
EP-választás 2019
Az idei európai parlamenti választá-
sokra május 23–26-án kerül sor. Min-
den felnőtt uniós polgár lehetőséget
kap arra, hogy kiválassza, ki képvi-
selje az Európai Parlamentben. 

____________4.
70 éve ért véget 
a Mindszenty-per 
Hetven éve, 1949. február 8-án ítélte
koncepciós perben a kommunista
Népbíróság hazaárulás és valutaüzér-
kedés vádjával életfogytiglani börtönre
Mindszenty József bíborost, eszter-
gomi érseket, Magyarország utolsó
hercegprímását.

____________17.
Sikerült a harakiri
Harakirit követett el a Marosvásárhelyi
CSM férfikosárlabda-csapata: „önke-
zével vetett véget” minden esélyének
az idény folytatásában azzal, hogy el-
engedte a felsőházi rájátszásra pá-
lyázó Voluntari-hoz Goran Martinićet. 

____________18.

A főügyész 
felfelé bukása

Az igazságügy-miniszter heves tiltakozását váltotta ki
a minap, hogy a DNA éléről az ő kezdeményezésére me-
nesztett főügyész az Európai Ügyészség vezetője lehet.
Erre mind több egyébként az esély, mert a leendő európai
főügyészi tisztségre már csak hárman maradtak verseny-
ben, ezt a szűkített listát vezeti a DNA egykori főügyésze.
Nem kis pofon ez a teleormanisztáni fő-fő jogtudor szak-
mai hitelességének.

A kinevezési és beiktatási eljárás nem zárul le ebben a
félévben, amikor Románia vezeti az európai uniós ügye-
ket, úgyhogy az esetleges beiktatás kínos pillanata alól a
miniszter mindenképp mentesül. De az egykori főügyész
asszony menesztése még távolról sem egy lezárult törté-
net, mivel a leváltása után perbe hívta az országot az eu-
rópai emberjogi bíróságon amiatt, hogy a menesztésére
irányuló procedúra során – mely az elnöki hivatal és az
igazságügyi minisztérium közti alkotmányos válság képé-
ben folyt le –, érintettként meg sem kérdezték. Ezt a pert
friss hírek szerint sürgősségi eljárásban tárgyalja az eu-
rópai emberjogi bíróság, így akár már az idén ítélet is

Fotó: Vajda György

Marosvásárhely főterén nagyszabású ingatlanfejlesztésbe
kezdett egy építőcég. A Sala Construct Kft. elkezdte a Ró-
zsák tere 24. szám alatti épület bontását, a homlokzat mö-
götti, a Nyomda utca felől található épületrészt már szinte
teljesen lebontották. A közösségi hálón indulatos vitát vál-
tott ki a hír, hogy eltüntetik a főtér egyik szecessziós épüle-
tét.

A szóban forgó épület homlokzatát a munkavédelmi előírásoknak
megfelelően épületháló védi, a bontás hátul történik. Az egyéves kivite-
lezési idejű munkálat megrendelője a kifüggesztett tábla szerint a Sala

Construct Kft. és az Astor Com Kft., a főtervező a Vertical Plus Kft., az
építő az Astor Com Kft., a munkálat során pedig lebontják a Rózsák tere
24. szám alatti ingatlan C1, C2, C3 épületeit. A helyi román nyelvű sajtó
tavaly decemberben cikkezett a beruházásról, és a 2019-es év egyik leg-
nagyobb szabású ingatlanfejlesztési projektjének nevezte. A terv szerint
7000 négyzetméteren 25 (1, 2 és 3 szobás) apartman épülne, illetve ét-
terem, kávézó, üzletek, irodák, valamint egy 39 férőhelyes mélygarázs.
A legfelső emeleten 2009 négyzetméteres felületen kávézót alakítanának
ki. A közösségi médiában a bontásra előkészített épület látványa alapo-
san felborzolta a kedélyeket, a vitában többen az RMDSZ-tanácsosokon

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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A főtéri védett övezetben bontanak épületet

Üvegbe zárt szecesszió
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Marosvásárhelyre készül tájékozódni az oktatási
miniszter a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszeré-
szeti, Tudomány- és Technológai Egyetemen
(MOGYTTE) belül kialakult román-magyar feszült-
ségekről.

Ecaterina Andronescu egy csütörtöki kolozsvári sajtótá-
jékoztatón az MTI kérdésére válaszolva tért ki a marosvá-
sárhelyi tanintézet helyzetére. Kijelentette: el fog menni
Marosvásárhelyre, hogy a helyszínen tájékozódjon az egye-
temen belüli feszültségekről.

„Remélem, hogy a párbeszéd és mindkét oldal megértése
elvezet oda, hogy megoldják a (magyar) diákok ügyét, akik
román állampolgárok, és akik felé kötelességeink vannak”
– jelentette ki a miniszter arra reagálva, hogy a magyar ta-
gozat diákjainak a vizsgajegyeit egyelőre nem vezetik be
az egyetem nyilvántartásába.

A miniszter elmondta: a múlt heti rektori értekezleten
megkérdezte Leonard Azamfirei marosvásárhelyi rektort a
vizsgáztatással kapcsolatos helyzetről, és azt a választ
kapta, hogy az egyetem szenátusa fogadta el az egységes
vizsgáztatás szabályait. Ecaterina Andronescu indokoltnak
tartotta, hogy egy tanintézeten belül egységes vizsgafelté-
telek legyenek a más-más nyelven tanuló diákok számára,
és kijelentette, hogy ezt a szenátus is kötelességének tartja.
Hozzátette: azt nem tudja még, hogy mikor vezették be az
egységes vizsgáztatást, és ismertek voltak-e az új szabályok
a tanévkezdéskor.

Ecaterina Andronescu felidézte: egy korábbi miniszteri
mandátuma idején, 2012-ben az ő közvetítésével jutott egy

éjszakába nyúló tárgyalás végén egyezségre az egyetem
magyar tagozata és román vezetése. Úgy tudta, hogy az
akkor általa is aláírt hétpontos egyezmény azóta megvaló-
sult.

Felidézte: a 2012-es tárgyalások során az volt a gond az
egyetemen, hogy nem volt elég magyar oktató. Hozzátette:
európai irányelv szabályozza az orvosképzést, mely azt is
előírja, hogy öt orvostanhallgatóra kell egy oktatót biztosí-
tani. Ha egyebek között ez a feltétel nem teljesül, nem is-
merik el az Európai Unióban az egyetem által kibocsátott
orvosi diplomákat. Szerinte elsősorban a magyar oktatók
létszámhiánya tette szükségessé, hogy a gyakorlati órákat
a magyar tagozaton is román nyelven tartsák. Úgy emléke-
zett, hogy a hét évvel ezelőtti megállapodás éppen azt a célt
szolgálta, hogy a megfelelő ütemben nőjön a magyar tago-
zat oktatóinak a száma.

A 2012-es megállapodás a többi között azt írta elő, hogy
a magyar rektorhelyettes dönthet a magyar tagozaton meg-
hirdetendő állásokról, és a magyarokat megillető tanárse-
gédi állásokra csakis magyarul tudó oktatókat lehet
alkalmazni. A dokumentum kitért arra, hogy az egyetemi
akkreditáció befejeztével magyar főtanszékek alakulnak az
egyetemen. A magyar szempontból fontos kitételeknek
azonban azóta sem szereztek érvényt.

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az
egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt,
hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hi-
vatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar
szempontból fontos előírásait.

A MOGYE román királyi rendelettel ki-
zárólag magyar tannyelvű intézményként
alakult 1945-ben. Az intézményben a kom-
munista pártvezetés szóbeli utasítására ve-
zették be 1962-ben a román nyelvű oktatást
is, amely fokozatosan háttérbe szorította a
magyar orvosképzést. Az elmúlt években az
egyetem vezető testületei a román oktatók
kétharmados többségével működtek, és a
magyar tagozat elsorvasztására törekedtek.
Az egyetem tavaly egyesült a Petru Maior
egyetemmel, és azóta a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológai Egyetem (MOGYTTE) nevet
viseli. A jelenleg zajló vizsgaidőszakban a
magyar tagozat tanárainak a többsége nem
fogadta el az egységes vizsgáztatási rendre
vonatkozó szabályozást, ezért a saját tételei
szerint vizsgáztatott. Az így szerzett osz-
tályzatok nem kerültek be az egyetem nyil-
vántartásába. (MTI)

Hagyományőrző farsangi mulatság 
Február 8-án, ma délután 6 órai kezdettel Marosszentkirá-
lyon a nagysármási, mezőmadarasi, udvarfalvi, székely-
káli tánccsoportok közös farsangi mulatságára kerül sor. A
hagyományőrző rendezvénynek a Miller vendéglő ad ott-
hont (Fő út 15. szám). Érdeklődni a 0265-433-799-es tele-
fonszámon lehet. 

Farsangi bál
Az Erdélyi Magyar Baloldal február 15-ére farsangi bált

szervez. Az érdeklődők a szervezet Marosvásárhely,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén hétfőtől csü-
törtökig 9-11 óra között iratkozhatnak fel. Érdeklődni a
0744-928-299-es telefonszámon.

Gyermekfoglalkozás 
a Kobak könyvesboltban 
A marosvásárhelyi Kobak könyvesbolt új programsoroza-
tának keretében legközelebb február 9-én, szombaton dél-
előtt 11 órára várják elsősorban az 5–7 éves korosztályt
egy drámajátékokkal és beszélgetésekkel tarkított foglal-
kozásra, melyet Brassai Eszter dramaturg vezet.

EME-közgyűlés 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Szakosztálya február 9-én 11 órakor tartja évi
közgyűlését a marosvásárhelyi Vártemplom Gótikus ter-
mében. A közgyűlésre a szakosztály tagjait várják.

Huszonnyolc éves 
a Magányosok Klubja 

Február 12-én 16 órakor a Marosvásárhelyi Magányosok
Klubja fennállásának XXVIII. évfordulóját ünnepli a Deus
Providebit Ház Szent Mihály-termében. A rendezvény zárt-
körű. 

Kézműves-tevékenység a Kádárok
bástyájában 

A Női Akadémia hétfőn 17.30 és 19.30 óra között az Ügyes
kezű nők soron következő rendezvényére várja az érdek-
lődőket a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájába. Ez al-
kalommal a bőr karkötők és kulcstartók készítésének
fortélyát lehet elsajátítani. A foglalkozást Jánosi Mária ve-
zeti. A szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges
anyagot, de akinek vannak otthon bőrdarabjai, díszítőele-
mei, vigye magával. A szervezők 5 lej adományt köszönet-
tel elfogadnak, az összeget alapanyagokra és a játéktár
bővítésére szánják. 

Szentségimádás 
és szentmise házaspárokért 

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián feb-
ruár 10-én, vasárnap 17 órai kezdettel a házaspárokért tar-
tanak szentségimádást és szentmisét. Vezeti Balla Imre
segédlelkész, közreműködnek a Házashétvége lelkiség
házaspárjai, zenél a Remény együttes. 18 órakor ifjúsági
szentmise. 

Útjavítás Marosvásárhelyen
Mivel a tél folyamán a fagyás-olvadás következtében az
aszfalt megrongálódott, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal a város több részén is elkezdi az útjavítást, a ká-
tyúzást. A közeljövőre beütemezett utcák: 1989. December
22., Dózsa György, Mihai Eminescu, Predeal, Budai Nagy
Antal, Magura, Ion Buteanu, Băneasa és Szabadság. A
munkálatokat a Citadin Prest és az Astor Com végzi. 

Adócsalás 
Mint már hírül adtuk, szerdán reggel a Maros Megyei Tör-
vényszéki Ügyészség felügyeletével 68 házkutatást tartot-
tak Maros, Beszterce, Brassó, Galac, Gorj, Ilfov, Iaşi,
Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Vâlcea és Vas-
lui megyékben cégek székhelyén és olyan magánszemé-
lyeknél, akiket adócsalással gyanúsítottak. A kivizsgálás
során kiderült, hogy 2012–2016 között egy Maros megyei
szállítócég fiktív kereskedelmi ügyleteket bonyolított le,
nem valós kereskedelmi tevékenységről szóló számlákat
vezetett be a könyvelésbe, bizonyos szállítmányokat fel
sem tüntetett. Tettével 1,3 millió lejjel károsította meg az
állami költségvetést. A könyvelési iratokat lefoglalták. Egy
35 éves galaci férfit és egy 28 éves nőt 24 órára fogva tar-
tottak, további 15 személyt kihallgatásra rendeltek be. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ARANKA, 
holnap ABIGÉL, ALEX
napja.
ABIGÉL: héber eredetű, je-
lentése: az apa öröme. 
ALEX:  az Alexander becézé-
séből önállósult, jelentése:
harcra kész férfi. 
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7 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 36 perckor. 
Az év 39. napja, 

hátravan 326 nap.
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RENDEZVÉNYEK

Marosvásárhelyen akar tájékozódni 
az oktatási miniszter

Találkozzunk február 15-én délután 4 órakor a Maros
megyei RMDSZ székházában (Marosvásárhely, Dózsa
György u. 9., I. emelet), és keressünk együtt törvényes
megoldásokat és lehetőségeket az örökbefogadás megköny-
nyítésére. Csép Éva Andrea parlamenti képviselő szeretettel
vár mindenkit, aki örökbe fogadó szülő, jogosult az örök-

befogadásra – rendelkezik az örökbefogadói státussal –,
fontolóra vette az örökbefogadás lehetőségét, örökbe foga-
dott személy vagy érdekelt a témakörben.

Beszéljük meg tapasztalatainkat, észrevételeinket, és
ezek értelmében módosítsuk a törvényt úgy, hogy az reális
megoldást nyújtson az érdekelteknek! (közlemény)

Beszéljük meg együtt az örökbefogadási folyamat problémáit! 

Indiai tájakon gurul tovább Bezsnei Andor motorkerékpárja
a Föld körüli utazás című műsorban, szombaton 18 órától. 

Február a gímszarvasok életében különleges időszak, hi-
szen ekkor kezdik elhullatni az agancsukat. Ennek folya-
matáról és a gyűjtés szigorú szabályairól szól a Hazai
vadász műsor szombaton 18.30-tól. 

Bartók-gyűjtésből készített lemezt a madéfalvi Rokolya
Népi Énekegyüttes, amelynek néhány tagja az Üzenet sze-

retettel vendége vasárnap 13.30 órakor. A műsorban szó
lesz még a marosvásárhelyi Póra Zoli és a Stone Hill 
decemberi daláról, a Hópihék című slágerről. Meghívott az
együttes frontembere, Póra Zoli.

A 17.30 órakor kezdődő Hitélet a január 27-i bákói ma-
gyar mise témáját járja körül. Sajó Norbert műsorvezető
Fúró Loránd Félix református lelkipásztorral beszélget
arról, hogy mit jelent lelkésznek lenni a szórványban. 

Az agancshullás szezonjáról, Bartók-gyűjtésről 
és szórványlelkészségről az Erdély TV-ben

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
1, 41, 5, 2, 22+6 NOROC PLUS:  312352

11, 20 39, 3, 34, 12 SUPER NOROC: 357837

30, 26, 25, 48, 32, 1 NOROC: 4278517



A nehézségek ellenére a tárgyalások folytatásáról
állapodott meg csütörtöki brüsszeli találkozóján
Theresa May brit kormányfő és Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság elnöke annak érdeké-
ben, hogy elkerülhető legyen az Egyesült Királyság
rendezetlen európai uniós kiválása.

A tárgyalást követően kiadott közös közleményben arról
számoltak be, hogy a két fél tárgyalódelegációi tovább fognak
egyeztetni, hogy olyan megoldást találjanak, amely a lehető
legszélesebb támogatottságot nyerheti el a londoni parlament-
ben, ugyanakkor tiszteletben tartja a bennmaradó tagállamok
által lefektetett irányelveket.

Február vége előtt pedig újabb találkozóra kerül majd sor
Theresa May és Jean-Claude Juncker között, hogy értékeljék
az előrelépést.

A kommüniké szerint Juncker ismételten leszögezte, hogy
nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének felté-
telrendszeréről szóló, szerinte kiegyensúlyozott szerződés. Ki-
emelte, hogy a jövőbeli viszonyról szóló politikai nyilatkozat
szövege módosítható, amennyiben London esetleg ambició-
zusabb célokat tűzne ki. És végezetül figyelmeztetett, hogy a
kiválási szerződést a huszonhét bennmaradó tagállam mellett
az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

May tájékoztatott a londoni alsóházi elutasítás körülménye-
iről, és különböző lehetőségeket vetett fel a képviselők több-
sége által aggályosnak tartott elemek, például a brit
belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír–északír

tartalékmegoldás kapcsán. Ezek részleteire azonban nem tér-
tek ki a közleményben.

Mint írták, a „konstruktív” megbeszélés célja az volt, hogy
sikerüljön megelőzni a megállapodás nélküli brit kilépést, kü-
lönösen mivel mindkét fél elkötelezett a jövőbeli mély part-
nerségi kapcsolat kialakítása mellett, amire nagy szükség van
a nyitott, tisztességes kereskedelem és a szabályalapú nem-
zetközi rendszer fenntartása, illetve a klímaváltozás és a ter-
rorizmus elleni hatékony küzdelem érdekében.

A brit kormányfő később Antonio Tajanival, az Európai
Parlament (EP) elnökével és Guy Verhofstadttal, a testület
Brexit-ügyi főmegbízottjával találkozott.

Rövid sajtótájékoztatóján Verhofstadt elmondta, May biz-
tosította őket arról, hogy a szerződésnek része lesz egy hiteles
ír–északír pótmegoldás, nincsen szó annak kiiktatásáról, a ké-
szenléti mechanizmus ugyanis elengedhetetlen az észak-íror-
szági rendezési folyamatot elindító 1998-as nagypénteki
egyezmény fenntartása érdekében.

Hangsúlyozta, a rendezetlen kiválás „katasztrófa” lenne
mindkét oldal számára, s ezzel kapcsolatban „felelőtlennek”
nevezte az ezen opció mellett kampányoló brit politikusokat.

Margarítisz Szkínász bizottsági szóvivő azt közölte, hogy
Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló jövő hétfőn
Strasbourgban fog tárgyalni Stephen Barclayjel, a kiválási fo-
lyamat irányításáért felelős brit minisztérium vezetőjével.
(MTI)

születhet az ügyben. Bárki javára fog ez szólni, egyesek
vagy kettesek politikai összeesküvést fognak kiáltani,
még mielőtt megszáradna a nyomtatófesték a dokumen-
tumon, pláne ha az ítéletet épp az elnökválasztási kam-
pány időszakához közeli időpontban hozzák.

A tervek szerint jövőre beinduló európai ügyészségről
is sokat fogunk még hallani, csak kezdődjön el rendeseb-
ben az európai parlamenti választási kampány. Pillanat-
nyilag egy olyan államközösségben élünk, amelynek van
egy közös pénze – még ha nem is mindegyik tagállamnak
nemzeti valutája az euró –, vannak a közös pénz elkölté-
sére vonatkozó egységes szabályai, de nincs egy olyan
büntető vizsgálati hatáskörrel is felruházott intézménye,
amelyik ezt a határokon átívelő költekezést nemcsak kö-
vetni tudja, hanem adott esetben meg is paskolhatná a
közpénzben vájkáló politikusi vagy üzletemberi kacsókat.
Így lehet, hogy egyes adatok szerint a tagállamok adó-
kasszájából évente legalább ötvenmilliárd euróra rúgó
pénzt csalnak el az élelmes fiúk csak a mifelénk áfának
becézett hozzáadottérték-adóból, és nem a megpályázott
célokra költik el a támogatások egy részét. Lehet elvi
vitát folytatni arról, hogy több hatalmat kell-e adni
Brüsszelnek, vagy éppen inkább meg kéne-e nyirbálni
túlburjánzott hatásköreit, de ha csak a fele igaz a közös-
ből eltérített pénzre vonatkozó adatnak, már az is megéri
egy ilyen ügyészség felállítását.

2019. február 8., péntek _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Elkészült az EB téli előrejelzése
Idén 3,8 százalékos, jövőre 3,6 százalékos gazda-
sági növekedésre számít Romániában az Európai
Bizottság (EB). Téli előrejelzésében rámutat, hogy a
2017-ben jegyzett 7 százalékos GDP-bővülés 2018-
ban 4 százalékra lassult a becslések szerint, és ez
a tendencia folytatódni fog: erre az évre 3,8 száza-
lékos, 2020-ra pedig 3,6 százalékos gazdasági nö-
vekedést valószínűsítenek. Az Európai Bizottság
prognózisa szerint ugyanakkor az infláció idén 3,3%-
ra, jövőre pedig 3,1%-ra mérséklődik a 2018-ban
jegyzett 4,1%-ról. (Agerpres)

Átvilágítaná a köztévét 
és az audiovizuális tanácsot 
az ellenzék

A Román Televízió (TVR) kiadásait, illetve az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács (CNA) tevékenységét ki-
vizsgáló parlamenti bizottságok létesítését
kezdeményezi a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR). A vizs-
gálóbizottságok létrehozására vonatkozó igénylése-
ket csütörtökön nyújtotta be az alakulat a
képviselőház házbizottságához – nyilatkozta Gigel
Ştirbu liberális képviselő. Az alsóház kulturális bizott-
ságának elnöke – aki a számvevőszéktől is kér egy
auditvizsgálatot a köztelevízió kapcsán – rámutatott,
a parlamenti bizottságnak a TVR által szervezett
Aranyszarvas Fesztivállal és az Eurovíziós Dalfesz-
tivállal, valamint az állandó meghívottakkal kapcso-
latos költségeket kellene kivizsgálnia, miután a
köztelevízió igazgatótanácsának elnöke, Doina Gra-
dea nem tudott kielégítően válaszolni ezzel kapcso-
latban. Iulian Bulai USR-s képviselő rámutatott, a
CNA-nál való vizsgálódást elsősorban az utóbbi idő-
ben észlelt „visszaélések” indokolják. Az ellenzéki
párt szerint felmerül a gyanú, hogy részrehajló dön-
téseket hoz a testület, több bírságot szab ki a kor-
mányt bíráló televízióadókra. (Agerpres)

Hazahívják a római francia 
nagykövetet

Franciaország hazahívja római nagykövetét egyez-
tetésekre az olasz vezetők sorozatos „rágalmazó ki-
jelentései”, „megalapozatlan és példátlan
támadásai” után – jelentette be csütörtökön a francia
külügyminisztérium. „A legutóbbi beavatkozások
újabb és elfogadhatatlan provokációt jelentenek” –
olvasható a külügyi közleményben. Párizs és Róma
között nagyon feszült a diplomáciai viszony azóta,
hogy Olaszországban 2018 júniusában kormányko-
alícióra lépett a Matteo Salvini vezette bevándorlás-
ellenes Liga és az elitellenes Öt Csillag Mozgalom.
Az utolsó cseppet a pohárban az jelentette, hogy
Luigi Di Maio olasz miniszterelnök-helyettes, az Öt
Csillag Mozgalom (M5S) vezetője kedden bejelen-
tette, hogy Franciaországban találkozott a kormány
adó- és gazdaságpolitikája ellen több mint két hó-
napja tüntető, úgynevezett sárga mellényes mozga-
lom vezetőivel. (MTI)

Ország – világ

Juncker és May a tárgyalások folytatásáról 
állapodott meg

Közel van az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tel-
jes felszámolása Irakban és Szíriában – jelentette
ki Donald Trump amerikai elnök az Iszlám Állam
ellen küzdő globális koalíció külügyminiszteri ta-
nácskozásán Washingtonban szerdán.

Trump a dzsihadista szervezet által valaha uralt területek
„100 százalékos felszabadításának” bejelentését ígérte a jövő
hétre. Úgy fogalmazott: „az Egyesült Államok, a terrorellenes
akcióban részt vevő partnerei és a (kurdok és arabok szövet-
ségéből álló) Szíriai Demokratikus Erők” ezeket a vidékeket
Irakban és Szíriában már megszabadították a terroristáktól.

„Nem akarom elkiabálni, de a kalifátus területének 100 szá-
zalékos visszavételét jelentem majd be” – fogalmazott. Elis-
merte ugyanakkor, hogy a még harcoló dzsihadisták „nagyon
veszélyesek lehetnek”, de hozzátette, hogy „egyre kevesebben
lesznek”.

Az amerikai elnök beszéde előtti felszólalásában Mike
Pompeo amerikai külügyminiszter szintén arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az Iszlám Állam „változatlanul veszélyes fe-

nyegetést” jelent. Azt mondta, hogy a terrorszervezet egyre
inkább decentralizált, és a harcmodora is változik.

A terrorellenes koalícióban részt vevő 74 ország külügymi-
nisztereit és öt nemzetközi szervezet képviselőit Pompeo arra
sürgette, tegyenek meg mindent a terrorcsoport végleges le-
győzéséért. Kiemelte a hírszerzés fontosságát, és ismét arra
ösztökélte a koalíció résztvevőit, hogy járuljanak hozzá a ter-
rorellenes küzdelem költségeihez. A tárcavezető szerint csak
az idén még 350 millió dollár hiányzik Irak stabilizálásához.

Az amerikai külügyminiszter megerősítette: az amerikai ka-
tonák kivonása Szíriából nem jelenti azt, hogy az Egyesült
Államok ezzel be is fejezi a terrorellenes harcot. „Amerika
továbbra is irányító szerepet vállal a dzsihadisták elleni küz-
delemben” – hangsúlyozta.

Mike Pompeo felvetette, hogy az elfogott európai dzsiha-
distákat az egyes európai országoknak vissza kell fogadniuk,
azoknak kell felelősségre vonniuk és megbüntetniük őket.
(MTI)

Trump az Iszlám Állam gyors eltűnését reméli

Jobb munkakörülményekért és méltányos bérekért
tüntettek rendőrök és börtönőrök

A főügyész 
felfelé bukása

Jobb munkakörülményekért és méltányos bérezé-
sért tüntetett csütörtökön a belügyminisztérium
épülete előtt a rendőrök, börtönőrök és a tartalékos
katonák mintegy száz képviselője.

A védelmi, a rendvédelmi és a nemzetbiztonsági alkalma-
zottak elégedetlenségét az váltotta ki, hogy sürgősségi rende-
lettel befagyasztották a béreiket, több ízben is felfüggesztve
esetükben az egységes bértörvény alkalmazását, amit diszkri-
minatívnak tartanak más közalkalmazotti kategóriákhoz ké-
pest. Sorin Dumitraşcu, a büntetés-végrehajtási intézetekben
dolgozók szakszervezetei szövetségének (FSANP) elnöke

három pontban határozta meg követeléseiket: jobb munkakö-
rülmények, méltányos fizetés és a katonai nyugdíjasok disz-
kriminálásának megszüntetése.

A tüntetést az uniós tagállamok igazság- és belügyminisz-
terei bukaresti ülésének napjára időzítették

A tüntetők a tiltakozás alatt többször kérték Carmen Dan
belügy- és Tudorel Toader igazságügyi miniszter lemondását,
olyanokat skandáltak, hogy „Tolvajok!”, „Mondjatok le!”, és
táblákat tartottak a magasba egyebek mellett olyan feliratok-
kal, hogy „Ne alázzátok meg a katonákat!”, „Az országot és a
közrendet védjük, nem a politikusokat!”. (Agerpres)

Forrás: AFP
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kérték számon, hogy nem tettek
semmit azért, hogy a szecessziós
épület megmaradjon, mások élő-
láncot vonnának a megmentéséért. 

A Népújság megkeresésére
Cosmin Blaga, a polgármesteri hi-
vatal szóvivője elmondta, a város-
háza annak alapján adta ki a
bontási engedélyt, hogy a művelő-
dési minisztérium tavaly november
21-i keltezéssel engedélyezte az
épület lebontását. Kali Istvántól, a
marosvásárhelyi RMDSZ ügyve-
zető elnökétől megtudtuk, hogy az
ingatlan a Sala Construct Kft. tu-
lajdona. A beruházó először meg-
vette a Nyomda utcából nyíló üres
telket, ahol régebben parkoló volt,
majd utána az épületet, ami a főtér-
ről nyílik. „Apartmanonként vásá-
rolgatta meg, míg az egész az övé
nem lett, vagyis jelenleg a teljes in-
gatlan a magántulajdona. Így
aztán, rendelkezvén egy nagy terü-
lettel, ki akarta használni a maxi-
mális beépíthetőséget. Lakásokat,
üzlethelyiséget és irodákat akar
építeni, a föld alatt garázst” –
mondta Kali István. A beruházó a
sajtóhírek szerint 12 évvel ezelőtt
kezdett bele a projektbe. A megva-
lósításhoz ugyanis övezeti város-
rendezési tervet kellett
készíttessen, ami műemlékvédelmi
szempontból nem volt egyszerű,
hiszen, bár az épület nem, az utca-

front műemlékként van nyilván-
tartva. A Maros megyei műemlék
épületek jegyzékén a 245. sor-
számnál országos fontosságú mű-
emléképület-együttesként (Rózsák
tere 1–32. szám) szerepel. A Horea
és a Bartók Béla utcák közti ingat-
lanok frontja ugyanis még mindig
a régi, eredeti, ezért értéknek szá-
mít. „Ha megnézzük a régi fotókat,
akkor az 1940-es években ez egy
egyszintes épület volt, akkor épí-
tettek rá egy másodikat. A kommu-
nizmus alatt az épület szecessziós
frontját leegyszerűsítették, majd az
1980-as években állították vissza.
Az épület belmagassága jelenleg
akkora, hogy egy kétszintes épület
helyett lehetne építeni egy három-
szintest, ezért akarta a tulajdonos
lebontani. A műemlékvédelmi bi-
zottság azonban erre nem adott en-
gedélyt, és módosítani kellett a
terven. A terv úgy módosult, hogy
a frontfalat nem bonthatja el, de
egy üveg lapot helyez elé és hátul
építkezik. Ezek után a műemlékvé-
delem engedélyezte a terveket, így
jött be az övezeti városrendezési
terv (PUZ) a tanács elé, és a testü-
let, látván, hogy minden bizottsá-
gon átment, és a műemlékvédelem
sem emelt kifogást, ráadásul két
közvita is volt a témában, áten-
gedte a PUZ-t” – tette hozzá Kali
István. A tanácsi határozat szerint
tehát a homlokzatot nem bonthatja

le az építő, és vállalja a felelőssé-
get, ha a kivitelezés során kárt
okoz a környezetében lévő ingatla-
nok vagy a város köz- vagy ma-
gánterületén. 

Megkérdeztük Furó Judit
RMDSZ-tanácsost, az urbaniszti-
kai szakbizottság elnökét is. El-
mondta, hogy egy tanulmány
alapján történt a tervezés. Eddig
csupán a bontási tervet adta ki a
város, aminek alapján elkezdőd-
hettek a bontási munkálatok, a be-
fektetőnek azonban meg kell
szereznie az építési engedélyt is.
Az övezeti urbanisztikai tervet jó-
váhagyta a tanács, két alkalommal
is közvitára volt bocsátva, a szom-
szédos épületek tulajdonosainak
kéréseit, észrevételeit figyelembe
vették, így azok is beleegyezésüket
adták a tervhez. Furó Judit szerint
a Rózsák tere 24. szám alatti épület
nincs műemlék épületnek nyilvá-
nítva, a jelenlegi homlokzat a ’80-
as években készült, a beruházó
pedig az ezt megelőző, eredeti ál-
lapotot szeretné visszaállítani.
Ugyan a főtéri védett övezetben ta-
lálható a nem műemlék épület,
ezért azt gondolnánk, hogy nem
engedélyezik a lebontást, átalakí-
tást, de Furó Judit szerint a műem-
lékvédelmi bizottság jóvá-
hagyhatja az építkezést, ha a beru-
házó – mint jelen esetben – a hom-
lokzat korábbi, szecessziós
arculatát alakítja ki. 

Üvegbe zárt szecesszió

Az idei európai parlamenti vá-
lasztásokra május 23–26-án
kerül sor. Minden felnőtt
uniós polgár lehetőséget kap
arra, hogy kiválassza, ki kép-
viselje az Európai Parlament-
ben. 

A szavazás menete
Bár vannak közös szabályok a

választásokra vonatkozóan, egyes
lehetőségek – például a postai úton
vagy külföldről történő szavazás –
országonként eltérőek lehetnek. Aki
egy másik uniós országban él, mód-
jában áll ott szavazni európai parla-
menti képviselőre. Ha valakinek a
származási országa lehetővé teszi a
külföldről történő szavazást, akkor
ezzel a lehetőséggel is élhet. Erről
a nagykövetségen tud tájékozódni.
Természetesen azonban csak egy-
szer, tehát vagy származási, vagy
lakóhelye szerinti országában sza-
vazhat, mindkettőben nem.
A Bizottság elnökének megválasz-
tása

Az európai választások eredmé-
nyei szerint az Európai Parlament
az egyik listavezető csúcsjelöltet
választja meg a Bizottság elnöké-
nek, akinek személyére az állam- és

kormányfők az európai választások
kimenetelének ismeretében tesznek
hivatalos javaslatot.

Az eljárást első ízben 2014-ben
alkalmazták, amikor az Európai
Néppárt csúcsjelöltjét, Jean-Claude
Junckert nevezték ki a Bizottság el-
nökévé. A 2014-es választásokra öt
európai képviselőcsoport állított
csúcsjelöltet.

A pártcsaládok a 2018-as őszi és
téli kongresszusaikon nevezték meg
vezető jelöltjeiket. A jelöltek a
2019-es választási kampány élő vi-
táiban mutatják be és ütköztetik az
Európa jövőjével kapcsolatos prog-
ramjaikat. 
Kik a jelöltek a Bizottság elnöki
posztjára?

Európai Néppárt (EPP)
Az Európai Néppárt (EPP) a no-

vember 7-8-án Helsinkiben meg-
rendezett kongresszusán Manfred
Webert (CDU, Németország) vá-
lasztotta az európai választásokon
induló vezetőjelöltjének.

A 46 éves politikus 2002-ben a
tartományi parlamentben (Bayeri-
scher Landtag) kezdte pályafutását,
2004-ben választották be az Euró-
pai Parlamentbe. 2014 óta az Euró-
pai Néppárt elnöke. A jelölt a
Müncheni Természettudományi
Egyetemen szerzett mérnöki diplo-
mát.

Az Európai Szocialisták Pártja
(PES)

Az Európai Szocialisták Pártja
(PES) a december 7-8-i lisszaboni
kongresszusán az 57 éves Frans
Timmermanst (PvDA, Hollandia)
jelölte a vezető posztra.

Timmermans jelenleg az Európai
Bizottság első alelnöke. 1998-ban
választották be először a holland
parlament alsóházába. 2007-től
2010-ig külügyi államtitkárként,
2012-től 2014-ig Európa-ügyi mi-
niszterként dolgozott Mark Rutte
kormányában. Timmermans a Rad-
boud Egyetemen szerzett francia
szakos diplomát. 

Reformerek Európai Szövet-
sége (ACRE)

A párt november 14-én Jan Zah-
radilt (Polgári Demokrata Párt,
Csehország) nevezte meg vezető je-
löltjeként.

Az 55 éves Zahradil az Európai
Parlament képviselője az Európai
Konzervatívok és Reformerek kép-
viselőcsoportjában (ECR). Emellett
az Európai Konzervatívok és Refor-
misták Szervezetének (ACRE) alel-
nöke is. Európai parlamenti
pályafutása előtt a cseh parlament
tagja volt. Zahradil a Prágai Egye-
temen szerzett mérnöki diplomát, és
kutatóként dolgozott.

Liberálisok és Demokraták
Szövetsége Európáért (ALDE)

A Liberálisok és Demokraták
Szövetsége Európáért (ALDE) párt
a november 8-10. közötti madridi
kongresszusán bejelentette, hogy
egyetlen csúcsjelölt helyett liberális
vezetők csoportját jelöli az európai
választásokon. Az ALDE párt elnö-
két bízták meg azzal, hogy állítsa
össze a kilenc tagból álló csapatot,
amelyet a párt az év elején Berlin-
ben tartandó kongresszusán hagy
majd jóvá.

Európai Zöld Párt (EGP)
A 37 éves Ska Keller és a 42 éves

Bas Eickhout az Európai Zöld Párt
(EGP) két vezetőjelöltje, akiket a
november 23-25. közötti őszi 
tanácsülésen, Berlinben neveztek
meg.

Ska Keller (Bündnis 90/Die Grü-
nen, Németország) iszlám tanulmá-
nyokat, turkológiát és judaisztikát
hallgatott a Berlini Szabadegyete-
men és az isztambuli Sabanci Uni-
versitesi egyetemen. Az Európai
Parlamentbe először 2009-ben be-
választott képviselő a 2014-es euró-
pai választásokon is pártja
csúcsjelöltje volt. Keller a zöldek
társelnöke az Európai Parlament-
ben. 

Bas Eickhout (GroenLinks, Hol-
landia) kémiát és környezetvédelmi
tanulmányokat hallgatott a nijme-
geni Radboud Egyetemen. Később
kutatóként dolgozott a holland kör-
nyezetvédelmi hatóságnál. Az Eu-
rópai Parlamentnek 2009 óta

képviselője. 
A legfrissebb (2018. novemberi)

közvélemény-kutatások alapján a
válaszadók 67 százaléka szerint a
vezetőjelölt-választás folyamata
egyrészt jelentős előrelépés az
uniós demokrácia szempontjából
(61 százalék), másrészt pedig átlát-
hatóbbá teszi az Európai Bizottság
elnökének megválasztását (63 szá-
zalék).

Az EP minden olyan jelölt kine-
vezését elutasítja, akit nem csúcsje-
löltként jelöltek a Bizottság elnöki
tisztségébe. Egy 2018 februárjában
megszavazott állásfoglalásban arra
figyelmeztet, hogy kész elutasítani
a Bizottság elnöki posztjára jelölt
bármely személy kinevezését, aki a
2019-es uniós választásokon nem
csúcsjelöltént indult. Az állásfogla-
lásban a képviselők hozzátették,
hogy a hivatalban lévő uniós bizto-
soknak nem kell fizetés nélküli sza-
badságot kivenniük ahhoz, hogy
listavezetőként indulhassanak,
azonban nem használhatják fel a
Bizottság emberi és anyagi erőfor-
rásait a választási kampány céljaira.

A listavezető-jelölési eljárás alkal-
mazását és a 2019-es választásokra
való továbbfejlesztését az Európai
Bizottság is javasolta. A nemzeti és
az európai pártoknak 2018 végéig
meg kellett nevezniük a Bizottság el-
nöki tisztségéért induló, általuk tá-
mogatott jelöltet, és ideális esetben
2019 elejéig közzé kell tenniük a je-
lölt saját programját.

(Forrás: Hírek – Európai Parla-
ment)

EP-választás 2019
Átláthatóbb és demokratikusabb eljárás

Az elnök ismét megtagadta 
a fejlesztésiminiszter-jelölt 

kinevezését
Megtagadta Klaus Iohannis
államfő a Szociáldemokrata
Párt (PSD) egyik legbefolyá-
sosabb alelnökének, Lia Ol-
guţa Vasilescu volt
munkaügyi miniszternek a ki-
nevezését a miniszterelnök-
helyettesi ranggal együtt járó
regionális fejlesztési tárca
élére.

Viorica Dăncilă kormányfőhöz
címzett, csütörtökön közzétett leve-
lében Iohannis azzal érvel, hogy
Vasilescu semmilyen tapasztalattal
vagy szakképesítéssel nem rendel-
kezik azokon a területeken, ame-
lyek irányítására jelölték, ezért
másik jelölt kiválasztására szólította
fel a kormányfőt. Az államfő Vasi-
lescu nyilvános kirohanásait, vádas-
kodásait és az igazságszolgáltatásra
általa gyakorolt nyomást is kifogá-
solta.

Bár Iohannis már legalább négy-
szer megtagadta a szociáldemokrata
kormányfő miniszterjelöltjeinek ki-
nevezését, a mostani leveléből kide-
rül, hogy ezt tekinti az első
elutasításnak, a korábbi, „hiánypót-
lási” felszólításait, amikor például a

jelöltek büntetlen előéletéről kért
írásos igazolást, nem számolja. A
kormány és az államfő közti kiéle-
zett jogvitában azért lehet ennek je-
lentősége, mert egy korábbi
alkotmánybírósági döntés értelmé-
ben az államfőnek csak egyszer
lenne joga indokoltan elutasítani a
kormányfő miniszterjelöltjének ki-
nevezését.

A kormány átalakítása körüli po-
litikai csata még tavaly november-
ben kezdődött. A PSD akkor nyolc
miniszterének lecseréléséről dön-
tött, de két miniszterjelöltjét Iohan-
nis elutasította, majd amikor a
kormányfő helyettük két újabb je-
lölttel állt elő, az elnök elnapolta a
döntést arra hivatkozva, hogy a
PSD túl sűrűn váltogatja miniszte-
reit.

Iohannis a lehető legtöbb kelle-
metlenséget jelentő minisztercserét
tagadta meg, amikor a kormányfő
javaslatára felmentette a PSD egyik
kulcsemberének számító Lia Olguţa
Vasilescut a munkaügyi tárca éléről,
és elutasította kormányfőhelyettesi
kinevezését. (MTI) 

Mózes Edith

Fotó: Vajda György
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(Folytatás az 1. oldalról)

A Román Nemzeti Bank igaz-
gatótanácsa csütörtöki mone-
táris politikai tanácskozásán
úgy döntött, nem módosítja
az alapkamatot, amely válto-
zatlanul 2,5 százalék maradt. 

A kereskedelmi bankok kötelező
lej- és valutatartalék-rátája is válto-
zatlanul 8 százalék. A döntés össz-
hangban van az elemzők
várakozásával, hiszen többségük
arra számít, hogy a következő öt

monetáris politikai tanácskozáson a
jegybank nem fogja módosítani az
alapkamatot. Ennek oka egyrészt
az, hogy az infláció ismét visszatért
a jegybank által kijelölt célsávba.
Decemberben 3,3 százalék volt Ro-
mániában az éves infláció, ami a
Román Nemzeti Bank várakozásá-
nak megfelelően alakult, hiszen il-
leszkedett a központi bank által
kitűzött 1,5-3,5 százalékos inflációs
célsávba. (MTI)

A jegybank nem módosította
az alapkamatot



(Folytatás a február 1-jei lapszámunkból)
II.

Az Ázhár belső szervezete, tanmenete,
vizsgarendje az 1896. júliusi s az 1898. ápri-
lisi alkirályi rendeletekkel nyertek törvény-
szerű megállapítást. Általános érvényű, az
iskolai élet minden pontjára kiterjedő egysé-
ges szabályzata az Ázhárnak eddigelé még
nincs, mert e két rendelet intézkedései mellett
1872-ig visszamenő korábbi rendeletek,
szentesített tanácsi határozatok s százados
gyakorlatban megerősödött hagyományok is
jórészben érvényben maradtak, kivéve, hol a
kiáltó szükség szava győzött a múlthoz való
ragaszkodás ösztönös erején.

Ez írott és vallott törvényeknek megfelelő
gyakorlat szerint az Ázhár és az alája rendelt
többi négy mecsetiskola hallgatója lehet min-
den mohamedán hitű ifjú, ki 15. életévét be-
töltötte, arabul olvasni és írni tud, s a
Koránnak legalább felét kívülről recitálja. Va-
koktól a szabályzat a Korán egész szövegét
követeli. Tandíj vagy a növendékeknek bármi
címen való más megadóztatása nincs. Ellen-
kezőleg, a múlt hagyományait követve, az
anyagi gondok lehető legkisebb fokig való ki-
zárásával igyekszik az Ázhár a mohamedán
ifjak tanuló pályáját megkönnyíteni. Ez az a
pont, hol Kelet humanista szelleme elébe vág
a mi iskolai viszonyainknak s fényes példa-
képpen fog átragyogni a mi szociális ábránd-
jaink világába mindenkoron. Az Ázhárnak

manapság 7 ezreket meghaladó tanuló sere-
géből több mint 4 ezer élvezi lakásban, ke-
nyérben (garejja) s pénzbeli járandóságban
(murrattab) a kegyes alapítványok kamatait.
Az Ahmed el-Beidávi sírja felett épült tantahi
egyetemnek búcsújövedelméből átlag
150.000 koronányi összeget fordítanak a ta-
nárok és tanulóifjúság anyagi ellátására, be-
leértve ebbe a szent egyenes
leszármazottainak kijáró kegyeletes adózást
is.

Az 1902. statisztikában 15.760-ra becsült
egyiptomi mecsetiskolai hallgatóságnak felé-
nél jóval többje anyagi segítségben részese-
dett, ami kétségtelenül még kedvezőbb
százalékban fejezhető ki a legújabb eszten-
dők statisztikáját vévén alapul, amikor az is-
kolák belső rendezése, nem különben a
katonaszolgálattól való mentesség törvényé-
nek megszorítása okán a tanulók létszáma ha-
tározottan apadást mutat. A hittanhallgatók
Egyiptomban is fel vannak mentve a hadi-
szolgálat alól s ez okból sok ideig inkább a
katonaélet kényelmetlensége elől menekülők,
mint a komolyan tanulni akarók szolgáltatták
a mecsetiskolák hallgatóinak számottevő tö-
megét. Ma már csak hivatalosan igazolt ta-
nulmányi előmenetel alapján ismeri el a
kormány egyeseknek ezt a kiváltságos jogát,
amint hogy az alapítványok élvezetében való
részesedését is a tanulmányokban való előre-
haladás aránya határozza meg. Innen a
„tálib”-ok létszámának újabban mutatkozó
apadása. Az alapítványok kezelésének, hova-

fordításnak módja és ügyrendje egy sajátsá-
gos keleti iskolai intézménnyel, az úgyneve-
zett „rivák” rendszerrel van szoros
kapcsolatban. A mecsetiskolák egész belső
életének, a keleti diákélet színtarka változa-
tainak ez az intézmény a kerete. A „rivák”-ok
kisebb-nagyobb tanulócsoportok, kiket egya-
zon alapítvány élvezete közös életre egyesít.
Maguk az alapítványok túlnyomó részben
gyűjtő jelleggel hol egyes rítusok címére van-
nak írva, hol pedig külön-külön egyes vidé-
kek származottait segítik. Tizenkét „rivák”
van az Ázhárban egyiptomi ifjak számra, ti-
zenhétbe vannak beosztva az idegen ország-
beli alumnusok.

A rivák-ok vagyonát a hitbizományok ál-
lami igazgatósága (idáret el-aukaf) ugyan
központilag kezeli, de felhasználásuk mi-
kéntje az egyes rivák-ok automatikus joga.
Minden csoport a maga kebelében önállóan
gazdálkodik egy-egy tanár vezetése alatt, ki
maga is megszabott arányban az alapítvány
gyümölcsinek részese. A kenyérsütésről az
Ázhár igazgatósága gondoskodik. Naponként
14.000 frissen sült lepényt osztanak szét a ta-
nulók és tanárok között. Élelmes kenyéráru-
sok értenek ahhoz, hogy mint húzzanak
hasznot a szegény tanulók szorult anyagi
helyzetéből? A hajnali kiosztáskor azon fris-
sen uzsorapénzre cserélik az Isten áldása ke-
nyeret.

A rivák-ok szállásai csak részben vannak
az Ázhár épületében elhelyezve, a tanulók
nagyobb tömege régi kolostorokban (tekieh),

elhagyott mecsetekben s külön erre a célra
rendelt épületekben táboroz. Az Ázhár és az
alája rendelt négy vidéki egyetem legfőbb
elöljárója az élethossziglan kinevezett „sejk-
el Azhár”, kinek a kormányzásában 1895 óta
a tanárok sorából válogatott öttagú tanács is
segít. Az irodai adminisztráció élén az úgy-
nevezett „sejk gindi” áll. A sejk el-Ázhár hi-
vatala egyike a legtekintélyesebb hivatali
méltóságnak Egyiptomban s a tanítással fog-
lakozó álim-ok átlagos jövedelméhez képest
aránytalan nagy dotációja is van. Fizetése ha-
vonként 70 egyiptomi font3. Ehhez járul 400
feddán föld évi jövedelme s naponként 75 ke-
nyér, amely utóbbiból alamizsnálkodásra is
bőven telik.

Ezzel szemben az Ázhárnak kerek szám-
ban 15.000 font jövedelmén több mint 200
tanár, 7000-et meghaladó tanulóifjúság,
egész sereg szolga és egyéb alkalmazott osz-
tozkodik. Ebből szakítanak ki egy 5000 fon-
tos könyvtárátalányt is. A mi fogalmaink
szerint sem lehet letagadni a szegénységet a
Kelet iskolai viszonyairól, de tekintve azt,
hogy az arabok kényelmi igényei nem na-
gyok s a gyomor tán sehol sincs kevésbé el-
kényeztetve, mint Keleten, az a száraz kenyér
s néhány garasnyi havi segedelem ott ugyan-
azt az erkölcsi erőt képviseli, mint a mi tudós
jelöltjeinket segítő ezerforintos ösztöndíjaink.

A tanrendkérdés jelen állapota az 1872-i
khedivei rendelethez fűződik, amely meg-
szünteti az Ázháron s a kapcsolatos főiskolá-
kon a tekintély alapján való tanárkodást s
mindezeken a helyeken a tanári működést a
képességet igazoló vizsgálathoz köti. Ezzel
Egyiptomban érvényét veszíti a középkori
ún. „idsáze” intézmény, amely szerint egyes
tudósok felhatalmazása adta meg kinek-kinek
bizonyos tudományszakok és tankönyvek ta-
nítási jogát. A vizsgálat behozatala következ-
tében száll le az Ázhár tanárainak száma
1872 óta 325-ről majdnem százzal keve-
sebbre.

Az Ázhár tudósainak száma a jelenben
átlag 250-re tehető. Ez a tekintélyes tudósse-
reg későbbi rendeleteknek és intézkedésnek
megfelelően három rangosztályra tagozódik.
Külön szabott tanítói működési határral, de
nem szigorúan a tantárgyak, hanem az általuk
magyarázott könyvek tudományos és mód-
szerű fokozata szerint. Mindhárom osztály
keretében külön rang-megkülönböztetésül el-
választást tesznek az 1872. év, azaz a köte-
lező vizsgálat érvénybe lépése előtt
rendszeresített, s az azután képesített tanárok
között. Ez a megkülönböztetés az előbbiek
javára esik. Törvény még, hogy az Ázhárban
diplomált álim-ok bárhol taníthatnak, de az
alájarendelt négy vidéki mecsetiskolában
szerzett diploma az Ázhárban való tanárko-
dásra nem jogosít.

Ezek azok az adatok, amelyek ha nem tár-
ják is elénk Kelet vallásos iskolázásának sta-
tisztikailag tejes képét, de az Ázhárban
eltöltött 16 hónapnyi tanulói pálya kapcsán
közvetlen szemléletből gyűjtve eleven oldal-
ról igyekszik bemutatni a mohamedán iskolai
életnek egyik tipikus jellemző területét. Szó
sincs róla, az Ázhár tanrendje és tanulmányi
módszere a mi nézőpontunkból semmi prak-
tikusan értékesíthetőt nem kínál. Ami benne
érdeklődésünkre számíthat, az csak mint mű-
velődéstörténeti kuriózum jöhet tekintetbe,
Kelet etnográfiai különösségeinek tarka szí-
nében.

(Folytatjuk)3 Valamivel több mint ugyanannyi angol font.
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Antalffy Endre tanulmánya az iszlám oktatásról

Az Al-Ázhár mecset

Oláh-Gál Róbert



Szitál az elvirágzott hó,
kezedet fogni volna jó,
öledbe hajtani fejem,
a csődleltárt felejtenem.
Az elbitangolt holnapot,
csöpp napfényt kolduló vakot,
a gyász rongyát toronyhegyen,
az amen-szót, hogy úgy legyen.

Télutó. Tíz éve, száz éve, ezer éve szitál e
tájra havunk. Akár mint az európai hírű bo-
rász szépíró Csávossy György Télutó című
versében. 1989-ben írta volt.

Szitál az elvirágzott hó,
kezedet fogni volna jó,
az üdvösség kis, meztelen
mécslánggal égő szerelem.

Télutón, 1775. február 9-én született 
Bolyai Farkas. Iskolanévadó polihisztor.
Matematikusi érdemei közismertek. A vég-
szerű téregyenlőség fogalmának megalapo-
zója, a geometria fejlődési irányának
meghatározója. De egyben fizikus, filozófus,
zenetudós, erdész, gyümölcskertész, borász,
műszaki alkotó. (Oláh Anna fedte fel gyó-
gyászati és gyógyszerészeti tevékenységét is.
Az általa feltalált Dániel-kályhák Magyaror-
szág-szerte nagy népszerűségnek örvendtek
– jómagam a betléri Andrássy-kastélyban is
találkoztam ilyennel.) Nem utolsósorban
tanár.

„Különösen ritka a többek között egy sze-
mélyben mélyebb mathesisi és költészi szel-
lemet egyesülve látni; e részben is, mint sok
egyébben, elég csodálkozásomra, alig van
párja atyámnak” – írja róla fia, Bolyai
János.

No, igen, hiszen 1832-ben – Döbrentei
Gábor ajánlása alapján – a Magyar Tudós
Társaság levelező tagjává választotta, de
nem a matematikai, hanem a természettudo-

mányi osztályban. A levelező tagság alapjául
az 1830-ban megjelent magyar nyelvű Arith-
metica eleje című könyve szolgált, Weszely
Tibor szerint szépirodalmi munkássága
nagyban hozzájárult megválasztásához.
Ennek folyományaként írta meg 1834-ben
akadémiai „szűzbeszédét”, a Marosszéki la-
kodalmi szertartások című néprajzi tanulmá-
nyát.

„Szeretik, mert múlató, időt tölt, megnyer,
tud bánni, szolgál, de szertelenül” – idézi
Benkő Samu a Bolyai János vallomásaiban
fiát, a legnagyobb magyar matematikust, az
Appendix szerzőjét.

Télutón, 1893. február 9-én látta meg a
napvilágot Nagyszalontán Bittera Gyula is,
a magyar illóolajgyártás és gyógynövényter-
mesztés külföldön is elismert szakembere.
Bár egyetemi évei alatt az Ornitológiai Köz-
pontban Herman Ottó munkatársaként szak-
cikkeket írt madártani és barlangászati
szakfolyóiratokba, doktori oklevelének meg-
szerzése után érdeklődése mindinkább a
kémia és a növénytan felé fordult. 1919-ben
Kaposvárott illóolaj- és vegyészeti gyárat lé-
tesített. Öt évvel később Budapesten létre-
hozta önálló illóolajgyárát. Nevéhez fűződik
a híres tihanyi levendulás létesítése a francia
levendula meghonosításával. A harmincas
évek elején a paprikamalmokban keletkező,
addig értéktelennek tartott őrlési hulladékok
gyógyszerészeti hasznosítását dolgozta ki.
Paprikakivonata keresett cikk volt, napjaink-
ban is eredményesen használják reumás bán-
talmak enyhítésére. 1949-től a
Növényolajipari Kutatóintézet, végül a
Gyógynövénykutató Intézet munkatársa lett.
Főképpen a borsmenta, a francia levendula,
a muskotályzsálya, az angyalgyökér és a les-
tyán nemesítésével és agrotechnikai kérdése-
ivel foglalkozott.

Zimankós idők. Télutó. Vagy éppen az újra
támadó Tél tábornok. Mint a télutón, 1890.
február 10-én született Nobel-díjas orosz író,
a Doktor Zsivágó szerzőjének, Boris Pasz-

ternaknak Rab Zsuzsa fordította
Téli éjszaka című versében:

Förgeteg zúdít vastagon
havat a tájra.
Lobog, lobog az asztalon
a gyertya lángja.

Hópiheraj, mint láng körül
nyáron a lepke,
kerengve az ablakomra gyűl
fehér seregbe.

És borul tőle ablakom
zúzos virágba.
Lobog, lobog az asztalon
a gyertya lángja.

Remegő árnyék imbolyog
a mennyezetre.
Keresztbefont lábak, karok
sorsok – keresztbe.

És két cipő egymásután
koppan a földre.
És végigcsordul a ruhán
a gyertya könnye.

És zuhan a világ vakon
havas homályba.
Lobog, lobog az asztalon
a gyertya lángja.

Néha betör egy szélroham,
feléje nyargal,
s a láng szárnyat bont boldogan,
akár egy angyal.

Február zúdít vastagon
havat a tájra.
Lobog, lobog az asztalon
a gyertya lángja.

Télutón, 1898. február 11-én született az
atomreaktor egyik megalkotója, Szilárd Leó
is. Einstein, Planck, Schrödinger hatására
kezdett a fizikával foglalkozni. 1929-ben
Berlinben írta meg érdekes dolgozatát Ent-
rópiacsökkentés termodinamikai rendszer-
ben intelligens lény hatására címmel. Ebben
tisztázta az értelem információtermelő szere-
pének és a hőtan II. főtételének összefüggé-
sét, ami a későbbiekben az informatika és az
agykutatás kiindulópontja lett. 1933-ban
Angliában Rutherford keltette fel érdeklő-
dését a radioaktivitás és az atomenergia fel-
szabadításának lehetősége iránt. A harmincas
évek derekán az Egyesült Államokba kény-
szerült. Az urán maghasadásával kapcsolatos
kísérleteit New Yorkban, a Columbia egyete-
men kezdte. Enrico Fermi és Párizsban Jo-
liot-Curie ellenőrző kísérleteket végeztek, s
igazolták Szilárd Leó eredményeit, sejtéseit.
Értesülve a németek atombomba-kísérletei-
ről, Einsteinnel és Wigner Jenővel együtt
Roosevelt elnökhöz fordultak, és meggyőz-
ték az atombomba-kutatás szükségességéről
– ebből alakult a Manhattan-terv, amelyben
a reaktortervezés Fermi és Szilárd, a kémiai
problémák megoldása Wigner, a matematikai
számítások elvégzése Neumann János fel-
adata volt. 1944-ben Szilárd és Teller Ede
megpróbáltak fellépni az atombomba beve-
tése ellen – sikertelenül… Szilárd Leó a hi-
degháború időszakában is minden energiáját
latba vetve harcolt a nukleáris fegyverkezési
verseny ellen. A II. világháború után Szilárd
Leó biológiával kezdett foglalkozni; őt tekin-
tik a biofizika atyjának. Érdeklődése kiterjedt
a radiobiológia, a molekuláris biológia, az en-
zimszabályozás és a mikrobiológia területére.
A Chicagói Egyetem biofizika professzora,

amikor szervezetét megtámadta a rák, maga
tervezte meg radiológiai kezelését: elsőként
a világon a radioterápiát.

Télutón, 1800. február 13-án született az
utolsó erdélyi polihisztor, Brassai Sámuel,
is. 1837-től a kolozsvári unitárius kollégium
filozófiatanára volt, lelkesen szolgálta a ’48–
49-es szabadságharc ügyét. Annak leverése
után el kellett tűnnie, hát juhásznak állt.
1860-ban az Erdélyi Múzeum Egylet igazga-
tójává választották. 1872-ben az akkor alapí-
tott kolozsvári tudományegyetem „elemi
mathesis” tanszékének élére nevezték ki, de
művelte a botanikát, a mennyiségtant, a
nyelvtudományt – szanszkrit nyelvet is taní-
tott –, a logikát és a közgazdaságtant.

Télutón, 1842. február 13-án született Po-
nori Thewrewk Aurél orvos, antropológus
is, a magyar történelmi személyek (II. Rá-
kóczi Ferenc, Thököly Imre, III. Béla) és
honfoglaló őseink első nemzetközileg elis-
mert antropológiai kutatója. Bécsben orvos-
nak tanult. 1869-től a Kolozsvári
Orvossebészeti Akadémián az elméleti or-
vostan tanára, majd az intézmény egyetemmé
alakulása után, ugyanott 1872-81 között az
élettan tanára volt. A budapesti Embertani
Intézet és Múzeum megalapítója, a darwiniz-
mus korai híve fiatalkorától fogva életcélul
tűzte ki az új tudomány művelését – egy vé-
letlen epizódnak köszönhetően. Az 1878-as
párizsi világkiállításon megütközve látta,
hogy Moritz Benedikt „igazi magyar típus”
felirattal bűnözőkoponyákat küldött az em-
bertani tárlatra. Amikor Paul Pierre Brocá-
nál, a tárlat igazgatójánál tiltakozott a
méltánytalanság miatt, a francia antropológus
azt válaszolta: ha ennyire foglalkoztatja a
kérdés, derítse fel az autentikus magyar jel-
lemzőket. Török megfogadta a tanácsot.
1881-től, a Budapesti Egyetem embertani
tanszékét vezetve, „nemzeti programot” va-
lósított meg: a magyar lakosság teljes körű
antropológiai vizsgálatát, a valódi magyar faj
középtípusának meghatározását.

Télutó ideje? – Kiváló magyar tudósok
születésének ideje.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, Aranka napján

Február zúdít vastagon havat a tájra
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tete-
mes részt vállaltak az egyetemes ma-
gyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar élet-
rajzi lexikon, 1000-1990. Főszer-
kesztő: Kenyeres Ágnes) 

Ocsvay Ferenc; Ocsvai (Csomafája,
1819. febr. 1. – Kolozsvár, 1887. nov. 16.):
publicista, jogász. Bölcseletet, jogot és teoló-
giát Kolozsvárt tanult, 1841-ben Doboka és
Kolozs vármegye táblabírája. 1841-től az Er-
délyi Híradó, ill. a Kolozsvári Híradó szer-
kesztője. A szabadságharcban honvéd. Bem
támogatásával 1848. dec. 28-tól 1849. aug.
14-ig Honvéd címmel politikai napilapot

adott ki Kolozsvárott. A szabadságharc után
az osztrák rendőrség kezére került. 1853-ban
15 évi várfogságra ítélték, melyből Josephs-
tadtban 4 esztendőt töltött le. 1857-ben teo-
lógiai tanár Kolozsvárott, majd Doboka
vármegye, később Kolozsvár főjegyzője.
1861 után a jogakadémia tanára és a Kolozs-
vári Közlöny szerkesztője. Az 1865-i ország-
gyűlésen Doboka vm. képviselője. 1869-től
1887-ig kúriai bíró. 

Perényi Imre (? – ?, 1519. febr. 5.): nádor
(1504–1519). Apja ~ István, első felesége
Báthori Magdolna, tőle született fiai a Mo-
hácsnál elesett ~ Ferenc váradi püspök és az
1526 után nagy szerepet játszott ~ Péter. Má-
sodik felesége Kanizsai Dorottya. Az apjától
1471-ben elkobozott birtokokat még I. Má-
tyás neki adta. 1498-tól II. Ulászló főasztal-
nokmestere; 1504-ben Szatmáry György
kancellár segítségével nádor lett. Az ún. ud-
vari párt egyik vezetője, az 1505-ös ország-

gyűlésen ellenezte az idegen uralkodók vá-
lasztását eltiltó határozatot (később kényte-
lenségből aláírta). 1509-ben a király
távollétében teljhatalmú kormányzó, 1512-
13-ban Beriszló Péterrel rövid ideig horvát
báni címet is viselt; 1513-ban Szapolyai Já-
nossal országos főkapitánnyá választották.
1515-ben jelentős szerepet játszott az Ulászló
és Miksa császár között a Habsburgok örökö-
södését biztosítani kívánó egyezség létrejöt-
tében, ezért az előbbitől birtokadományokat,
az utóbbitól 1517-ben birodalmi hercegi
címet kapott. Egyike azoknak, akik az 1518-
as országgyűlési határozatnak megfelelően a
kezükre jutott kir. birtokokat – ellenszolgál-
tatás fejében – visszaadták. 

Berde Mária Julianna, Róth Jenőné
(Kackó, 1889. febr. 5. – Kolozsvár, 1949.
febr. 20.): író, költő. A kolozsvári egyetemen
1912-ben bölcsészdoktori, 1917-ben tanári
oklevelet szerzett. Nagyenyeden, Marosvá-
sárhelyen tanított, közben 1923-ban a román-
tanári képesítést is elnyerte. Később
Nagyváradra került. 1919-től az Erdélyi Iro-

dalmi Társaság, 1920-tól a marosvásárhelyi
Kemény Zsigmond Társaság tagja. 1920-21-
ben a Zord Idő c. folyóirat szerkesztője. Az I.
világháború előtt jelentkezett verseivel, majd
az erdélyi magyar irodalmi élet számottevő
alakja lett. Ő az Erdélyi Helikon és a maros-
vécsi találkozók ötletgazdája. Regényeiben
saját korának problémáit reális szemlélettel,
igényes írói eszközökkel tárta fel. Több szín-
darabot is írt, kiadott egy székely népmese-
gyűjteményt; versei, elbeszélései német,
francia és román nyelven is megjelentek. Mű-
fordításai is fontosak, pl. Ion Creangă néhány
írását ültette át magyar nyelvre. F. m.: Bacsá-
nyi-Baumberg Gabriella (Kolozsvár, 1912);
Versek (Bp., 1913); Az örök film (r., Bp.,
1917); Haláltánc (r., Bp., 1924); A szent szé-
gyen (r., Marosvásárhely, 1925); Romuald és
Adriana (r:, Berlin, 1927, elnyerte az MTA
Ormódy Amália-díját); Földindulás (r., Ko-
lozsvár, 1929); Seherezáde himnusza (versek,
Bp., 1929); Szentségvivők (r., I-II, Nagyvá-
rad, 1935); Tüzes kemence (r., Bp., 1936); A
hajnal emberei (r., I-II, Bp., 1943). 

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXLIV.)

Szitál az elvirágzott hó



A világűrben akarják 
pörkölni a tökéletes kávét

A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé
tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egye-
sült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre ter-
vezik a világűrbe juttatni kávépörkölő
kapszulájukat.

A kapszula a Föld légkörébe való visszatéréskor keletke-
zett hőt használja fel a kávészemek pörköléséhez, amint azok
egy túlnyomásos tartályban lebegnek. A tartályban a kávé-
szemek mindenhol megpörkölődnek, és ily módon tökéletes
kávét lehet előállítani – írta a Room című űrkutatási szaklap-
ban a San Diegó-i Anders Cavallini és a dubaji Hatim al-Ka-
fadzsi robotépítő.

A Földön a kávészemek pörkölés közben összevissza
hánykolódnak, eltöredeznek, és a pörkölő forró felületével
érintkezve pörkölődnek meg. „Ha a gravitációt kivonjuk
ebből, a kávészemek lebegnek a forró tűzhelyben, 360-fokos,
egyenletesen elosztott hőt kapnak, és szinte tökéletesen meg-
pörkölődnek” – magyarázták.

A kapszulát – amely kezdetben 300 kilogramm szemes
kávét képes hordozni – rakétával juttatják a világűrbe, 
mintegy 200 kilométeres magasságba. A szemek abban a
hőben pörkölődnek meg, amely akkor fejlődik, amikor a kap-
szula visszatér a Föld légkörébe, a túlnyomásos tartályban a
hőmérsékletet 200 Celsius-fok körül tartják.

A vállalkozók elmondták, hogy már tárgyalást folytatnak
olyan magán rakétagyártó cégekkel, mint a Rocket Lab és a
Blue Origins, hogy megtalálják a megfelelő rakétát – olvas-
ható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.

Amint a kávé visszaér a Földre, az első, űrben pörkölt ká-
véból Dubajban, a vállalkozópár Space Roasters nevű cégé-
nek székhelyén fognak először kávét főzni. Azt még nem
tudni, mennyibe fog kerülni egy csésze kávé.

Cavallini és al-Kafadzsi azt reméli, hogy jövőre indulhat-
nak az első kávészemek a világűrbe.

Nem ez az első ötlet kávé űrbe juttatására. 2015-ben az
Argotec olasz űrkutatási cég és a Lavazza kávéforgalmazó
együttműködött a Nemzetközi Űrállomás asztronautái szá-
mára készült első presszógép tervezésében és kivitelezésé-
ben. 2015. május 3-án Samantha Cristoforetti olasz
űrhajósnő itta az űrállomáson az első presszókávét egy, a
súlytalanság körülményeire készített speciális csészéből.
(MTI)

Kezdődik a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
(Berlinale). A tíznapos seregszemlén 14 szekcióban
400 alkotást fognak bemutatni, köztük két magyar
rövidfilmet, valamint a klasszikusok közül vetítik
Mészáros Márta Örökbefogadás és Tarr Béla Sátán-
tangó című filmjét is.

A cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb
A kategóriás filmfesztiválok sorába tartozó Berli-
nale középpontjában idén a hatalommal való vissza-
élés, az állami elnyomás és az ezekkel szembenállók
harca áll.

A nemzetközi zsűri elnöke Juliette Binoche fran-
cia színésznő, tagjai Sebastián Lelio chilei rendező,
Sandra Hüller német színésznő, Justin Chang ame-
rikai filmkritikus, Rajendra Roy amerikai filmkurá-
tor és Trudie Styler brit színész. A

versenyprogramból a zsűrinek 17 alkotás közül kell
kiválasztania a legjobbat.

A fesztivál nyitófilmje Lone Scherfig (Egy lány-
ról, 2009) dán rendező alkotása, a The Kindness of
Strangers. A film főszereplői mindannyian nagy tra-
umákat éltek át, útjaik egy New York-i orosz étte-
remben keresztezik egymást.

Az idei Berlinaléra két magyar alkotás, Buda
Flóra Anna Entropia és Tóth Luca Lidérc úr című
filmje kapott meghívást a rövidfilmes programba.

Az Entropia három párhuzamosan létező univer-
zum működését mutatja be. A 19 perces Lidérc
úrban egy fiatal férfi mellkasröntgenén egy
aprócska személy sziluettje rajzolódik ki, fejének
búbja tumorként türemkedik ki az ifjú oldalából.

A fesztivál felújított klasszikusokat felvonultató
válogatásában Mészáros Márta világhírű
filmjét, az Örökbefogadást tűzik műsorra
február 12-én. A filmért Mészáros Márta
1975-ben – első női rendezőként és első
magyar résztvevőként – vehette át a Ber-
linale fődíját, az Arany Medvét.

A finoman árnyalt női portréban Berek
Katalin magányos gyári munkásnőt alakít,
aki hiába szeretne nős szerelmétől gyere-
ket. Az Örökbefogadás teljes körű, 4K fel-
bontású restaurálása a Filmalap tízéves
digitális filmrestaurálási programjának
keretében készült a Magyar Filmlaborban.

A Collegium Hungaricum Berlin feb-
ruár 13-án Mészáros Márta tiszteletére le-
vetíti a Cannes-ban díjazott Napló
gyermekeimnek és az Ők ketten című fil-
meket is. A vetítések után beszélgetés lesz
a rendezőnővel, amelyen Hanna
Schygulla színésznő is részt vesz.

Tarr Béla 1994-ben készült világhírű
alkotása, a Sátántangó felújított változatát
a közönség a Berlinale Fórum programjá-
ban láthatja először, ahol 25 évvel ezelőtt
elsöprő sikert aratott. A Krasznahorkai
László regénye alapján készült 450 per-
ces, fekete-fehér alkotást világszerte a
legfontosabb filmek között tartják szá-
mon. A Sátántangó digitális felújítását 4K
felbontásban a Los Angeles-i Arbelos
filmforgalmazó és -restauráló cég, vala-
mint a Magyar Filmlabor végezte el.
(MTI) 

Kezdődik a 69. Berlinale

Egy amszterdami múzeum
szakértői Van Gogh munkája-
ként azonosítottak egy fest-
ményt, amiről korábban már
több Van Gogh-szakértő meg-
állapította, hogy nem a holland
mester munkája. Az elmúlt 30
évben ez a tizenötödik alkotás,
amit utólag vettek be Van
Gogh katalógusába. 

Vincent van Gogh festményeként
azonosított az amszterdami Van
Gogh Múzeum egy San Franciscó-
ban lévő képet, amelyet eddig kétes
eredetűként könyveltek el, mert több
szakértő is hamisítványnak tartotta.

A Csendélet gyümölccsel és gesz-
tenyével című festményt 1960-ban
adományozták magánszemélyek a
San Franciscó-i Szépművészeti Mú-
zeumnak. Az eredetiségével kapcso-
latos kételyek miatt a mű eddig nem
szerepelt a posztimpresszionista hol-

land festő alkotásainak katalógusá-
ban. Az amszterdami múzeum szak-
értői a múlt év végén azonosították
Van Gogh műveként a festményt,
amely a De Volkskrant című lap ér-
tesülése szerint 1886 őszén keletke-
zett Párizsban, és eredetileg Émile
Bernard festő (Van Gogh barátja)
édesanyjáé volt. A vizsgálatok során
a szakértők egy női portrét fedeztek
fel a csendélet alatt, és ez is segített
a kép Van Gogh-hoz kötésében,
ugyanis ő pénzhiány miatt gyakran
újrahasznosította korábbi képeit. A
Van Gogh Múzeumtól évente 
mintegy 200 feltételezett Van Gogh-
festmény azonosítását kérik. 1988
óta 14 kép került fel ily módon a fes-
tőóriás hivatalos katalógusára. Az
1973-ban alapított amszterdami Van
Gogh Múzeum rendelkezik a világ
legnagyobb Van Gogh-gyűjteményé-
vel. (MTI) 

Eredetinek ismertek el egy 
hamisnak hitt Van Gogh-képet

Múlt heti lapszámunkban szóltunk
arról, hogy a hét végén zajlott Vámos
Toros nevű magyarországi télűző és
gasztronómiai fesztiválon 2019 méter
egybefüggő kolbászt töltenének. Nos,
az anyaországi Sajóvámoson szomba-
ton nemcsak hogy elérték ezt, hanem
minden várakozást felülmúlva megdön-
tötték az eddig a szerbek által tartott vi-
lágrekordot is: a 2035 méteres csúcsot
közel 400 méterrel lépték túl, végül
2431 méternél fogyott el a töltelék.

A tucatnyi szorgos vámosi pénteken
este látott hozzá a kolbásztöltéshez, és
szombaton délben fejezte be, összesen
1666 kilogramm alapanyagot használva

fel. A töltést filmfelvételeken rögzítet-
ték, időnként követni lehetett az inter-
neten a folyamatot, hogy hol tartanak.
A nem mindennapi kezdeményezés si-
kerét méltón megünnepelték, hiszen
minden valószínűség szerint az ered-
mény bekerül a Guinness világrekordok
könyvébe.

A hétvégi disznótoros rendezvényen
részt vettek Sajóvámos nyárádmenti ba-
rátai is: Jobbágytelkéről egy felnőttcso-
port azért utazott a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei faluba,
hogy egy disznót a nyárádmenti ízek és
receptek szerint dolgozzon fel, az elké-
szült ételt pedig eladják a résztvevők-

nek. A bevételt a Jobbágytelki Kulturá-
lis Egyesületnek ajánlották fel. A szer-
vezők a jobbágytelki hagyományőrző
néptánccsoportot is meghívták, hogy a
fesztivál programját színesítse. A két te-
lepülés közel két éve áll kapcsolatban,
tavaly szeptemberi látogatásukkor Vá-
radi Lajos sajóvámosi polgármester la-
punknak is megerősítette: nem az a
fontos, hogy megkötik-e vagy sem a
testvértelepülési szerződést, hanem a
barátság, egymás kultúrájának megis-
merése a lényeg. Már akkor kifejezte
óhaját, hogy Jobbágytelke küldöttsége
jelen legyen az idei gasztronómiai fesz-
tiválon. (gligor)

Megszületett az új kolbászrekord

Forrás: Fine Arts Museums of San Francisco

Közel 1,7 mázsa kolbászhúsból készült el a 2431 méteres szál                                                            Fotó: www.facebook.com/Boldizsár Balázs
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 21-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A JANUÁRI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

BÓNI ROZÁLIA, 
Marosszentgyörgy, Tófalvi u.

TAR ZELMA, Marosvásárhely, Făget u.
A pályázati rejtvény megfejtése:

BENCZÚR; VAY; LESTÁR; LEMOUTON; STOCZEK;
BEDE; SCHLEGEL; ILLEI.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a február 1-jei számból:

Klasszikus (ikrek): Agnes Grey

Skandi: Kérem a véleményüket,
uraim. Kíváncsi vagyok, kitalál-
ták-e, miről akartam beszélni.

2.
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1.

3.

Szerkeszti: Kiss Éva 835.

VÍZSZINTES: 1. Piarista, majd református pap, egyházi író, 200 éve született
(József). 8. Művészettörténész, tanár, író, 150 éve született (Béla). 9. Nagyon idős. 10.
Vasipari gyáros (Ábrahám). 11. Orosz író, 250 éve született (Ivan Andrejevics). 16.
Francia író (Louis). 18. USA-beli írónő (Joyce Carol). 19. Kubai író (Lisandro). 20.
Szekrény része! 22. Négy (német). 23. Üres sor! 24. Nutriafej! 25. Megteendő útszakasz.
27. Három tulipánmag! 28. Ilona egyik becézése. 30. Zeneszerző (Erik). 31. Magad. 32.
Akkor (francia). 33. Becézett Thomas. 34. A kripton vegyjele. 35. Csavaró. 37. A tarokk
francia neve. 40. Huszárparancs. 41. Levegő (görög). 42. Nemesgáz. 44. Itt kint (nép.).
46. Vályú. 48. A rádium és az ittrium vegyjele. 49. Lengyel író, 100 éve hunyt el (Wik-
tor).

FÜGGŐLEGES: 1. Forróság. 2. Tova. 3. Vizet ad. 4. ... Williams, teniszezőnő. 5.
Rendőr (argó). 6. Én. 7. Almafajta. 8. A természetes logaritmus jele. 11. Mérnök, író, 200
éve hunyt el (Ferenc). 12. ... Maria Rilke (osztrák költő). 13. Ugyanúgy (latin). 14. Kályha
sütője. 15. Latin csont. 17. Keleti táblás játék. 19. Bolíviai város. 21. Török csónak. 23.
Rendező (Ettore). 25. ... de Valera (ír politikus). 26. Nádor, 500 éve halt meg (Imre). 28.
Nigériai város. 29. Himfy névjele. 30. Gléda. 32. Pualu..., ifj. regény. 33. Észt város. 36.
Orosz férfinév. 37. Csapat (angol). 38. Harmadvágás a vívásban. 39. Jezsuita tudós, 300
éve született (Joseph). 41. Lamartine verse. 43. Tölgy (angol). 45. Dés határai! 46. Határ-
rag. 

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva William Somerset 
Maugham angol író egyik művének címét kapjuk. Könnyítésűl egy betűt előre be-
írtunk.

VÍZSZINTES: 1. A … ember fiai (Jókai) – Erkel Ferenc-mű. 7. Ellenérték – Liba egy-
nemű hangzói. 8. Öreg kéz jelzője – Az emberi szervezet motorja. 9. Utolsó darab! – Lu-
xemburgi, ománi és kambodzsai gépkocsijelzés. 11. Fatörzs része! – Labor belseje! 12.
Gabonaféleség – Tartozása van. 14. Dísz, cicoma – Páratlan relé! 15. Követségi tisztviselő
– Babona, hiedelem. 18. Ábel testvére – Formátlan, idomtalan. 19. Kezéből kihullat –
Szemfényvesztő, szélhámos. 22. Fiatalos köszönés – Eme tárgy. 23. Amely ideig – Ame-
rikai váltópénz. 25. Szófaj – Tölténytartó eszköz. 27. Becézett férfinév – Oroszlánnév.
28. Fonóeszköz – Rak, helyez. 30. Üres tok! – Paca közepe! 31. Légtornász – Észak-ame-
rikai vízesés.

FÜGGŐLEGES: 1. Halogén elem – Lekötelezettség, köszönet. 2. Hivatali helyiség –
Ruhát átmos. 3. Tiltószó – Kettős betű. 4. A világ … (A. Dumas) – Északi határfolyó. 5.
Kirakat – Felcser. 6. Ordít, kiabál – Versenylovas. 10. Zenei jelrendszer – Isten…, a Ke-
lemen-havasok egyik csúcsa. 13. Hosszú női sál – Európai állam. 16. Kölcsön – Zamat.
17. Szerves oldószer – Apró kockás kelme. 20. Indiai női viselet – Hadifogolytábor. 21.
Becézett Ágnes – Innivaló, tréfásan. 24. Takaros, csinos – …-TASZSZ, orosz hírügynök-
ség. 26. Költői napszak – Farsang része! 29. …-móg, dohog – Kettőzve édességféle.   
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Negyven éve, 1979. február 9-én halt
meg Gábor Dénes Nobel-díjas fizikus,
a hologram feltalálója. Olyan alkotó
elme volt, aki a gyakorlati kérdésektől
jutott el a fizikai és matematikai ala-
pokig, egymástól távoli tudományá-
gak rejtett kapcsolatait tárta fel, s az
elvont eszméket, ötleteket konkrét al-
kotássá tette.

1900. június 5-én született Budapesten.
Első találmányát tízéves korában nyújtotta
be, tizenöt évesen már laboratóriumot rende-
zett be otthon. Műegyetemi tanulmányait
1918-ban a gépészmérnöki karon kezdte,
majd 1920-tól a berlini műszaki főiskolán
elektromérnöki szakon folytatta, diplomáját
1924-ben szerezte meg, e kettős képzés nyo-

mán alakult ki benne a gyakorlatot és az el-
méletet összekötő szemlélet. Hallgatta Eins-
tein előadásait, matematikát többek között
Fejér Lipóttól tanult, barátai közé tartozott
Neumann János, Szilárd Leó és Wigner Jenő.

Németországban a nagyfeszültségű távve-
zetékek tervezésével foglalkozott, eközben a
katódsugár-oszcillográfot tanulmányozta,
innen sarjadt érdeklődése az elektronsugaras
berendezések iránt. A Siemens és Halske cég-
nél fejlesztette ki első fontos találmányát, a
higanygőz világítótestet azóta utcai lámpák
millióiban alkalmazzák. A nemzetiszocialis-
ták hatalomra jutása után, 1933-ban haza-
ment, és a Tungsramnál folytatta kutatásait,
1937-től Angliában élt, a brit állampolgársá-
got is megkapta.

A holográfia (a görög holosz és
gráfia jelentése teljes kép) gondo-
latát 1947-ben fogalmazta meg, de
az ötlet tizenhét éves korától iz-
gatta. A technológia alapjait a ha-
gyományos szórtfény-forrásokat
használva dolgozta ki, a gazdasá-
gos megvalósítást az 1960-as
évektől a fényhullámok intenzitá-
sát felerősítő lézer alkalmazása
tette lehetővé. A holográfia lé-
nyege, hogy a fényképezéssel el-
lentétben a kép nem csak a
fényhullámok intenzitását rögzíti,
hanem – mivel a tárgyat koherens
(interferenciaképes) fény világítja
meg – a tárgyhullám és a referen-
ciahullám találkozásakor fellépő
interferenciaképet is. Az előhívott
hologramot csupán a referenciasu-
gárral megvilágítva rekonstruáló-
dik a tárgyhullám, azaz a
háromdimenziós kép. A holográ-
fiai módszer felfedezéséért és fej-
lesztéséhez való hozzájárulásáért
1971-ben fizikai Nobel-díjat ka-
pott, a díj átvételekor a stockholmi

kiállításon háromdimen-
ziós önarcképet mutatott
be.

Gábor Dénes hozzájá-
rult a szövegtárolás, a
betű- és alakzat-felisme-
rés, az asszociatív infor-
mációtárolás fej-
lesztéséhez. Maradandót
alkotott a plazmafizika, a
hírközlés- és információel-
mélet terén, a fizika és ki-
bernetika össze-
függéseinek vizsgálatá-
ban. Száznál is több szaba-
dalmat jegyzett,
találmánya volt a Wilson-
kamra, amely méri a ré-
szecskék sebességét, a
holográfiai mikroszkóp,
univerzális analóg számí-
tógép, és a lapos, színes
tv-képcsövek kifejleszté-
sének is úttörője volt. Fog-
lalkoztatta az emberiség
jövője, a Római Klubnak készített jelentése
azt akarta tudatosítani, hogy a Föld tartalékai
végesek, kimerülőben vannak, új gazdálko-
dási módra van szükség. Figyelmeztetett a
szociális stabilitás hiányából következő prob-
lémákra, aggasztónak találta, hogy a techno-
lógia és a társadalom szociális intézményei
között egyre mélyebb szakadék húzódik, de
bízott a megoldásban. Magyarságát mindig
büszkén vállalta, rendszeresen hazalátogatott,
a Magyar Tudományos Akadémiának tiszte-
letbeli tagja volt. Utolsó éveit ágyhoz kötve,
némán töltötte, de szelleme friss maradt.
1979. február 9-én halt meg Londonban, em-
lékére a Royal Society, melynek tagja volt,
Gábor Dénes-díjat alapított.

Ő maga a holográfiát csak elméleti szem-
pontból tartotta érdekesnek, még 1971-ben
sem hitte, hogy életében hasznosítják. A ho-

logram leginkább biztonsági azonosító eljá-
rásként terjedt el, például a bankjegy- és ok-
mánynyomtatásban, s új fejezetet nyitott a
méréstechnika, a rendkívül rövid idő alatt
végbemenő jelenségek vizsgálata terén, az
ultrahanggal előállított hologramot geológiai
feltárásoknál is használják. A Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem infor-
matikai épületének aulájában látható
hologramszobra, az eredetit a BME Buda-
foki úti szoborparkjában állították fel. A
Szent Koronáról készült térbeli hologramot
a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum őrzi.
A tudós szellemi örökségét gondozó NOVO-
FER Alapítvány 1989 óta ítéli oda a Gábor
Dénes-díjakat és életmű-díjakat a technoló-
giai innováció, műszaki és mérnöki kutató-
munka terén mutatott kiemelkedő
teljesítmények elismeréseként. (MTI)
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Forrás: gabordenes.hu

Forrás: wikipedia.hu

40 éve halt meg Gábor Dénes, a hologram feltalálója 

Hetven éve, 1949. február 8-án ítélte
koncepciós perben a kommunista
Népbíróság hazaárulás és valutaüzér-
kedés vádjával életfogytiglani bör-
tönre Mindszenty József bíborost,
esztergomi érseket, Magyarország
utolsó hercegprímását.

Az 1892-ben született Mindszenty egész
életében a totalitárius diktatúrák ellen harcolt.
A nyilas rémuralom alatt börtönbe került,
mert felemelte szavát a zsidóüldözések ellen.
XII. Piusz pápa 1945 augusztusában nevezte
ki esztergomi érsekké, majd 1946 februárjá-
ban bíborossá. Személyében elveihez ragasz-
kodó, minden megalkuvást elutasító vezető
került a magyar katolikus egyház élére. A
hercegprímási címet közjo-
gilag értelmező főpap aktí-
van politizált, s
elkerülhetetlenül konfron-
tálódott az egyeduralomra
törő, a megszálló szovjetek
támogatását élvező Magyar
Kommunista Párttal
(MKP). Mindszenty a népi
demokráciával szemben
kereszténydemokráciát, ke-
resztény erkölcsi törvénye-
ken alapuló társadalmat
hirdetett. Szót emelt a felvi-
déki magyarság deportálása
és a magyarországi néme-
tek kitelepítése ellen, elle-
nezte a katolikus sajtó
korlátozását, a hitoktatás
fokozatos betiltását, a kato-
likus intézmények államo-
sítását.

Nem csoda, ha az MKP
egyik legnagyobb ellensé-
gének az antikommunista
politika jelképes alakjának
számító Mindszentyt tekin-
tette. Rákosi Mátyás pártfő-
titkár gondosan készült a
leszámolásra, és 1948 janu-
árjában kiadta az utasítást:
„a klerikális reakcióval az
év végéig végezni kell”. A
szovjet tanácsadókkal zsú-

folt politikai rendőrségen külön csoport fog-
lalkozott „Mindszenty személyével és a kö-
réje gyűlt reakciós körrel”, a rettegett
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) folyamatosan
megfigyelte, lehallgatta, leveleit felbontották,
s legbizalmasabb emberei közül is sikerült
néhányat fenyegetéssel vagy ellenszolgáltatás
fejében rávenni az együttműködésre.

A végső csapást a sajtópropaganda össz-
tüze, rágalomhadjárat vezette be. A szoron-
gatott bíboros 1948. november 18-i
pásztorlevelében visszautasította a vádakat,
ekkor már folyt a formálódó per vádlottjainak
begyűjtése, s december 23-án az érseki palo-
tában is házkutatást tartottak.

Mindszentyt 1948 karácsonyának másnap-

ján, december 26-án tartóztatták le, elhurco-
lása előtt e szavakat vetette papírra: „Nem
vettem részt semmiféle összeesküvésben.
Nem mondok le érseki tisztemről. Nincs val-
lanivalóm, és semmit nem írok alá. Ha mégis
megtenném, az csak az emberi test gyenge-
ségének következménye, és azt eleve sem-
misnek nyilvánítom.” A sajtóban december
28-án megjelent rövid közlemény szerint hűt-
lenség (hazaárulás), a köztársaság megdönté-
sére irányuló szervezkedés, kémkedés és
valutaüzérkedés miatt kezdődött ellene eljá-
rás.

Az ÁVH hírhedt székházában, az And-
rássy út 60.-ban heteken keresztül testileg-lel-
kileg kínozták, megalázták és vélhetően

akaratbénító szereket is ka-
pott. A mindennapi gumibo-
tozás, 72 órás ébrenlét,
élelemmegvonás hatására
megtört, és beismerte a ko-
holt, képtelen vádakat: részt
vett a harmadik világháború
előkészítésében, kémkedett
a nyugati hatalmak szá-
mára, jelentős összegeket
küldött külföldre, megpró-
bálta átjátszani a Szent Ko-
ronát Habsburg Ottónak.
Mindszenty a kicsikart írá-
sos vallomásokon aláírását
a C.F. (latinul kényszerből
tettem) rövidítéssel látta el,
erről vallatói eleinte azt hit-
ték, egyházi tisztségét je-
löli…

Mindszenty és hat társa,
„a klerikális reakció ügynö-
keinek” pere 1949. február
3-án kezdődött a Budapesti
Népbíróság Olti Vilmos ve-
zette különtanácsa előtt,
Alapy Gyula népügyész
vádindítványa alapján. A
tárgyaláson csak előre kivá-
logatott közönség vehetett
részt, de a rádió időről időre
közvetítette az üléseket. A
megtört Mindszenty elis-
merte a vádakat, bár a bű-

nösség vállalása helyett megbánásról beszélt,
az utolsó szó jogán pedig békét kért lelkének.
A Rákosi által személyesen konstruált és
minden pillanatában figyelemmel kísért per-
ben a tényállást és az ítéletet is ő szabta meg.
A népügyész halálbüntetést kért Mind-
szentyre, akit február 8-án életfogytiglani
fegyházbüntetésre ítéltek, ezt másodfokon is
helybenhagyták. Vélhetőleg a nemzetközi
felháborodás elkerülése érdekében döntöttek
így, és azt is felmérték, hogy veszedelmes
lenne mártírt csinálniuk a bíborosból, hiszen
a kívánt propagandacélt így is elérték, 1950
augusztusában Grősz József kalocsai érsek
aláírta az állammal az egyház működését kor-
látozó megállapodást. Az ítélet után tünteté-
sek voltak külföldön, a pápa kiátkozta az
eljárásban résztvevőket, az ENSZ közgyűlése
napirendre vette az ügyet.

A megromlott egészségű főpap a gyűjtő-
fogház rabkórházába, innen magánzárkába,
1954 májusától ismét a rabkórházba került.
Börtönbüntetését egészségi okokból 1955 jú-
niusában felfüggesztették, a házi őrizetből az
1956-os forradalom idején szabadították ki.
A forradalom leverése után az Egyesült Álla-
mok budapesti nagykövetségére menekült,
ahol tizenöt évet töltött. A Szentszék, az
Egyesült Államok és a magyar kormány
megegyezése nyomán 1971 szeptemberében
elhagyhatta az országot, 1975. május 6-án be-
következett haláláig Bécsben, az esztergomi
érsek egyházi joghatósága alá tartozó Pázmá-
neumban élt. VI. Pál pápa 1973-ban tisztség-
ből történő lemondásra szólította fel, s miután
ennek Mindszenty nem engedelmeskedett, az
esztergomi érseki széket 1974-ben megüre-
sedettnek nyilvánította. Mindszenty hamvait
1991. május 4-én vitték haza Mariazellből, és
az esztergomi bazilika prímási sírkápolnájá-
ban helyezték végső nyugalomra.

A rendszerváltás után koncepciós per áldo-
zatának nyilvánították és rehabilitálták, a Fő-
városi Bíróság 1990. május 18-án kimondta,
hogy az ellene hozott népbírósági ítéleteket
semmisnek kell tekinteni. A hercegprímás tel-
jes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálására
Erdő Péter bíboros kérésére 2012 márciusá-
ban került sor. Szentté avatási eljárása 1994-
ben kezdődött. (MTI) 

70 éve ért véget a Mindszenty-per 

Forrás: wikipedia.hu
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

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

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a
2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)

PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vál-
lalom. Tel. 0744-504-536. (63209)

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

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

KERESKEDELMI TÁRSASÁG VÁSÁROL ÉS ELAD BIZOMÁ-
NYI RENDSZERBEN a háztartásban és a háztájiban használatos tár-
gyakat. Tel. 0787-757-325. (20919-I)

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

VARRODA MESTERTNŐT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. 
(20915-I)

VIDÉKI GYÓGYSZERTÁRBA GYÓGYSZERÉSZASSZISZ-
TENST alkalmazunk. A szállítás biztosítva, a hétvége szabad. Köve-
telmények: 3 év régiség a szakmában, számítógép-kezelési ismeretek,
hajtási jogosítvány. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk:
cvangajarifarmacie@gmail.com (20916-I)

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi HENTES-
BOLTJAINKBA. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki be-
tanításban részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket,
tájékoztatnád őket a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru ren-
dezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (63283-I) 

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT, automatizálásban
jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és fejlődési lehetőséget.
Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a titkárságon
lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. To-
vábbi információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63258-I)

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

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ ASZTALOST és KÁRPI-
TOST alkalmazunk azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés alapján.
Érdeklődni a 0744-930-403-as telefonszámon. (2/1141-I)

LAKATOST, BÁDOGOST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST
alkalmaz ÉPÍTKEZÉSI CÉG. Tel. 0744-511-215. (20936-I)

MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA SZAKOSODOTT
KFT. MUNKAERŐT alkalmaz.  Bővebb információk a következő
telefonszámon: 0731-709-613. (63295-I)

A GRANADA PRODCOM KFT. CUKRÁSZT és SEGÉDCUK-
RÁSZT alkalmaz a Primăverii u. 24. szám alatt levő cukrászlaborba.
Tel. 0746-985-481. (20937-I)

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHER-
GÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és
gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzokat
az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365-430-151-es faxszámra
várják. Érdeklődni a 0365-430-150-es telefonszámon lehet. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlatHarakirit követett el a Maros-
vásárhelyi CSM férfikosár-
labda-csapata: „önkezével
vetett véget” minden esélyé-
nek az idény folytatásában
azzal, hogy elengedte a felső-
házi rájátszásra pályázó Vo-
luntari-hoz Goran Martinićet.
Martinić és Şolopa nélkül
(utóbbiról semmi hír, hogy
miért nem volt a keretben, hi-
szen szombaton a bajnokság-
ban – akárcsak Martinić –
még pályára lépett), valamint
a sérülten a kispadon maradt
Borşával, mindössze hat játé-
kossal, maga hajtotta a bárd
alá a fejét Piteşti-en, a Romá-
nia-kupa 3. körének visszavá-
góján.

Szépen és bátran kezdett az egy
szem Kalve kivételével teljes egé-
szében marosvásárhelyi játékosok-
ból álló csapat Piteşti-en, annak a
csapatnak az otthonában, amely
megengedheti magának, hogy
meccsről meccsre cserélgesse az
idegenlégiósait, mert nem nevezhe-
tik valamennyi leszerződött kül-
földit a mérkőzésekre, csupán hatot.
A marosvásárhelyieknek ugyanak-
kor igen egyszerű volt megfelelniük
a kötelező belföldi játékost előíró
szabálynak, sőt, a korhatáros játé-
kosra vonatkozónak is. Az első ne-
gyedben így is végig előnyben volt
a CSM, Bölöni és Engi-Rosenfeld
kiválóan dobott távolról. A védelem
korlátai azonban már eléggé világo-

san körvonalazódtak, csak idő kér-
dése volt, hogy Piteşti (amely pon-
tosan kétszer annyi játékost
használt, mint ellenfele) mikor bil-
lenti át a mérleget. Abban a pillanat-
ban, ahogy a marosvásárhelyi
dobások pontossága csökkent,
azonnal elhúzott a házigazda, amely
a harmadik negyedben egy megszé-
gyenítő 23-0-s sorozatot is produ-
kált, hogy minél mélyebbre
hatoljon az a bizonyos szamuráj-
kard a sebben.

Így ért véget az a kaland a Romá-
nia-kupában, amelyet úgy vártak a
csapat szurkolói, mint az idény leg-
nagyobb kihívását. Az első Piteşti
elleni meccset azonban a játékveze-
tők, a visszavágót a megtizedelt
saját keret tette tönkre.

Goran Martinić tripla fizetésért,
csupán nyárig igazolt a Voluntari-

hoz, és biztos, hogy visszajön, hi-
szen pontosan azért kell több pénz,
mert házat épít Marosvásárhely kö-
zelében. Ráadásul a csapat már tel-
jesítette a célkitűzését, semmi
jelentősége, hogy a 9. vagy a 16. he-
lyen végez a rájátszásban. A döntés
tehát – mindkét fél részéről – ész-
szerű. A szurkolókat azonban, akik
jól játszani és mindig győzni akar-
ják látni a csapatot, logikus érvek-
kel aligha lehet meggyőzni,
különösen azok után, ami a tavaly
történt a marosvásárhelyi kosárlab-
dával. 

Annyi bizonyos, noha még bőven
van az idényből, sokan már most az
új bajnokságot várják, mert az idei-
ből minden szín, minden íz hiányzik
már. Pénteken azért még folytató-
dik: 18 órától a CSM Focşani lesz a
sportcsarnok vendége.Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda-Románia-kupa, 3. kör, 2. menet: BCM U FC Argeş Piteşti –

Marosvásárhelyi CSM 116:78 (26-27, 26-15, 34-14, 30-22), az első mérkőzésen
99:72. Továbbjutó a BCM U FC Argeş, 215:150-nel.

Piteşti, Trivale sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Şerban Raşoga (Ploieşti),
Costin Bogdănescu (Bukarest), Alexandru Ivan (Târgovişte). Ellenőr: Marius Mari-
nescu (Bukarest).

Piteşti: Paliciuc 29 pont (3), Gheorghe 15 (3), Măciucă 13 (3), Sirišević 11 (1),
Bishop 11, Sturanović 9, Căprărescu 8 (2), Carson 8 (2), Person 6, Orbeanu 4, Chi-
rof 2, Jeremić 11.

Marosvásárhely: Sánta 24, Engi-Rosenfeld 22 (6), Kalve 17 (2), Bölöni 13 (3),
Steff 2, Kilyén. 

Eredményjelző
A férfikosárlabda-Románia-kupa 3. körének további eredményei: Mára-

marosszigeti CSM – Temesvári SCM 57:84 és 69:95, Konstancai Athletic –
Bukaresti Dinamo 61:97 és 65:79, Medgyesi CSM – SCM U Craiova 88:86, vissza-
vágó február 12-én.

Sikerült a harakiri

Hétvégi 
sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga kö-
zépszakaszának Kék csoportjában, ma 18 órá-
tól, a ligeti sportcsarnoknak: Marosvásárhelyi
CSM – CSM Focşani.

KÉZILABDA. A női A osztály D csoport-
jának 15. fordulójában, vasárnap: Resicabá-
nyai CSU – Marosvásárhelyi CSM.

A férfi A osztály D csoportjának 12. fordu-
lójában, szombaton 18 órától, a Radu Voina
csarnokban: Segesvári CSM – Nagyszebeni
HC.

RÖPLABDA. A női A2 osztály Nyugati
csoportjának 16. fordulójában, szombaton 12
órától a Pongrácz Antal csarnokban: Marosvá-
sárhelyi CSM – Temesvári CSM.

A labdarúgó 1. liga 
23. fordulójának 

televíziós közvetítési rendje
Február 8., péntek:
* 20.00 óra: Gyurgyevói Astra – Konstancai Viitorul
Február 9., szombat:
* 20.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti 

Dinamo
Február 10., vasárnap:
* 12.00 óra: Dunărea Călăraşi – Concordia Chiajna
* 18.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Medgyesi Gaz

Metan
* 21.00 óra: CSU Craiova – Kolozsvári CFR
Február 11., hétfő:
* 17.00 óra: FC Botoşani – FC Voluntari
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – Nagyszebeni Hermannstadt
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, 

a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Szellőztető- és légrendszerrel szerelték fel 
Tutanhamon fáraó sírját

Szellőztető és légszűrő rend-
szerrel szerelték fel a híres
egyiptomi fáraó, Tutanhamon
luxori sírját egy csaknem tíz
évig tartó korszerűsítés kere-
tében, amely során helyreállí-
tották és megtisztították a
sírhely falfestményeit, vala-
mint változtattak a látogató-
tér kialakításán is – közölte a
héten a munkálatokat végző
Los Angeles-i Getty Conserva-
tion Institute (GCI) kutatóin-
tézet, amely az egyiptomi
műemlékvédelmi minisztéri-
ummal dolgozott együtt a
projekten.

Tutanhamon sírját a dúsgazdag
Lord Carnarvon és Howard Carter
brit régész tárta fel 1922-ben. A kö-
vetkező évtizedben a sírhely kincse-
inek többségét elvitték, mára
mindössze néhány tárgy, köztük Tu-
tanhamon múmiája, egy szarkofág,
valamint egy aranyozott fakoporsó
maradt benne – írja az artnewspa-
per.com művészeti portál.

A mostani projekt keretében vé-
gezték el a sír eddigi legátfogóbb

állapotfelmérését 1922 óta. A kor-
szerűsítési és megóvási munkálatok
középpontjában a 3300 éves egyip-
tomi sírhely híres falfestményeinek
tanulmányozása állt, ugyanis az
évek folyamán barna foltok jelentek
meg az alkotásokon, és a szakem-
berek attól tartottak, hogy megfe-
lelő intézkedések hiányában a
foltok tovább növekednek.

A csaknem egy évtizedig tartó
munkálatokat végző csapat egyip-
tológusa háttérkutatásokat végzett,
a sírhely mikroklímájának tanulmá-
nyozása a környezetmérnökök fel-
adata volt, mikrobiológusok
foglalkoztak a barna foltokkal, az
építészek és a tervezők a sírhely inf-
rastruktúráját modernizálták, a ku-
tatók a falfestmények összetételét
tanulmányozták, a konzervátorok a
falak megfelelő kezeléséről gon-
doskodtak.

„Ezek a képek több mint hárome-
zer évesek, és azt kell mondjam,
hogy a korukhoz képest egész jó ál-
lapotban vannak” – mondta Lori
Wong, a kutatóintézet munkatársa,
hozzátéve, hogy a konzervátorok

csupán ragasztóanyagot használva
illesztették vissza a falfestmények
levált részeit. „Nem végeztünk új-
rafestést, se restaurálást. Minden,
ami a sírban látható, eredeti” –
hangsúlyozta a szakember.

A munkálatok egyik legjelentő-
sebb eredménye egy szellőztető- és
levegőszűrő rendszer kiépítése volt
2015-ben, a páratartalom és a por
csökkentése érdekében.

A rendszer kiépítését követően a
szakemberek óvatosan megtisztítot-
ták a falfestményeket, eltávolítva
annak a speciális – az egyiptomi
szakemberek által felvitt – anyag-
nak egy részét, amely túlságosan fé-
nyessé tette a felületeket.

A munkálatok során részben át-
alakították a látogatók mozgásterét,
aminek köszönhetően többé nem
tudják megtapogatni a falfestmé-
nyeket a kamra bejáratánál, ugyan-
akkor nagyobb területet tudnak
bejárni a sírban.

Az újítások közé tartozik to-
vábbá, hogy a jövőben legfeljebb
20 látogató lehet bent egyszerre a
sírban, maximum 10 percig. (MTI)



ADÁSVÉTEL

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (8/1018)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0747-566-430.
(8/1018)

ELADÓ 400 literes vegyszerező, 400
literes műtrágyaszóró, krumplikidobó.
Tel. 0745-404-666. (27/1114-I)

ELADÓ házi bor, bicikli, 4 égős ara-
gázkályha, Dacia-gumi és alkatré-
szek, különböző demizsonok. Tel.
0365/448-371. (2/1088)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (13/1063-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
lucernabála. Tel. 0747-480-255,
0746-090-353. (4/1143)

ELADÓ egyszemélyes kanapé,
kétszemélyes kanapé. Tel. 0766-316-825.
(1/1146)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(8/1169-I)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.
Ára: 25 lej/liter. Tel. 0740-334-468.
(6/1167)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (9/1070-I)

VESZEK vagy BEVESZEK festmé-
nyeket, ezüstöt, antik tárgyakat. Ber-
nády tér  4. szám, nyitvatartás:
csütörtök, péntek 10-17 óra között.
Tel. 0740-147-380. (10/1171-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(13/1175)

ELADÓ vágni való disznó 100-150 kg
között. Panit 418. szám. Tel. 0746-
985-481. (18/1180-I)

LAKÁS

ELADÓ I. osztályú, 36 m2-es garzon a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(12/1033)

ELADÓ nagy családi ház
Nyárádszeredában, csendes utcában, 10
ár telken, rendezett papírokkal. Tel. 0740-
520-078, 15-21 óra között. (12/883)

VÁSÁROLOK lakást életjáradékkal.
Tel. 0747-597-160. (16/1134-I)

ELADÓ magánház + két kereske-
delmi helyiség egyedül az udvaron,
központi zóna. Ára: 100.000 euró. Tel.
0746-364-027. (4/1122)

ELADÓ ház a Szabadi (Voinicenilor)
út 52. szám alatt. Tel. 0740-835-953,
0756-341-640. (8/1126)

SÜRGŐSEN vásárolok lakást és gar-
zont. Tel. 0737-797-975. (1/1160)

ELVESZETT

ELVESZETT Török Ella névre szóló
autóbuszbérlet. Semmisnek nyilvánítom.
(2/1163)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011.
(5/969-I)

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

KIADÓ teljesen felszerelt asztalos-
műhely Marosszentgyörgyön. Tel.
0744-505-710. (19/1041-I)

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, fes-
tés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1/1072)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra:
pajzsmirigy-, csont- és mellszűrés. Tel.
0265/311-771. (29/1117)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből, Lindab lemezből, teraszkészítést
fából és bármilyen kisebb javítást stb.
Tel. 0758-639-258, Csaba. 
(15/1133-I)

KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316-
825. (1/1146)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6/1152)

IDŐS NŐ MELLÉ ápolónőt keresek
albérlet ellenében. Tel. 0744-796-387.
(12/1158-I)

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok. Tel. 0735-501-417, 0365/401-
349. (1/1162)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0745-229-472. (4/1165-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
február 8-án a szent-
háromsági SZÁVUJ IMRÉRE
halálának 20. évfordulóján.
Szerettei: felesége, két lánya
és azok családja. Nyugodj
békében! (5/876)

Örök fájdalommal emlékezünk
BITÓ BÁLINTRA, volt férjre és
apára halálának 3. évfor-
dulóján. Szerető családja.
(4/921)

Sosem szűnik meg a
hiányérzet, csak megtanulsz
élni a tátongó űrrel, amit
maguk után hagynak, akik
elmennek.
Fájó szívvel emlékezünk
február 10-én a drága jó férjre,
édesapára, rokonra, kollé-
gára, RÁCZ FERENCRE
halálának harmadik évfor-
dulóján. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott!
Bánatos szerettei. (25/1112)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 8-án ZILIŞTEANU
JOLÁNKÁRA szül.
Belényessy halálának 30.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Férje és fiai. (22/1109)

Fájó szívvel emlékezünk
február 8-án id. BALOGH
MIHÁLYRA halálának ötödik
évfordulóján. Bánatos
felesége, három gyermeke és
azok családja. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(9/1127-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha, 
kit lelkünkben érzünk, nem
hagy el soha.
Nem múlik el nap most sem
nélküled, 
szívünkben örökre ott van a te
helyed.
Kegyelettel emlékezünk
február 8-án DÁVID
MÁRTÁRA halálának 13.
évfordulóján. 
Az emlékezéshez szeretet kell.
Szép emlékét szívükbe zárva
őrzik szülei, testvére és
mindenki, aki őt szerette.
(18/1136)

A halál olyan súlyos
veszteség, hogy valójában
sohasem lehet feldolgozni,
csak elfogadni. Az idő
koptatja szeretteid emlékét, de
hiánya mindig veled marad.
Fájó szívvel emlékezem
február 8-án dr. GREXA
ÉVÁRA halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott mindazok szívében,
akik ismerték és szerették.
Bánatos férje. (sz-I)

Fájó szívvel emlékezünk
drága jó testvéremre, dr.
GREXA ÉVÁRA halálának 4.
évfordulóján. Nővére és fiai.
(5/1151)

A legszebb emlék a szeretet
és hála, melyet mások
szívében hagyunk magunk
után.
Kegyelettel emlékezünk
KERESZTESI KÁROLY
BALÁZS ny. tanítóra halálának
15. évfordulóján. Gondoskodó
szeretete mindig velünk
marad. Emléke legyen áldott!
Szerettei. (11/1157-I)

Kegyelettel emlékezünk a
gyergyócsomafalvi születésű
MADARÁSZ ANDRÁS építész-
mesterre halálának első
évfordulóján. Szép emléke
legyen áldott, nyugalma
békés! A gyászoló család.
(9/1155-I)

„Nem mentem el egészen, itt
leszek veled,
Leszek lelkedben aranykeret.
Visszajövök titkon, észre-
vétlen,
Ha el is mentem, itt maradt a
léptem,
Végigkopog az édes ott-
honomon.”
(Goethe)
Kegyelettel emlékezünk
NAGY LAJOSRA (Laci) halá-
lának harmadik évfordulóján.
Felejthetetlen emlékét szí-
vünkben őrizzük, amíg élünk.
Nyugodj békében, drága jó
lélek! Felesége, Sári és lánya,
Kinga. (14/1176-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér és rokon, 

TESZLER OTTILIA VIORICA 
szül. Mărcuş 

nyugalmazott zenetanár
életének 77. évében 2019. feb-

ruár 4-én elhunyt. Drága halot-
tunk búcsúztatása szűk családi
körben egy későbbi időpontban
történik.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (4/1150-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük

ki kolléganőnknek, Orbán

Ildikónak ÉDESAPJA el-

hunyta alkalmából. A Gyer-

meksebészet munkaközös-

sége. (3/1164)

Őszinte részvétünket fejezzük

ki Teszler Pálnak felesége,

OTTILIA elhunyta miatt érzett

fájdalmában. A Bolyai Farkas

líceumban 1961-ben végzett

XI. B-s osztálytársai. (5/1166-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik drága

halottunk, dr. KISS ERVIN

temetésén részt vettek és

fájdalmunkban osztoztak. A

gyászoló család. (4/1090-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

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

Magyari Géza, a NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG elnöke, a
közbirtokossági statútum 11-es cikkelye alapján 

ÖSSZEHÍVOM 
a NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG TAGJAINAK ÁLTALÁNOS
GYŰLÉSÉT 2019. március 3-án 12 órára, a nyárádremetei
kultúrotthonba, a következő napirendi pontokkal: a közgyűlés
érvényességének jóváhagyása; a közbirtokossági tagsági regiszter
örökösödési és adásvételi iratok alapján történő módosításának
jóváhagyása; az új vezetőtanács és az új cenzorbizottság tagjainak
megválasztása. (20935-I)

„Vágytam maradni még szeretteim
között, a sors végül ellenem
döntött. Búcsúzni nem tudtam,
ajkam nem engedett, amit mondani
akartam, tudja, aki szeretett.”
Megállt a drága szív, mely élni
vágyott, nélküled szomorú és üres
a házunk. Az élet megy tovább
nélküled, de olyan soha nem lesz,
mint veled.
Szomorú szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
február 8-ára. E napon id. OSZTÁS
ISTVÁN, a prodcomplexi üveggyár volt dolgozója már 4 éve
életének 66. évében eltávozott az élők sorából. 
Szép emlékét örökre szívében őrzi a gyászoló család. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (11/1098)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 8-án a mikházi születésű
KOVÁCS BALÁZS nyárádgálfalvi
molnárra halálának 40. évfordulóján. 
A bánatos család. (1183-I)



20 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS _________________________________________ 2019. február 8., péntek

Közpénzügyi Minisztérium
Országos Adóhatóság
Apolodor utca 17. szám, V. kerület, Bukarest, PF 050741
Tel/fax: 021/319.98.57
E-mail: presa@anaf.ro

Kommunikációs, közönségszolgálati és mass média ügyosztály

1194 adófizetőnél tartottak vizsgálatot 
a Tomis művelet keretében

A Tomis művelet keretében január 25. és február 3. között az adóható-
ság (ANAF) felügyelői 1194 importban/közösségközi beszerzésben ér-
dekelt adófizetőnél vizsgálódtak a dél-konstancai Agigea vámirodánál
és a konstancai vámirodánál. Ezek közül 65-öt felszólítottak és kilá-
tásba helyezték az áru zárolását, 52 adófizetőnél az árut zárolták mind-
addig, amíg be nem mutatják a fiskális helyzet tisztázásához szükséges
dokumentumokat.
Egy rendkívüli esetet 2019. január 29-én azonosítottak, amikor az
ANAF felügyelői a dél-konstancai Agigea kikötő exportrakodóhelyén
mintegy 460.000 liter „2018. évi must” elnevezésű borászati terméket
találtak, amit egy spanyolországi cégnek készültek elszállítani. A Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium segítségét kérték a ki-
vizsgálás tárgyát képező borászati termékből való mintavételhez.
Ebben az esetben a vizsgálat folytatódik, a borászati termék eredeté-
nek, a termék természetének, az adózási helyzetnek a tisztázása, illetve
a megfelelő adókötelezettségek megállapítása érdekében.


