parkba. Tipikus perui
hely, apró, rendezetlen házak, de itt
már megjelenik egy-egy pálmafa is.
Idegenvezetőnk szerint kedvelt kirándulóhelye a limaiaknak. Nem

A három fóka kísérőnk

15

tudom, mi lehet olyasmi a környéken, hogy valaki Limából ideutazzon érte egy pár napra, de hát
kérem, mindenki mást szeret. Persze, elfelejtettem, hogy a Nazca-sivatagban vagyunk, mely 1944 óta a
világörökség része. Itt vannak a
híres, rejtélyes Nazca-vonalak. Állítólag 400 és 650 között keletkeztek, s ma sem tudják, pontosan mit
is jelentenek, mi célból készítették
őket.
Úgy határoztam, inkább a közelben lévő Ballestras-szigeteket látogatjuk
meg,
mint
a
Nazca-vonalakat. Ezeket a peruiak
a szegény ember Galapagos-szigetének nevezik. Miután megnéztük,
én inkább a nagyon szegény ember
Galapagosának nevezném, mivel a
látnivalók messze alatta maradnak
a Galapagos-szigetieknek. Ide Darwin hiába jött volna, az itt látottakból nem született volna egy új
fejlődéselmélet. Egy fedetlen, kb.
40 helyes csónakba szállunk, és már
indulunk is. Látszik, a turizmus valószínűleg nagymértékben hozzájárul a hely gazdaságához. Jóformán
el sem indulunk, egypár fóka sze-

gődik hozzánk és kísér egy darabon.
Ahogy kijutunk a nyílt óceánra,
a szél egyre jobban fúj, és habár
elég meleg van, itt nem érzik. Kalauzunk egyre mondja, hogy használjuk a nap elleni védőkrémet, én
azonban csak legyintek egyet, hiszen
nem süt a nap. Bezzeg, mintegy 2
óra múltán, miután visszatértünk, és
a tükörbe néztem, nem ismertem
magamra, mivel egy rézbőrű nézett
szembe, és az arcom is égett. Bizony
egyszer-egyszer jó volna másokra is
hallgatni. Lassan közeledünk az
első sziget felé. Szerencsére nem
szabad partra lépni, mert ez védett
terület, madárparadicsom.
Szerencsére, mert a sziklák meredekek, nagy részük fehér, s mint
kiderül, ezt a guanó adja, melyet 56 évenként összegyűjtenek és használnak a helyi mezőgazdaságban
mint kitűnő trágyát. Ahogy a terep
kinéz, nem tudom elképzelni, hogyan lehet itt járni, és még guanót
is szedni.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES:1.Művészetiíró,150éveszületett(Gyula).5.Rákóczitáboriorvosa,350éveszületett(Károly).11. Dalbetét. 12. Színésznő (Alida). 13.Tanár,honvédtiszt,200éveszületett(Sándor).18. Összedőlés. 20. Páros élet! 21. Ékkel rögzített.
22. … Nin, USA-beli írónő. 23. Oroszlánnév. 24. Gátépítő állat. 25. Az öröklődés részecskéje. 27. Némán áldó! 28. Mesebeli törpe. 29. … Fitzgerald (énekesnő). 31. Iráni város.
33. Régi történelmi korszak. 35. Ásványi fűszer. 36.Oroszoperaszerző,200éveszületett
(AlekszandrNyikolajevics).39.Apálosrendalapítója,750évehunytel. 43. Nitrogén
(rég). 44. Kártyás szó: nulla ütés. 46. Arrafele! 47. Átölel. 49. Gyászol. 50. Félmillió! 51.
Fogaras folyója. 52. Kén jelentésű előtag. 54. Tova. 55. Mi az hogy! 56. Mérnök,
matematikus,tanár,MTAlevelezőtag,200éveszületett(Dániel).57. Üres tus!
FÜGGŐLEGES:1. Tartószerkezet. 2. Véredény. 3. Vajdasági író (Nándor). 4. Keleti
hordár. 6. Vétó. 7. … Vegas (USA-város). 8. Elek! 9. Vele szemben. 10.Főorvos,szakíró,
tanár,150éveszületett(Zsigmond).13.Vasútimérnök,egyetemitanár,150éve
született(Zoltán).14. Hibáztató. 15. … ezredes (Szabó I. filmje). 16. Olasz névelő. 17.
Cotangens (röv.). 19. Törmelékgát. 22. Odin egyik apósa. 23. Svéd férfinév. 26. Létezés.
28. Filmszínház. 30. Kiszáradt völgy. 32. Becézett Róbert. 34. Tojásokon ül a madár. 37.
Becézett Zoltán. 38. Sötétpiros. 40. Kézzel illet. 41.Bányamérnök,150évehunytel
(Pál).42.Pozsonyifőorvos,300éveszületett(JózsefFerenc). 43. Idegen művészet. 45.
Szamoai pénz. 48. Mind, összes (angol). 49. Save our souls (röv.). 50. Friss az újság. 53.
Igeképző. 55. Nyugat (röv.).
L.N.J.
56
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketfebruár6-iga
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvetnyerhetnek.Apályázatiszelvénytkérjükkivágniésaborítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Babits Mihály egyik
művénekacímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtések
a január 17-i számból:

Ikrek:
Korunk hőse

Skandi:
Ha az ember másoknak is
megengedné azt, amit magának,
az élet elviselhetetlen lenne.

VÍZSZINTES: 1. Kéz- és körömápolás – Priznicel. 7. Rangjelző szó – Ante meridiem.
8. Filmszínház – Mozgásképtelen. 9. Szenvedés – Tesz, helyez. 11. Amerikai rockegyüttes
– Szint része! 12. Maros-parti város – Romlott zsír jelzője. 14. Tiltószó – Kettős betű. 15.
Amely dologgal – Érdektelenség. 18. Arab állam – Ünnepélyesen átad. 19. Részeg –
Garaboly. 22. Kutrica – A kalcium vegyjele. 23. Szaglószerv, tréfásan – Scarlett O’Hara
birtoka. 25. Spanyol, norvég és osztrák gépkocsijelzés – A lantán és a jód vegyjele. 27.
Beborít, fed – Szakács. 28. Munkácsy inasa teszi – Képkeret. 30. Pascal rövidítése –
Nekikezd! 31. Épület homlokzati része – Kígyó teszi.
FÜGGŐLEGES: 1. Slavici egyik regénye – Közkatona. 2. Hazai sóstó – Olajbogyó.
3. Lám – Szibériai folyó. 4. Kötszerféleség – Éra. 5. Továbbított hír, értesítés – Aromás
szerves vegyület. 6. Major, farm – Összecseng a verssor. 10. Bankbetét után fizetik – …
oldal (Karácsony Benő). 13. Kuruzsló, táltos – Módi. 16. Budapesti focicsapat – Raktároz.
17. Ókori római filozófus, író (Marcus Tullius) – Hibáztatás. 20. Oktató, pedagógus –
Dél-európai nép. 21. Aprókat lépdel – Rongy. 24. Takarmánynövény – Egyik művészet.
26. Római hármas – Szappanmárka. 29. Üres tus! – Damildarab!
Koncz Erzsébet
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Már februárban megkezdődik az amerikai elnökválasztási folyamat

Az Egyesült Államokban – mint négyévente mindig – ez év novemberében
elnököt választanak, valamint újraválasztják a szövetségi törvényhozás
képviselőinek és szenátorainak egy
részét, továbbá sok tagállamban döntenek a kormányzó személyéről is.

Az amerikai bel- és külpolitika alakításának szempontjából elemzők a legfontosabbnak tartják a tagállamokban rendezett
előválasztásokat (primary) és jelölőgyűléseket (caucus). Ezeken döntenek ugyanis azokról a küldöttekről, akik a két párt nyári
elnökjelölt-állító konvencióin megválasztják
pártjuk elnökjelöltjét. Harminchat tagállamban előválasztással, tizennégyben pedig jelölőgyűlésen döntenek a küldöttekről.
Februártól hetente, sőt egy héten akár több
helyütt is tartanak előválasztásokat és jelölőgyűléseket. Kitüntetett figyelem övezi az
úgynevezett szuperkeddet: hagyományosan
ezen a napon tartják egyszerre a legtöbb tagállamban az előválasztást vagy a jelölőgyűlést. 2020-ban a szuperkedd március 3-án
lesz, ekkor 15 államban voksolnak a delegátusokra, és jelölőgyűlést tartanak az Egyesült
Államok csendes-óceáni külbirtokán, Amerikai Szamoán is.
Elemzők szerint a szuperkedd eredményei
már jelzik az elnökjelöltségre pályázó egyes
politikusok esélyeit.
A folyamat legfontosabb állomásai:
2020. február 3. – A középnyugati Iowa ál-

lamban jelölőgyűléseken (caucusokon)
nyílt szavazással döntenek a regisztrált választók. 2020. február 11. – Az északkeleti
New Hampshire állam tartja az első előválasztást.
2020. február 22. – A nyugati parti Nevadában küldöttválasztó gyűlést tartanak a
demokraták. 2020. február 29. – Dél-Karolinában előválasztást tartanak a demokraták.
2020. március 3. – Az úgynevezett szuperkedd: előválasztás lesz Alabamában, a középnyugati Arkansas-ban és Coloradóban, a
nyugati parti Kaliforniában, az északkeleti
Maine-ben, Massachusettsben, Minnesotában, a déli Észak-Karolinában, Oklahomában, Tennesseeben, Texasban, a legnagyobb
mormon közösségeknek otthont adó Utah államban, Vermontban, a legészakibb déli államnak nevezett Virginiában. Ezenkívül
Amerikai Szamoán jelölőgyűlést tartanak a
demokraták, Alaszkában pedig konvenciót
rendeznek a republikánusok. 2020. március
7. – Kentuckyban republikánus jelölőgyűlés
(caucus) lesz. 2020. március 8. – Puerto Ricóban, az Egyesült Államok társult államában a republikánusok tartanak előválasztást
(primary). 2020. március 10. – Idahóban, Michiganben, Mississippiben, Missouriban és
az északnyugati Washington államban mindkét párt előválasztásokat tart, Hawaiin a republikánusok, Észak-Dakotában pedig a
demokraták jelölőgyűléseket rendeznek.
2020. március 12. – A karib-tengeri Virgin-

szigeteken, amely az Egyesült Államok külbirtoka, a republikánusok tartanak jelölőgyűléseket. 2020. március 14. – Guamon, amely
szintén külbirtok Óceániában, a republikánusok tartanak jelölőgyűlést, a társult állam
Északi-Mariana-szigeteken a demokraták
rendeznek konvenciót, és Wyomingban a republikánusok szintén konvención szavaznak.
2020. március 17. – Előválasztások Illinois
államban, Ohióban, Floridában. Ezen a napon
Arizonában csak a demokraták tartanak előválasztást, az Északi-Mariana-szigeteken
pedig a republikánusok rendeznek konvenciót. 2020. március 24. – Amerikai Szamoán
a republikánusok választanak jelölőgyűléseken, a déli Georgia államban pedig előválasztást tart mindkét párt. 2020. március 27.
– Észak-Dakotában republikánus konvenció
lesz. 2020. március 29. – Puerto Ricóban a
demokraták rendeznek előválasztást. 2020.
április 4. – Louisianában előválasztások
lesznek, Alaszkában és Hawaiin a demokraták előválasztást, Wyomingban pedig jelölőgyűlést tartanak. 2020. április 7. –
Wisconsinban előválasztásokat rendeznek.
2020. április 28. – Rhode Island államban,
Connecticutben, New York államban, Delaware-ban, Marylandben és Pennsylvaniában
előválasztásokon voksolnak. 2020. május 2.
– Guamon a demokraták jelölőgyűlésen,
Kansas államban pedig szintén ők előválasztásokon szavaznak. 2020. május 5. – Indianában előválasztások. 2020. május 12. –

Nebraskában és Nyugat-Virginiában előválasztásokat rendeznek. 2020. május 19. –
Oregonban előválasztások lesznek, Kentuckyban pedig csak a demokraták tartanak
előválasztásokat. 2020. június 2. – Washington DC, az Egyesült Államok szövetségi fővárosa
előválasztást
tart,
valamint
Montanában, New Jersey-ben, Új-Mexikóban és Dél-Dakotában szintén előválasztások
lesznek. 2020. június 6. – A Virgin-szigeteken
a demokraták jelölőgyűlést tartanak a párt regisztrált tagjainak.
A Demokrata Párt elnökjelölő konvencióját július 13-16-ig a wisconsini Milwaukee
városában tartják, a republikánusok pedig augusztus 24. és augusztus 27. között az északkarolinai Charlotte-ban rendezett konvención
döntenek az elnökjelöltjükről.
Az idén 11 tagállamban és egy külbirtokon
(Amerikai Szamoán), illetve egy társult államban (Puerto Ricón) választanak kormányzót. Kormányzóválasztás lesz Delaware
államban, Észak-Dakotában, Észak-Karolinában, Indianában, Missouriban, Montanában, New Hampshire-ben, NyugatVirginiában, Utah államban, Vermontban és
Washington államban. Két tagállamban biztosan új kormányzó lesz: Montanában a demokrata párti Steve Bullock kétszer töltötte
be ezt a megbízatást, ezért nem jelöltetheti
magát újra, Utah államban pedig Gary Herbert republikánus kormányzó visszavonul a
politikától. (MTI)

Izrael a Jordán völgyének egészét bekebelezhetné a Trump-terv szerint, noha egyaránt
vannak benne az oslói izraeli-palesztin
egyezmény alapján „A”, vagyis palesztin biztonsági és civil, „B”, vagyis palesztin civil,
de izraeli biztonsági, és az izraeli településeket jelölő „C”, vagyis izraeli civil és biztonsági ellenőrzés alatt álló részek.
Noam Visszler, a térség Gilgál kibuc melletti mezőgazdasági kutatóintézetének vezetője elmondta, hogy 5500 izraeli telepedett
meg 1967 óta ezen a vidéken, a Jordán mellett, az Izrael keleti határvidékén haladó út
mentén.
A térség földjeinek hetvenöt százalékát ők
művelik, főként a világpiacon kelendő
medzshúldatolyát termelik. Emellett szőlőt,
paprikát és fűszereket is termelnek csekélyebb mennyiségben, de ezeket nehezebb eladni, főként Oroszországba mennek, mióta
Európában több helyen bojkottálják a megszállt területekről származó termékeket. „A
kiváló minőségű izraeli medzshúldatolyát
nem tudják máshol beszerezni, úgyhogy azt
nem bojkottolják” – teszi hozzá mosolyogva.
Azt már Ziva Gilád agronómus kutató
mondja el, hogy a helyi önkormányzat pénzéből működik a kutatóállomás, amely díjmentesen segíti a gazdákat: a hátsó kapunál
rendre megjelenő palesztin földműveseket
ugyanúgy, mint a főkapun belépő izraelieket.
Jelenleg a kurkuma, a mangó és a padlizsán
adaptálásán dolgoznak. A helyi nehéz feltételeken is megélő, és gazdaságosan termeszthető növények és módszerek megtalálása és
fejlesztése nem könnyű: a talaj sós, nyáron
több hónapig negyven foknál magasabb a
hőség, és alig esik télen pár milliméter csapadék.
És mindezek ellenére ma már itt terem az
évi 40 ezer tonna izraeli datolya fele, a világpiac medzshúldatolyájának 70-75 százalékát
Izrael adja. Naponta 6 ezer palesztin dolgozik
a kibucok és mosávok földjein, de a betakarításnál, a szezonban 20 ezerre szökik a számuk.
Jakov Elbáz harminc éve földműves a Jordán völgyében, jelenleg Maszua mosáv egyik
datolyaültetvényét vezeti. Nem tudja, mit jelent Trump keddi beszéde, de bízik benne,
hogy jót hoz Izraelnek. „Itt békében élünk,
nincs baj az arabokkal” – meséli. „Együtt
dolgozunk, eszünk, de ők csak vizet isznak,
úgyhogy egyedül sörözök, amikor vacsorázunk és meccset nézünk” – teszi hozzá.
„Amikor idejöttem, itt mindenütt sivatag
volt” – mutat körbe a rendezett datolyaültet-

vényeken. „Megvannak a fényképeim, meg
tudom mutatni” – bizonygatja. Naponta harminc-negyven palesztin dolgozik nála, akikkel megpróbálnak nem beszélni politikáról,
és még soha nem volt semmilyen gondjuk
egymással. „Itt mindenki csak meg szeretne
élni” – mondja.
Ugyanakkor azt is elmondja, hogy van
fegyvere, amely mindig a közelében van.
Elbáz attól tart, hogy növekedni fog a feszültség a terv bejelentése nyomán. Szerinte az itteni földműveseknek semmi közük ehhez a
béketervhez, itt minden rendben volt eddig, s
a tervet Netanjahu a saját szempontjai alapján
hozhatta létre.
Egyik munkása, a 60 kilométerre lévő, a
palesztin hatósághoz tartozó Nábluszból bejáró, 25 éves Haszni Tárek elmesélte, hogy öt
éve dolgozik Elbáznál, és körülbelül havi
4000 sékelt keres. Attól tart, hogy ha a Jordán
völgye Izrael része lesz, akkor csak biztonsági ellenőrzés után kaphat munkaengedélyt,
amit fiataloknak általában nem adnak meg az
izraeli hatóságok.
De ha meg is kapná, fizetnie kellene érte,
és a közlekedés is nehezebb lesz: ma csak
beül a kocsijába és idejön, de akkor majd taxival kell jönnie, mert a palesztin hatóság területén élők csak kivételes esetekben
utazhatnak saját járművükkel Izraelbe. „Ma
még mindenhonnan vannak itt, Rámalláhból,
Betlehemből is” – magyarázza. Otthon állapotos felesége és két és fél éves kisgyermeke
várja, és óvatosan optimista: nagyra becsüli
Mahmúd Abbász palesztin elnököt, s tőle reméli, hogy majd megoldja „ezt a béketervügyet”.
A Jerikóba vezető úton a buszmegállókban
4-5 állig felfegyverzett izraeli katona jelenléte figyelmeztet a Trump-béketerv bejelentése utáni feszült napokra. Szálem Gruf,
Jerikó polgármestere azzal fogadja a külföldi
újságírókat irodájában, hogy mind a palesztinok, mind Jordánia teljes mértékben elutasítják az amerikai elnök elképzeléseit.
„Trump elvette, amit ‘67 meghagyott” –
mondja keserűen. „Oslo óta a történelmi Palesztina huszonkét százalékán élünk, és az új
terv ennek újabb negyven százalékát veszi el
a palesztin néptől! Ezzel megszűnt a palesztin
állam terve, a palesztinoknak nincsenek
többé jogaik, nem lesz lehetőség többé a kétállami megoldásra” – állítja.
A mintegy 20 ezer lakosú, a palesztin hatósághoz tartozó, „A” státuszú Jerikó a beolvasztásra szánt – összesen hatvanezer
palesztin lakta – Jordán-völgy történelmi fővárosa. A várható izraeli annektálás Gruf sze-

rint megfosztja a város lakosait eddig művelt
földjeik jelentős részétől, megnehezíti közlekedésüket, s megakasztja a város fejlődését,
jövőjét. Ráadásul éppen a Jordán völgyében
tudták volna letelepíteni a palesztin állam kikiáltása után a külföldi menekülttáborokból
hazatérőket, és ennek a lehetőségét is elveszik tőlük.
„Békeszerető nép vagyunk, de szándékunkban áll a jogaink gyakorlása ezen a földön” – mondja a mélyen csalódott, a
béketervet irracionálisnak nevező polgármester, aki soha nem feltételezte volna az amerikaiakról, hogy ezt teszik velük.
A béketerv békés elutasításában bízik.
„Egyelőre kontrolláljuk a népet, de nem tudjuk, mikor lesz robbanás, meddig leszünk képesek erre a kontrollra, nem fognak
engedelmeskedni” – mondja, és várható
vérontásra figyelmeztet. „De nem vagyunk
terroristák, és nem akarjuk, hogy fiaink meghaljanak, mert az izraeliek lelövik őket” –
teszi hozzá.
Gruf a Trump-béketerv bejelentését áramütéshez hasonlítja, amely után fel fognak ébredni. „Ettől félünk, ma még a földeken
dolgoznak, de pénteken fel fognak ébredni a
sokkból” – mondja, és egy arab mondást
idéz, miszerint a sarokba szorított macska támadni fog.
Iszmáil Dai jerikói földbirtokos egész éjjel
nem tudott elaludni a Fehér Házból sugárzott
deklaráció után. Földjeinek kétharmada izraeli annektálásra szánt, „C” területen fekszik,
de ő maga a Palesztin Hatóság illetékességébe tartozó állampolgár, Jerikóban él. Nem
tudja, milyen törvények lesznek, miként fognak hatni eddigi életére, de nagyon fél a jövőtől. Nem tudja, használhatja-e majd
datolyája exportjához tovább az izraeli kikötőket, és vonatkozik-e majd rá az izraeliek elleni bojkott, annak ellenére, hogy ő maga
palesztinokat foglalkoztató palesztin gazda,
aki palesztin földeket művel.
Egyetért Mahmúd Abbásszal és a palesztin vezetőkkel abban, hogy elutasítják a béketervet. Szerinte sem lehet palesztin állam
Jeruzsálem és a menekültek visszatérése
nélkül, saját határok nélkül, teljesen izraeli
ellenőrzés alatt. Dai úgy véli, azért nincsen
még mindenki az utcákon, mert egyelőre
azt gondolják, hogy ez a béketerv nem fog
megvalósulni, de egységesen küzdeni fognak ellene. Ő is úgy véli, hogy eddig béke
volt a Jordán völgyében, nyugalomban
éltek egymás oldalán az izraeliek és a palesztinok, de nem tudja, mit hoz a jövő.
(MTI)

A Jordán-völgy izraeli és palesztin lakói is tanácstalanok
a Trump-béketerv nyilvánosságra hozatala után

A Jordán folyó völgyének izraeli és
palesztin lakói egyaránt tanácstalanok a jövőjükkel kapcsolatban a Donald Trump amerikai elnök által
ismertetett béketerv nyilvánosságra
hozatala után.

A terv szerint Izrael kiterjesztheti fennhatóságát a Jordán völgyére. A folyó Izrael
északi csücskében, a Hacbani és a Dan patakok egyesülésénél ered, és egészen a Holttengerig folyik, de a béketervben említett
terület csak a folyóvölgynek az 1967 előtt
Jordániához tartozó szakaszát jelenti, a Tirat
Cví kibuctól, az 1949-es fegyverszüneti vonaltól délre, a holt-tengeri torkolatig.
Orit Artsieli, a terület önkormányzatának
pénzügyi igazgatója az MTI tudósítójának elmesélte, hogy az 1967-es, izraeli győzelemmel záruló hatnapos háború után, a kormány
kérésére, fiatalon és lelkesen költöztek erre a
vidékre. Azért küldték őket ide, hogy kevesen
nagy határövezetet legyenek képesek birtokba venni mezőgazdasági termeléssel,
ahogy az ország megalakulásakor, pár évtizeddel korábban az izraeli kibucok és szövetkezeti falvak, a kibucokhoz hasonló, de
magánfarmokból álló mosávok megteremtésénél is történt.
A Jordán-völgyben huszonkét falvat alapítottak, benne két kibucot és húsz mosávot. A
térségben felerészben vallásos, felerészben
szekuláris izraeliek telepedtek meg, s szemben az általában vallásos és jobbra szavazó
többi ciszjordániai térség, Júdea és Szamária
telepeseivel, éppen úgy szavaznak az egyes
pártokra, mint Izrael más vidékein a nem telepes lakosság.
Orit Artsieli egyelőre tanácstalan, és bizonytalan a jövővel kapcsolatban. Régi
álmuk volt, hogy olyanok lehessenek, mint
az Izrael más részein élők, hogy ne kelljen a
katonai hatóságok civil ügyekért felelős egységétől engedélyt kérniük minden olyan
ügyben, ami máshol egy tollvonással megoldható. Itt ugyanis hónapokig kell várniuk
egy terasz beüvegezésének az engedélyére is,
s életük minden apró lépését megnehezíti az
1967-ben elfoglalt területeken alkalmazott,
bonyolult katonai ügymenet.
A helyi önkormányzat folyamatosan kapcsolatban áll a kormánnyal, de mindeddig
nem kaptak választ arra, hogy mikortól lesznek rájuk érvényesek az izraeli törvények, s
miként alakul ezután az életük: milyen feltételekkel alkalmazhatnak majd palesztin munkásokat, ugyanis főként ők dolgoznak a
földeken, melyeket a telepesek használhattak,
de nem vásárolhattak meg.
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ÚJ ÉVI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS
KEDVEZMÉNNYEL!
CSAK 50 RON! (25% ÁRCSÖKKENTÉS)
Vérkép, vércukorszint, GOT, húgysav, koleszterin,
triglicerid
A kedvezmény JANUÁRBAN és FEBRUÁRBAN érvényes!
DORA MEDICALS
Marosvásárhely: 0733-553-970;
Szászrégen: 0733-553-971;
Nyárádszereda: 0733-553-973. (sz.-I)

Dürkopp Adler Kft.,
Marosszentgyörgy,
Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres

minőségellenőri/felelősi
munkakörbe

Elvárásaink:
– Műszaki rajz ismerete;
– Technikai szakértelem;
– Mérő- és ellenőrző-eszközök használatának ismerete;
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent;
– Hajlandóság 2 műszakban dolgozni;
– Jó komunikációs készség;
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása;
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folyamatos minőségellenőrzése: a nyersanyagok–termékek–gyártás
körben, félkész/késztermékek minőségi követelményeit;
– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől
való eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés
kezdeményezése;
– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi
és frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;
– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése
és beállítása.
Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés;
– Éves teljesítménybónusz;
– Képzési programok;
– Étkezési jegyek;
– Ingyenes szállítás;
– Pótszabadság;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro
e-mail-címekre várunk.
További információ a 0265-208-307-es telefonon.
AMUREşINSOLVENCySPRL–Marosvásárhely,G-ralAvramescuutca4.szám–,azújraszerveződésalattálló FA&HA
IMPoRT ExPoRT KFT. csődbiztosa,nyilvánosárveréseneladja
acsődbejutottcégkövetkezőingóságait:
–szállítóeszközök,mezőgazdaságigépek,építkezésben,illetve
fafeldolgozásbanhasználatosberendezések,felszerelések.Kikiáltásiár387.340lej+héa.Ajavakteljeslistájaawww.livitatii-insolvanta.ro, www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon,
valamintacsődbiztosszékhelyéntanulmányozható.
Azárverésfebruár7-én12órátólleszacsődbiztosszékhelyén–
Marosvásárhely,G-ralAvramescuutca4.szám–,éshetentepéntekenkéntmegismétlikugyanabbanazidőpontban,ajavakértékesítéséig.
Azárverésenrésztvehetnekazonjogiés/vagymagánszemélyek,
akik/amelyek24órávalazárveréselőttgaranciakéntkifizetika
megvásárolandó ingóság kikiáltási árának 10%-át, a részvételi
díjatésmegvásároljákafeladatfüzetet.
Bővebbfelvilágosítása0265/269-700-asésa0745-146-096-ostelefonszámon.

AMUREşINSOLVENCy SPRL,atemesváriGh.Lazărutca
42.számalattiszékhelyű,csődbejutottP. S. INTEx RT. csődbiztosakéntnyilvánosárverésenértékesítiacégalábbiingatlanjait:
VidrátszegésNyárádtőkülterületén,amarosvásárhelyirepülőtérközelébentelekeltmegművelhetőföldek:
– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám:
1037/N,4750négyzetméterszántóföld–telekkönyvszám:1028/N,
2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641
négyzetméterszántóföld–telekkönyvszám1043/N,903négyzetméterszántóföld–telekkönyvszám1031/N,903m2 szántóföld–telekkönyvszám1040/N.Aterületekösszfelülete18.544négyzetméter.
Kikiáltásiár:50.597,20euró.Azárnemtartalmazzaahéát.
AzárverésacsődbiztosMarosvásárhely,G-ralAvramescuutca
4.számalattiszékhelyénleszfebruár7-én13órától,ésmegismétlik
hetente,péntekenként,ugyanazonahelyszínenésidőpontban,a
javakértékesítéséig.
Résztvehetnekazokamagán-és/vagyjogiszemélyek,akik/amelyekmegvásároljákafeladatfüzetetésgaranciakéntkifizetikakikiáltásiár10%-át,valamintarészvételidíjatazárveréstmegelőző
napon13óráig.
Bővebbfelvilágosítása0265/269-700-asésa0745-146-096-ostelefonszámon.

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal

vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL

1-3 ÁR TELKET vásárolnék Marosvásárhely területén, lehet kertvég
vagy használatlan melléképület. Tel.
0775-114-674. (6223-I)

a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT Nyárádkarácsonba 6 órás

munkaidővel. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon
a Cariere címszónál. (sz.-I)

KÉT ÁPOLÓT keresünk egy idős személy mellé, 24 órás
műszakkal, felváltva vagy akár más időbeosztással,
megegyezés szerint.

Jó bérezést és külön szállást biztosítunk.

Érdeklődni a 0724-566-100-as telefonszámon. (64455-I)
MEGHÍVÓ

A nyárádszeredai elméleti középiskola 1970-ben végzett diákjai

2020. május 23-án tartják 50 éves érettségi találkozójukat, amelyre
szeretettel hívják és várják volt osztálytársaikat.

Jelentkezéseiteket várjuk a következő telefonszámokon:
0748-870-187, 0741-796-017, 0724-621-537. (6348-I)
ZARÁNDOKLATOK 2020-ban

Medjugorje: április 20-25., júl. 31 – aug. 7., aug. 24-29., okt. 12-17.
Szentföld: július 7-11.

Lengyelország: július 20-25.

Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István plébános.

Jelentkezni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

munkatársat keres

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

ELADÓ talajmaró (freză), kukoricavető
gép, gyomirtó gép. Tel. 0745-616-016.
(6241)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
lucernabála. Tel. 0747-480-255. (6337)
ELADÓK malacok. Tel. 0728-971777. (6339-I)

LAKÁS

KIADÓ egy szoba, konyha, fürdő,
külön bejárattal, teljes felszereléssel,
frissen festve, parkolási lehetőséggel
– udvaros lakás a Bodoni utcában.
Tel. 0771-261-068. (6189-I)

KIADÓ másfél szobás, jó állapotban levő,
bútorozatlan garzon a Kárpátok sétányon.
Tel. 0749-425-152. (5630)
ELADÓ központi fekvésű, 2 szobaösszkomfortos ház (364 m2-es telek)
a marosvásárhelyi Tündér (Zânelor)
utcában. Tel. 0741-224-592. (6017-I)

LAKÓTÁRSNŐT keresek háromszobás lakásba, a November 7. negyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

Dürkopp Adler Kft.,
Marosszentgyörgy,
Agricultorilor utca 12. szám,

számvezérlésűgép-kezelői,karbantartói,hőkezelői állás betöltésére

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

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

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

Bibliás ősök sírja fölött állva

Amarosvásárhelyireformátustemetőbennyugvólelkipásztorokemlékétmegörökítőalbum.
A kiadvány sajátságos jelleggel bír.A szerző Csáky Károly
ugyanisittnemtényleírást,magyarázást,elmélkedéstteszközzé,
hanememberiéletpályákatelevenítfel.Alelkipásztoroksokszor
egyszerűvagytartalmas,felemelővagytragikusvonásait,aszolgálatésazelhivatottságjegyeit,amireazutókorméltánésméltósággal tekinthet vissza. A kőbe vésett nevek és évszámok így
egy-egyolvasaterejéigmegelevenednek,testetöltenek,afeledés
homályátpedigazemlékezéslelkehatjaát.Ezáltalválikekiadványmementóvá,hogyhaolykoratemetőbensétálunk,necsak
hideg köveket észleljünk, hanem meglássuk mögötte mindazt,
amitazIstenegyvillanáserejéigelevenlélekkelmegtöltveazörökkévalóságrakészítettelő.
AGarabontziakönyvkiadóújkiadványamegvásárolhatóMarosvásárhelyen,aForradalomutca4.számalatt,vagymegrendelhető a 0365/131-119-es telefonszámon, vagy a következő
elektronikuspostacímen:office@garabontzia.eu

2020.január31.,péntek _______________________________________________HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
ELADÓ Meggyesfalván egy I. emeleti, 3
szobás,
harmadosztályú
tégla
tömbházlakás. Nincs felújítva. Tel. 0774656-312. (6340)

ELADÓ
kedvező
áron
ház
Berekeresztúron. Érdeklődni 18 óra után
a
0365/804-932-es
telefonszámon.
(6347)
ELADÓ 2 szobás, felújítandó, I. emeleti lakás Marosvásárhelyen, a Petru
Dobra utcában. Ára 39.500 euró, enyhén alkudható. Tel: 0744-566-316. (-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK parkettarakást, -javítást,
-csiszolást.
Tel.
0749-578-832.
(6195-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

BUDAPESTRE idős, fennjáró férfi
mellé keresünk gondozónőt. Szállás,
fizetés, koszt megoldva. Tel. 0744546-866. (6202-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (6221-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(6274-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Negoiului u. 25-27. sz. alatt 45 ár telek (jelenleg szőlős-gyümölcsös) eladó
vagy részes művelésre kiadó. Részletek a 00-36-20-4600-935-ös telefonszámon. (6275-I)
KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk, és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385595. (6291)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

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

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉSVÁLLALKOZÁSOKNAK – adózás
céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNyÖK,SZALAGFÜGGÖNyÖKJAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

ATHEREZIATEJGyÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát,
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64430-I)

AKOVÁCSPÉKSÉGalkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

AzADIANACOMKFT. alkalmaz ÁRUKEZELŐT. Követelmények: komoly hozzáállás, pontosság, jó szervezőkészség. Vonzó fizetést ajánlunk. Tel. 0757-115-895, office@adianacom.ro (21895)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756128-310, Rozália. (64409-I)

NEMZETKÖZIFUVAROZÁSRA SOFŐRÖKET keresek ponyvás, nyerges kamionokra, magyar-német viszonylatra, hosszú távra.
Tel. 00-36-304-672-801. (5419-I)

HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)

A marosvásárhelyi székhelyű, dán tulajdonban lévő INRECOÉPÍTŐIPARIMAGÁNCÉG alkalmaz GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás
jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges).
Amit kínálunk: igényes munkakörnyezet, stabil vállalati háttér, béren
felüli juttatások, fiatal, dinamikus csapat. Amennyiben felkeltettük az
érdeklődését, az önéletrajzát az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy
a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (64465-I)

AVIMSPECTRUMKFT.alkalmaz SZÁMLÁZÁSÉRT és ADATFELDOLGOZÁSÉRT FELELŐS MUNKATÁRSAT. Önéletrajzát a
következő e-mail-címre várjuk: vim@vimspectrum.ro Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet: 0365/801-804. (64469)

IDŐS NŐ mellé gondozónőt keresünk
Magyarországra április 1-jétől. Tel.
0740-892-267. (6297-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
csatorna- és lefolyókészítést stb. Tel.
0746-874-872. (6316)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csatornát. Tel. 0752-377-342. (6303-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, ácsmunkát,
szigetelést (polisztirénnel), készítünk
bármilyen típusú teraszt fából. Kedvezmény 10%. Tel. 0735-288-473.
(6315-I)

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalunk előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. (6326-I)

BÁDOGOSMUNKÁT vállalok házaknál és intézményeknél. Javítok szemétlefolyót és konténert. Tel.
0771-705-441. (6345)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel
emlékezünk
id.
PALOTÁS ATTILÁRA halálának
harmadik évfordulóján. Felesége,
fia, lánya, unokái. (6286)
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Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk február
1-jén LÁSZLÓ BÁLINTRA halálának
8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét
őrzi felesége, Ilonka, lányai: Emese
és Otti, vejei: Tibi és Attila, unokái:
Tibike és Petike. (6332-I)
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert hiányzol nagyon.
Nem vársz már minket csillogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Egy váratlan perc alatt életed véget ért,
panaszszó nélkül közülünk elmentél.
Úgy mentél el, csendesen, szerényen,
fáradt tested nyugodjon békében!
Fájó szívvel emlékezünk a dolgos kezű, drága jó édesanyánkra, nagymamára, dédmamára, a holtmarosi születésű
VITA VERONKÁRA született Csatlós, aki január 31-én már két
éve nincs közöttünk.
Emlékét őrzi fia, menye, két lánya, két veje, öt unokája és
három dédunokája.
Nyugodj békében, drága édesanyánk! (6232)

Fájó szívvel emlékezünk FARKAS

ILONÁRA szül. Csiszér halálának 4.

Az idő múlik, a fájdalom nő, nem
hoz enyhülést a múló idő.
Sírod előtt állunk, talán te is
látod, körülötted van szerető családod. Tíz éve már ezt az utat járjuk.
Fájó szívvel emlékezünk a havadi
születésű MIHÁLY GYULÁRA halálának tizedik évfordulóján. Szerettei. (6273)

Az élet kegyetlen, mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha.
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Fájó szívvel emlékezünk a marosszentgyörgyi SZŐCS MÁRTÁRA
halálának 3. évfordulóján. Sosem
feledünk. Szerettei. (6271-I)

Mély fájdalommal emlékezünk id.
CODOI JÓZSEFRE halálának 2.
évfordulóján.
Özvegye, Katalin, lánya, Judit, fia,
Zoltán és unokái.
Ugyanakkor fájó szívvel emlékezünk ifj. CODOI JÓZSEFRE, aki
immár 11 éve távozott közülünk.
Édesanyja, Katalin, testvérei:
Judit és Zoltán, sógornője, unokaöccsei és unokahúgai.
Nyugodjanak békében! (6281-I)

Elmúlt már 17 év, mióta drága jó
édesapánk, a pókai születésű
NIOMÁTI SÁNDOR nincs köztünk.
Nincs köztünk, aki értünk oly
sokat tett, annyit dolgozott, szerető szívével annyit aggódott és
mindig hazavárt. Sok év eltelt nélküled, de nem múlik el nap, hogy
eszünkbe ne jutnál, rád ne gondolnánk. Szeretett, drága emléked, amíg élünk, szívünkben
hordozzuk. Nyugodjál békében,
drága édesapánk! Bánatos szerettei. (6335-I)

évfordulóján.

A múltba visszanézve valami fáj,

valakit keresünk, aki nincs már.
Az idő múlik, feledni nem lehet,

szívünk őrzi drága emlékedet.

Szerető férjed, gyermekeid, vejed,
menyed és unokáid. (6356-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a felejthetetlen édesapára, nagytatára, dédtatára,
JURJ IOANRA hirtelen halálának
5. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Emlékét őrzi bánatos
leánya, unokái: Izabella és Annamária, valamint dédunokája, Antónia. (6343)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa és após,
TÓTH LAJOS

a TCM volt építészmérnöke

életének 86. évében csendesen

megpihent. Temetése 2020. február 1-jén, szombaton 11 órakor

lesz a római katolikus temető

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
nővérünkre, NAGY KÁROLYNÉ
BRANDNER ANNÁRA halálának
ötödik évfordulóján. Hiányzol,
Anikó! Húgai: Marika és Jutka
családjukkal. (v.-I)

Sosem szűnik meg a hiányérzet,
csak megtanulsz élni a tátongó
űrrel, amit maguk után hagynak,
akik elmennek.
Fájó szívvel emlékezünk február
1-ján FOGARASI MAGDOLNÁRA
halálának második évfordulóján.
Úgy mentél el, csendesen, szerényen, drága lelked nyugodjon békében!
Bánatos szerettei. (6357-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér és nagybácsi,
PEPELLA MIHÁLY
életének 88. évében elhunyt. Temetése január 31-én, pénteken
14 órakor lesz a hagymásbodoni
családi háztól, Jehova tanúi szertartása szerint.
Búcsúznak tőle szerettei.
(6351-I)

alsó kápolnájából.

A gyászoló család. (6318-I)

Mély fájdalommal szívünkben tu-

datjuk, hogy a szeretett férj,

édesapa, nagyapa és após,
AUREL DOBROIU

67 éves korában eltávozott.

Szép emléked szívünkben őriz-

zük. Nyugodj békében!

Maria, Claudiu, Ştefania, Gabi.

Temetése január 31-én, pénteken
13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.

A gyászoló család. (6350-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet

mindazoknak,

drága

halottunkat,

sírjára

virágot

akik

BALIZS

ELEKET utolsó útjára kísérték, és
helyeztek.

gyászoló család. (6344-I)
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Ziffer Sándor: Kertben, 1934

A Maros Megyei Múzeum képtárának festményeiből

A modernista Ziffer Sándor (1880–1962) Egerben született, majd 1906-ban Nagybányán telepedett le, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal élete végéig élt.
Karizmatikus egyénisége különleges hatással volt a nagybányai műtermekben alkotó fiatalokra. Ebben a légkörben
sok művének központi témája a város és környéke, amit
különböző látószögekből és perspektívákból láttat. Ezt tanúsítja a marosvásárhelyi gyűjteményben található vásznainak többsége, amelyeknek egy része az Erdély
festészete a két világháború között című kiállításon látható. A második generációba sorolt nagybányai avantgardisták közül Ziffer mindvégig „a legkövetkezetesebb
»vad«” maradt, utalva a fauvizmusra, amelyet sajátos stílusává alakított. Ez a stílus ötvözi a kirobbanó dekoratív
kolorizmust és az erőteljes kompozíciós kifejezőképességet.
A harmadik és negyedik évtizedben alkotott műveiben
egy fauvista eredetű, féktelen színkavalkádot szabadít el,
ahol a megszokottól eltérő módon a fények színes árnyékokat hoznak létre. Ez történik a Kertben című vásznán
is. Ez a festmény egyben a forma és a szín szerencsés ötvözete, a „vadak“ rajongását sugallja, a szín nyersesége,
a komplementáris viszonylatok és a színekből felépített
szoborszerű kivágások pedig háromdimenziós benyomást
keltenek.
A művész által sajátosan értelmezett természeti látványt szemlélve, a pillantás a háttér felé irányul, ahol a
horizontális kerítés vizuális akadályának átlépése után
megáll az épületek okkerrel simogatott falain és a lilás tetőkön. A háttér fókuszpontját a kevélyen magasodó református templom harangtornyának vertikalitása képezi.
Noha témája szerint ez egy városi táj, a művész a vegetációt részesíti előnyben, és másodlagos szerepet szán az építészeti elemeknek, melyek a helyszínt rögzítik. Még ha tematikailag csekély is a szerepük, mivel a festménynek csak egy kis részét foglalják el, mégis,
ezek az elemek a vizuális kompozíció fontos támpontjai, ugyanis sajátos ritmust biztosítanak formai jellegük és elhelyezésük révén. A táj megragadása és megörökítése, ahol a fény

a fő vonzerő, egy dekoratív, ám egyszerű alkotást eredményezett, tükrözve a nagybányai
környezet sajátságos tisztaságát. (C.F.)
Ziffer Sándor: Kertben, olaj, vászon, 80,8 x 96,6 cm, aláírás jobbra lenn: Ziffer Sándor
1934
MarosMegyeiMúzeum

