
Több mint 18 millió
euróra bírságolt 
a Versenytanács
A bírságokat az Auchan, Cora, illetve
Carrefour kiskereskedelmi üzletláncok
és beszállítóik 2010–2016 közötti ár-
rögzítésének vizsgálata keretében rót-
ták ki. A vizsgálat során mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi versenysza-
bályok megszegése miatt bírságoltak,
miután a felek rögzítették a polcokon
gyakorolt értékesítési árat a kiskeres-
kedelmi üzletláncok által alkalmazott
akciókban. 
____________3.
Antalffy Endre 
tanulmánya 
az iszlám oktatásról
Azt látjuk, hogy a praktikusabb vonat-
kozású jogtudomány az, mely a leg-
szélesebb utat törte magának a
vallásos iskolák tanrendjében. E tudo-
mány térfoglalásnál fogva maga az
Ázhár is nem egyéb, mint jogi iskola,
mert hát a mohamedán tudósnak, az
„álim”-nak karakterisztikonját legszem-
betűnőbben a jogtudományban való
jártassága adja meg.
____________5.
130 éve történt a
mayerlingi tragédia  
Százharminc éve, 1889. január 30-án
találták holtan a Bécs melletti mayer-
lingi vadászlakban Rudolf trónörököst
és szeretőjét, Vetsera Máriát. A tragé-
dia háttere azóta is rejtély, ma sem
tudni, hogy öngyilkosság, baleset
vagy merénylet történt-e. 
____________15.
Te tudnál éhesen 
tanulni?
Az április 15-ig elküldött üzenetek
közvetett módon hozzájárulnak a kis-
diákok eredményesebb tanévzárásá-
hoz, mivel így kevesebbszer kell
éhesen tanulniuk. Bízunk benne, hogy
a lakosság ezentúl is felkarolja a nél-
külözőket. 
____________17.

Cirkusz pénz nélkül
Elfogadott költségvetés még nincs, a kampányízű poli-

tikai szóáradat már intenzíven zajlik a büdzsé kapcsán. 
Hogy valami gikszer van a vonalban, azt már onnan

lehetett sejteni, hogy noha sem atomcsapás, sem kor-
mányválság, sem egyéb rendkívüli történés nem zavarta
a kormányosokat a munkálkodásban, és szerintük a gaz-
daság is kiválóan működik, mégsem sikerült január vé-
géig összerakni a költségvetést. Ebben csak annyi a baj,
hogy az összes állami intézmény takaréklángon működött
az év első hónapjában, pedig ilyenkor már javában kel-
lene tervezni az év folyamán esedékes tennivalókat, ha
tudnák, hogy mire lesz pénz. Ehelyett az évből egy hónap
eltelt találgatással. Rossz nyelvek szerint azért késtek
odafent ennyit a számvetéssel, mert a tavalyi deficitet sür-
gősebb volt kozmetikázni.

És hogy ezalatt se unatkozzunk, a nagyvárosok polgár-
mesterei közül már többen is sérelmezték, hogy ismét be-
ruházási alapokat készülnek tőlük megvonni, erre meg a
fő kormánypárt reagált tegnap egy olyan közleménnyel,
hogy az idén az önkormányzatok rekordmennyiségű pénzt
fognak kapni, és különben is a polgármesterek 99 száza-
léka elégedett.

Tényleg lehet, hogy a nagyvárosok vezetőitől érkező
kritikában is van politikai hátszél, de ez enyhe fuvallat

Fotó: Nagy Tibor

Maros megyét eddig elkerülte a sertéspestis, miközben az
ország 16 megyéjében 1127 fertőzésgócot jegyeztek – kö-
zölte dr. Kincses Sándor, az Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója. A sertéspestis
megjelenésétől január 18-áig a hatóságnak 364.539 állatot
kellett elpusztítania, és 8.535 állattartó számára kellett kár-
térítést fizetnie, aminek összértéke 251 millió lej. Legutóbb
Temes és Arad megyében mutatták ki az afrikai sertéspestis
vírusát, a jelentést az állategészségügyi és élelmiszer-biz-
tonsági szakhatóság tette közzé. 

A sertések szabadtartása tilos!
– Maros megyében még nem ütötte fel a fejét a sertéspestis. A háztáji

gazdaságokban karácsony előtt levágták a disznókat, most folyik az új-
ratelepítés, malacokat vásárolnak a gazdák. Felhívjuk a figyelmet, hogy
csak ismert állományból vegyenek fülszámozott malacot, amivel jelent-
kezni kell a helyi állatorvosnál, hogy nyilvántartásba vegye – mondta
az igazgató.

A sertéstartóknak szem előtt kell tartaniuk a biztonsági előírásokat:
az állatokat bezárva kell tartani, nem szabad emberrel, más állatokkal
érintkezzenek, az etetést saját takarmánnyal kell megoldani, olyan takar-
mány semmiképpen ne kerüljön a sertés elé, ami a mezőről származik,

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Mezey Sarolta



Műtárgy- és régiségvásár
A művészetkedvelők és a műtárgygyűjtők számára február
1-3. között a marosvásárhelyi Promenada Mallban XXI. al-
kalommal szervezik meg a műtárgyak és régiségek vásá-
rát. A vásáron több mint 50 kiállító vesz részt, a megyéből,
a környező megyékből, de az ország távoli településeiről
is érkeznek. A kiállított tárgyak között egyebek mellett
lesznek bútorok, képek, ékszerek, ikonok, régi kiadvá-
nyok, érmék, jelvények, bélyegek. 

Medvenapozoo az állatkertben
Február 2-án, szombaton déli 12 órakor a marosvásár-
helyi állatkertbe időjóslásra várják a gyermekeket és a
felnőtteket a medvék kifutójához. A résztvevők 13 óra-
kor az amfiteátrumban játszva tanulhatnak a med-
vékről.

Báli meghívó
A Marosvásárhelyi Női Akadémia szervezésében február
15-én 19 órától Bálint-napi bál lesz a Romarta Luxury
Events (Győzelem tér 24.) bálteremben. A talpalávalót
Ábrám Tibor és zenekara húzza, énekel Buta Árpád. Az
est meglepetéseihez tartozik az elsőbálozók tánca. A be-

lépő magába foglalja a vacsorát és a pezsgőt. A helyek
száma korlátozott. Foglalni naponta 18–20 óra között
lehet Koreck Máriánál, telefon: 0722-318-605.

Hófeszt 
Szovátán február 3-án, vasárnap 10 és 17 óra között zajlik
a fürdőtelepi Bernády parkolóban az első hófesztivál. A
programban csapatos hóemberkészítés, hócsata, hóan-
gyal, hózumba, célba dobás, hóban futás, szánkózás,
gyermek- és diákjátékok, valamint sok más érdekesség
szerepel. A jó hangulatot zenével, teával és forralt borral
fokozzák.

Esztendő kereke 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján február 2-án,
szombaton délelőtt 10 órától várják a 0–4. osztályos gye-
rekeket és szüleiket, nagyszüleiket az idei első Esztendő
kereke foglalkozásra. Lesz zene, tánc, farsangi mulatság,
kötélsodrás, szövés-fonás, álarc- és szalmabábkészítés.
Előzetes jelentkezés szükséges a következő elérhetősé-
gek egyikén: gyimola@yahoo.com, 0742-920-390. Hely-
szín: Marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti
Múzeum. Belépő: 5 lej. Szervező: Világló Egyesület, Nép-
rajzi és Népművészeti Múzeum. A program szakmai part-
nere a Hagyományok Háza. 

Tüntetés 
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület február 4-én és 5-én (hétfőn és kedden) 7–13
óra között folytatja tüntetéseit a MOGYE főépülete előtt
a magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti oktatás
megmaradásáért. Követelik a magyar kar azonnali lét-
rehozását. Február 5-én, kedden 17 órától újabb tüntetést
szervez a Maros Megyei Prefektúra székháza előtt. A tün-
tetés végén gyertyás felvonulás lesz a főtérről az egyete-
mig. Mindenkit várnak, aki egy vagy több órára tud
csatlakozni a tüntetéshez.

Kezdődik a félévi vakáció
Ma véget ér a 2018–19-es tanév első féléve. Az óvodások
és iskolások jövő héten szünidőn lesznek. A második félév
február 11-én kezdődik. Április 20. és május 5. között tavaszi
vakációra mennek a diákok. A tanév június 14-én zárul.

Kézműves-foglalkozás 
A Női Akadémia hétfőn délutánonként az Ügyes kezű nők
tevékenységére hívja az érdeklődőket a marosvásárhelyi
vár Kádárok bástyájába. Azokat a hölgyeket várják, akik
különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék
elsajátítani. A legközelebbi tevékenységre február 4-én
17.30 és 19.30 óra között kerül sor 16 év fölöttiek számára,
akik a nemezelés fortélyait sajátíthatják el. A foglalkozást
Tóth Csilla vezeti. A szappant a résztvevők kell vigyék, a
gyapjút és a nemezelőtűket biztosítják. Részvételi díj 5 lej,
az összegyűlt adományokat alapanyagra és a Játéktár bő-
vítésére fordítják. Érdeklődni a 0740-598-563-as telefon-
számon lehet 18–20 óra között.

Vakációs gyerekklub
A marosvásárhelyi Philothea Klub február 4-től 8-áig vaká-
ciós gyermekklubot szervez délelőttönként 10–12 óra kö-
zött általános iskolásoknak (előkészítőtől 8. osztályig) a
klub Kossuth utca 2. szám alatti székhelyén. Hétfőn bar-
kácsolás, kedden társasjátékozás lesz, szerdán vetélke-
dőkre, csütörtökön filmnézésre, pénteken igény szerint
barkácsolásra vagy társasjátékozásra kerül sor. Részletek
a 0365-806-732-es telefonszámon. 

Adócsalás gyanújával vizsgálódnak 
A rendőrség a Maros Megyei Törvényszéki Ügyészség irá-
nyításával adócsalás gyanúja miatt Maros, Kolozs és Ilfov
megyei gyanúsítottaknál 18 házkutatást tartott olyan cé-
geknél és magánszemélyeknél, akiket adócsalással és
pénzmosással gyanúsítanak. Az okozott kár 1,2 millió lej.
A rendőrség közleményéből kiderül, hogy egyes, közétkez-
tetéssel, szolgáltatással és építkezéssel foglalkozó Maros
megyei cégek fiktív kereskedelmi ügyleteket bonyolítottak
le, s a könyvelésbe olyan számlákat vezettek be, amelyek-
nek nem volt valós kereskedelmi alapja. Ezzel illegális adó-
csökkentésben részesültek, ami 1,2 millió lejes
bevételkiesést jelent az államkasszának. Az így nyert pénzt
új ingatlanokba fektették, s így kisebb hozzáadottérték-adót
kellett fizetniük. Az ügyben 14 személyt kísértek be. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma IGNÁC, 
holnap KAROLINA, AIDA
napja.
KAROLINA: a Karola to-
vábbképzése, amely a Károly
latinos női alakja.
AIDA: Verdi operája nyomán
terjedt el, a címszereplő tragi-
kus sorsú etióp rabszolgalány
ismeretlen jelentésű nevéből.

1., péntek
A Nap kel 

7 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 25 perckor. 
Az év 32. napja, 

hátravan 333 nap.
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RENDEZVÉNYEK

Folyó év februárjában
két alkalommal tekint-
hető meg William Sha-
kespeare: Macbeth című
tragédiája a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós
Társulatának előadásá-
ban.

Csuszner Ferenc a Heli-
kon irodalmi, művészeti fo-
lyóirat hasábjain így
vélekedik az előadásról:
„Keresztes Attila Macbeth-
rendezésének elsődleges
szervezőeleme a sorssal bir-
kózó egyén képe. Ehhez a
motívumhoz igazodik a le-
nyűgöző látvány- és hang-
zásvilág, ehhez igazodik a
feszes szövegkezelés és
minden játszó (színészek,
táncosok, zenészek és kó-
rustagok), akik pontosan
úgy teszik a dolgukat, ahogyan azt az előadás megkívánja.
(…) Keresztes Attila rendezése egy fájdalmasan szépre
komponált, teljes színházi produkció. Kínos és erőltetett
aktualizálások nélkül, érvényes és összefüggő színházi
nyelven mesél egy shakespeare-i történetet úgy, hogy az
valóban az emberi lét örök kérdéseire reflektáljon.”
https://www.helikon.ro/boszorkanyos-macbeth/

A Szabó Lőrinc fordításában bemutatott előadás szerep-
osztása: Bartha László Zsolt, Kádár Noémi, Varga Balázs,
Bokor Barna, Gáspárik Attila, Csíki Szabolcs, Barabás
Hunor, Korpos András, Kádár L. Gellért, Meszesi Oszkár,
Ördög Miklós Levente, Galló Ernő, Kovács Botond, P.
Béres Ildikó, Tollas Gábor, Bálint Örs, Ruszuly Ervin, Pel-
sőczy Luca, Sosovicza Anna, Szőcs Anita, Szabó Franciska,
Ádám Kornél, Czüvek Loránd, Lajter Ernesztó, Pál Zoltán,
András Gedeon, Borsos Tamás, Scurtu Dávid, Szabó János
Szilárd, Takács Örs, Nagy Levente, Nagy Péter.

Rendező: Keresztes Attila; díszlettervező: Fodor Viola;
jelmeztervező: Bianca Imelda Jeremias; a jelmeztervező

asszisztense: Szőke Zsuzsi; dramaturg: Demény Péter; ze-
neszerző: Boros Csaba; koreográfus: Dabóczi Dávid.
Zenei munkatársak: Boros Csaba és Ila Gábor. Közremű-
ködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kamarakó-
rusa.

Az előadást a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagy-
termi stúdióterében e hét végén, február 2-án, szombaton
és 3-án, vasárnap 19 órától tekintheti meg a közönség. A 18
éven felülieknek ajánlott produkció román nyelvű felirato-
zással követhető.

Jegyek kaphatók a színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (keddtől péntekig 12–17.30 óra között, te-
lefon: 0372-951-251), a színházban működő jegypénztár-
ban (keddtől péntekig 9–15 óra között és előadás előtt
egy órával, telefon: 0365-806-865) és online, a www.bi-
letmaster.ro honlapon. További információk a színház
honlapján – www.nemzetiszinhaz.ro – és Facebook-olda-
lán – www.facebook.com/tompamiklos – találhatók.
(Knb.)

Újra műsoron a Macbeth 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
25, 6, 43, 5, 2 +4 NOROC PLUS:  5 4 6 6 2 2

15, 24, 14, 32, 29, 3 SUPER NOROC: 6 6 6 5 0 0

30, 7, 23, 12, 28, 27 NOROC: 8 9 0 5 4 1 0

A labdarúgó 1. liga 22. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 1., péntek:
* 17.00 óra: Concordia Chiajna – FC Botoşani
* 20.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra
Február 2., szombat:
* 14.00 óra: Dunărea Călăraşi – Bukaresti FCSB
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Nagyszebeni Hermannstadt
Február 3., vasárnap:
* 17.00 óra: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 20.00 óra: Konstancai Viitorul – CSU Craiova
Február 4., hétfő:
* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – Jászvásári CSM Politehnica
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a

Look Sport/Plus.

Hétvégi 
sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti
Liga középszakaszának 3. fordulójá-
ban, a Kék csoportban: Zsilvásárhelyi
ACS – Marosvásárhelyi CSM (szom-
bat, 17 óra).

KÉZILABDA. A női A osztályú
bajnokság D csoportjának 13. fordu-
lójában: Marosvásárhelyi CSM – Kö-
röskisjenői Crişul (ligeti
sportcsarnok, 17 óra).

RÖPLABDA. Az A2 osztályú baj-
nokság Nyugati csoportjának 15. for-
dulójában, szombaton: Nagyszebeni
CSM Volei – Marosvásárhelyi CSM.

Fotó:  Adi Bulbaca



A Versenytanács hét élelmiszeriparban érdekelt vál-
lalatot (három kiskereskedelmi üzletláncot és négy
beszállítójukat) összesen 87.713.336 lejre (nagyjá-
ból 18,8 millió euró) bírságolta – közölte csütörtö-
kön a hivatal.

A megbírságolt vállalatok: az Auchan Románia Rt.
36.563.004 lej (7,84 millió euró); a Carrefour Románia Rt. –
26.995.645 lej (5,79 millió euró); a Romania Hypermarche
(Cora) Rt. – 12.410.834 lej (2,66 millió euró); a Quadrant-
Amroq Beverages Kft. – 5.984.053 lej (1,28 millió euró); a
Star Foods EM Kft. – 3.930.920 lej (843.599 euró); a Strauss
Románia Kft. – 1.785.767 lej (383.236 euró); a Nelson Prod
Kft. – 43.113 lei (9.252 euró).

A bírságokat az Auchan, Cora, illetve Carrefour kiskeres-
kedelmi üzletláncok és beszállítóik 2010–2016 közötti árrög-
zítésének vizsgálata keretében rótták ki. A vizsgálat során
mind a hazai, mind pedig a nemzetközi versenyszabályok
megszegése miatt bírságoltak, miután a felek rögzítették a pol-
cokon gyakorolt értékesítési árat a kiskereskedelmi üzletlán-
cok által alkalmazott akciókban. A Versenytanács
megállapította, hogy bizonyos esetekben a polcárat nem a ke-

reslet és a kínálat által befolyásolt piaci szabályok mentén ha-
tározták meg, hanem a beszállító és az üzletlánc megállapított
egy fix vagy minimális árat, amin a fogyasztóknak el lehet
adni az illető terméket. Ez a gyakorlat magasabb árat eredmé-
nyez a fogyasztó számára, az üzletlánc ugyanis nem tudja a
beszállító által megszabott küszöb alá csökkenteni az árszin-
tet.

A Carrefour Románia Rt. beismerte tettét, így számára
csökkentették a bírság értékét – derül ki a közleményből.

A Versenytanács által kirótt bírságokból befolyó összegek
az államkasszát gyarapítják.

A megbírságolt vállalatoknak harminc nap áll a rendelke-
zésükre, hogy fellebbezzenek a bukaresti táblabíróságon.

Ez különben már a második vizsgálat az élelmiszerpiacon,
ami bírságolással zárul, miután 2015-ben a versenyhivatal
megbírságolta a Metrót, a Realt, a Selgrost, valamint a Mega
Image-t és beszállítóikat, akkor az árrögzítés miatt a feleknek
mintegy 35 millió eurót kellett lepengetniük. A bírságot az
Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) gyűjtötte be. Akadtak
azonban olyan cégek, amelyek fellebbeztek, a perek még zaj-
lanak. (Mediafax)

ahhoz a tájfunhoz képest, ami a túloldalról süvít. Nem
lehet ugyanis egy kalap alá venni például a nagyvárosok
és a vidéki kis települések kérdéskörét ebben a viszony-
latban, mert nem egyforma méretűek sem a problémáik,
sem a forrásaik. Szó sincs arról, hogy lenéznénk a kiseb-
beket, de egy futballhasonlattal élve, abból a pénzből,
amiből egy megyei bajnokságban kiváló egylet egész
idényben jól működik, egy első osztályú klubnál csak a
világító berendezés villanyszámlájára, esetleg a pálya
gyepnyírására futja.

Amúgy az teljesen érthető, hogy a kis települések pol-
gármesterei, főleg a hegyektől délre és keletre eső része-
ken elégedettek a költségvetéssel, mert úgy van a
rendszer felépítve, hogy ha elég jól mozgósítanak a vá-
lasztásokkor, akkor lesz aszfalt a főutcán, és talán még
csatorna is, ha meg nem, marad a poros dűlőút, meg a
pottyantós az udvar sarkában. De ez egyébként mind-
egyik kormány idejében így volt, mert ha eléggé alulfej-
lett állapotban tartják a vidéket, akkor sokkal könnyebb
irányítani négyévenként a szavazógépezetet. Ha leg-
alább a rendszerváltás utáni évtizedekben a vidékfejlesz-
tési alapokat arra használták volna ésszel, hogy a kis
települések gazdaságát is fejlesszék, hogy ezeknek is le-
gyenek bőven saját forrásai – és ne a mindenkori kor-
mánytól várják lenézett koldusként a tengődésre is alig
elég alamizsnát –, akkor a kis településeken sem lenné-
nek elragadtatva ennek a kormánynak a költségvetési
politikájától. Az meg már egész más lapra tartozik, hogy
ígérhetnek rekordösszegeket, mert a fecsegés még sem-
mit nem jelent, a lényeg abban van, amit ebből be is fog-
nak tartani.
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Csökkent a munkanélküliség
decemberben

3,8 százalék volt decemberben a szezonálisan ki-
igazított munkanélküliségi ráta, ez 0,1 százalékpon-
tos mérséklődést jelent az előző hónaphoz
viszonyítva – közölte csütörtökön az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS). A férfiak körében 1,3 száza-
lékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a
nőknél (férfiaknál 4,3 százalék, nőknél 3 százalék).
Az INS adatai szerint a 15 és 74 év közötti munka-
nélküliek becsült száma 350.000-re esett vissza
2018 decemberében a novemberben jegyzett
358.000-ről. A tavalyi év decemberéhez képest is
csökkenés észlelhető, akkor ugyanis 419.000 állás-
talan személyt tartottak számon. A 25 és 74 év kö-
zöttiek körében 2,9%-os munkanélküliségi rátát
becsültek tavaly decemberre (3,5% a férfiaknál és
2,1% a nőknél), ez a korosztály tette ki a munkanél-
küliek összlétszámának 71,4%-át. (Agerpres)

Románia kész menekülteket 
átvenni

Románia kész átvenni az olasz felségvizeken rekedt
humanitárius hajón utazó 47 menekült egy részét –
közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye
szerint több uniós tagország, köztük Románia is ki-
nyilvánította, hogy hajlandó a migránsok egy részét
befogadni. „Ez tulajdonképpen igazolása az EU-tag-
államok közötti szolidaritás elvének a migrációs je-
lenség kezelése érdekében, amely elvet a román
EU-elnökség is támogat” – fogalmaz a közlemény,
hozzátéve, hogy a romániai hivatalosságok állandó
kapcsolatban állnak az illetékes olaszországi és eu-
rópai intézményekkel a humanitárius helyzet megol-
dása érdekében. (Agerpres) 

Hólavina zárt el a külvilágtól egy
falut

Hólavina zárta el a külvilágtól csütörtök reggel a
Beszterce-Naszód megyei Radnaborbereket (Valea
Vinului) – tájékoztat a megyei katasztrófavédelmi bi-
zottság. A lezúduló hó elzárta az Óradna (Rodna) és
Radnaborberek közötti utat. Valentin Grapini,
Óradna polgármestere közölte: ez az egyetlen út,
amely a mintegy kétszáz lakosú Radnaborberekre
vezet. A polgármesteri hivatal képviselői három mun-
kagéppel dolgoztak az út felszabadításán. 
(Agerpres)

Visszavonatnák 
az adóügyi rendeletet

A Románia Fejlesztéséért Koalíció (CDR) az adó-
ügyekre vonatkozó 114-es kormányrendelet hatá-
lyon kívül helyezését kéri, amely szerintük „brutális
változásokat” okoz olyan területeken, amelyek hoz-
zájárulnak az ország modernizálásához és az élet-
színvonal növeléséhez. A Viorica Dăncilă
kormányfőhöz intézett nyílt levélben a CDR úgy fo-
galmaz, hogy a román gazdaság korszerűsítésében
jelentős szerepet játszó energetikai, távközlési,
bank- és tőkepiacon okozott indokolatlan sokk „sú-
lyos válságot” okozhat. A román és külföldi üzletem-
bereket tömörítő szervezet „meglepetésének” adott
hangot amiatt, hogy a kormány úgy állította be,
mintha az állam – elsősorban a külföldi – magánvál-
lalatok miatt lenne képtelen begyűjteni az adót.
(Agerpres)

Ország – világ

Több mint 18 millió euróra bírságolt 
a Versenytanács

Mintegy 20 százalékkal nőtt az új autók eladása Ro-
mániában 2018-ban az előző évhez képest – derül
ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesülete
(APIA) által szerdán közzétett adatokból. Ez tízéves
csúcsot jelent, de az eladások továbbra is elmarad-
nak a 2009-es gazdasági válság előtt jegyzettnél.

Az APIA statisztikái szerint tavaly januártól decemberig
összesen 187.276 új gépjárművet értékesítettek Romániában,
azaz 19,6%-kal többet, mint 2017-ben. Ezek közül 158.268
(21,4%-os növekedés 2017-hez képest) személygépkocsi,
29.008 (+11,1%) haszonjármű volt. A forgalomba írt kocsik
nagy része (60 százaléka) ezúttal is céges volt.

Az APIA adatai alapján az új gépjárművet vásárlók közül
a legtöbben a Dacia (51.242 darab, 32,4%-os piaci részese-
dés), a Volkswagen (14.601 darab, 9,2%-os piaci részese-

dés), a Skoda (13.185 darab, 8,3%-os piaci részesedés), a
Renault (12.523 darab, 7,9%-os piaci részesedés ) és a Ford
(9.503 darab, 6%-is piaci részesedés) modelljei közül válo-
gattak.

2018-ban a legnépszerűbb modell a Dacia Logan volt
(21.154 eladott darabbal), majd a Dacia Duster (12.938), a
Dacia Sandero (10.218), a Skoda Octavia (5466) és a Renault
Clio (5394) következik a sorban.

A statisztikai adatok szerint a tavaly országszerte eladott
személygépkocsik 2,9%-a volt hibrid (3585 darab) vagy elekt-
romos (987 darab) hajtású, míg egy évvel korábban 2,1%-os
volt ez az arány.

2018-ban ugyanakkor 473.616 használt gépjármű került
forgalomba az országban, ez 9,1%-os csökkenést jelent a
2017-es esztendőhöz képest. (Agerpres)

Húsz százalékkal nőtt az újautó-piac 2018-ban

Elbukta az előzetes alkotmányossági kontrollt a le-
hallgatásokra alapozott perek újratárgyalásáról el-
fogadott törvénytervezet, amely jogalapot
teremtett volna minden olyan, az utóbbi 13 évben
hozott jogerős ítélet megkérdőjelezésére, amelyek-
nél titkosszolgálati lehallgatásokból származó bizo-
nyítékokat használtak fel.

Az alkotmánybíróság szerdai határozatában valamennyi
óvásnak helyt adott, amelyet az ellenzék, Klaus Iohannis ál-
lamfő és a legfelsőbb bíróság terjesztett be a törvénytervezet
ellen.

A szociálliberális kormánytöbbség pártelnökei, Liviu Drag-
nea szociáldemokrata és Călin Popescu Tăriceanu liberális
házelnök által kezdeményezett jogszabályt tavaly november-
ben szavazta meg a képviselőház. A törvény feloldotta volna
annak a – legfelsőbb védelmi tanácsban (CSAT) 2005-ben el-
fogadott – határozatnak a titkosságát, amely nemzetbiztonsági
kockázattá nyilvánította a korrupciót.

A kormányzati sajtó szerint erre a CSAT-határozatra
alapozva születtek az évek során titkos együttműködési
megállapodások a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a
vádhatóságok között, lehetővé téve a korrupciós ügyek
titkosszolgálati befolyásolását. A törvény azoknak a meg-
állapodásoknak a titkosságát is feloldotta volna, amelye-
ket a korrupcióellenes ügyészséggel (DNA), a legfőbb
ügyészséggel, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni

ügyészséggel (DIICOT) kötött a hírszerzés.
Szerdán hozott határozata indoklását később teszi közzé az
alkotmánybíróság. Médiaértesülések szerint a jogszabály
azért bukta el a normakontrollt, mert a különböző dokumen-
tumok titkosításának feloldása nem a parlament, hanem a
kormány vagy az iratot kibocsátó intézmények hatáskörébe
tartozik.

A kormánytöbbség azt hangoztatja, hogy Romániát ügyész-
állammá tették a titkosszolgálati befolyás alá vont vádhatósá-
gok, amelyek a korrupcióellenes harc ürügyén politikai
tisztogatást végeznek. Az ellenzék szerint viszont a bíróság
elé állított kormánypárti politikusok azért korlátozzák az igaz-
ságszolgáltatás mozgásterét, és azért próbálják enyhíteni a
büntetőjog korrupcióellenes szigorát, hogy megússzák a bör-
tönt.

A most alkotmánysértőnek minősített törvénytervezet nem
az egyedüli olyan próbálkozása a kormánynak, amellyel meg-
kérdőjelezné a korábbi jogerős ítéleteket. Az utóbbi hetekben
az ellenzék, Klaus Iohannis államfő és az Európai Bizottság
éles kritikáját váltotta ki a kormány úgynevezett „perújítási
rendeletének” tervezete is. Az igazságügyi miniszter bejelen-
tése szerint a kormány azok számára akar jogorvoslati lehe-
tőséget teremteni, akiket a legfelsőbb bíróság öttagú bírói
tanácsai ítéltek el az utóbbi öt évben. Ezeket a tanácsokat
ugyanis – egy alkotmánybírósági döntés értelmében – 2014
óta rendre szabálytalanul sorsolták ki. (MTI)

Alkotmánysértő a lehallgatásokra alapozott perek
újratárgyalásáról elfogadott törvénytervezet

Szócsata a költségvetés kapcsán

Cirkusz pénz nélkül

Az ország történetének legna-
gyobb költségvetését kapják
idén az önkormányzatok – hang-
súlyozza a Szociáldemokrata
Párt (PSD) vezetősége, hozzá-
téve, bár tudatában van annak,
milyen „politikai tét” hajtja a
kormányt bírálókat, elfogadha-
tatlannak tartja, hogy „hazudnak
az őket megszavazó állampolgá-
roknak”.

A PSD Facebook-oldalán megjelent
bejegyzésben az alakulat vezetősége
hangsúlyozza, amit egy nappal korábban
Liviu Dragnea pártelnök is bejelentett,
miszerint a helyi önkormányzatok 2019-
es költségvetése az eddigi legnagyobb
lesz Románia történetében, hiszen mint-

egy felét, 47 százalékát teszi ki az 
állami büdzsének. „Szándékosan vagy
tudatlanságból, de egyesek összetévesz-
tik az állami költségvetést a konszolidált
állami költségvetéssel, és így más ered-
ményeket kapnak. Tudatában vagyunk
annak, milyen politikai tét hajtja őket,
amikor a kormányt bírálják, de elfogad-
hatatlan, hogy hazudjanak az őket meg-
szavazó állampolgároknak” –
fogalmaznak.

A párt vezetősége azt állítja, a romá-
niai polgármesterek 99 százaléka elége-
dett az idei költségvetéssel, a Romániai
Községek Szövetsége ezt levélben is kö-
zölte a miniszterelnökkel. „Azoknak,
akik továbbra is bírálnak, csak annyit
mondunk: kevesebb politikát és több

őszinteséget kérünk az általuk vezetett
közösségekkel” – áll még a bejegyzés-
ben.

A Romániai Megyei Jogú Városok
Szövetségének küldöttsége és a Viorica
Dăncilă miniszterelnök közötti, szerdai
találkozót követően Bukarest főpolgár-
mestere, Gabriela Firea úgy nyilatkozott,
az állami költségvetés tervezetének ér-
telmében 80 millió euróval rövidítik meg
a főváros büdzséjét, és felhívást intézett
a kormányfőhöz, hogy találjanak megol-
dást a helyzetre.

Robert Negoiţă harmadik kerületi pol-
gármester szintén azt mondta, hogy je-
lentős összegeket veszítenek idén az
önkormányzatok a 2017-es költségvetés-
hez képest. (Agerpres)

(Folytatás az 1. oldalról)



s amit vaddisznó érinthetett. Fontos,
hogy a gazdák cseréljenek ruhát,
amikor a sertések közelébe mennek,
utcai ruhával semmi esetre se men-
jenek be az ólba, mert ezzel növelik
a fertőzésveszélyt. A sertéspestis
nem gyógyítható, csak megelőzni
lehet. Ha valaki észreveszi, hogy az
állata beteg, lázas, azonnal szóljon
a helyi állatorvosnak!

Abban az esetben, ha a sertést az
előírásnak megfelelően fülszámoz-
ták, elhullás esetében a gazdát kár-
talanítják. Ellenkező esetben nem.
Sőt, ha bebizonyosodik, hogy az
előírások be nem tartásával a beteg-
séget terjesztették, ez bűncselek-
ménynek minősül. 

– S ha egy egyednél kimutatják a
sertéspestis vírusát, akkor az egész
állományt, sőt a faluban lévő más
gazdaságokban található állatokat is
el kell pusztítani. Ha a faluban farm
is van, az ott lévő állatokat is meg
kell semmisíteni – mondotta dr.
Kincses Sándor, aki hozzátette: biz-
tonsági okok miatt a sertések sza-
badtartása tilos! 

Hírügynökségi jelentés szerint a
Temes megyei Belencén múlt héten
23 házisertés pusztult el. A labor-
vizsgálatok igazolták a vírus jelen-
létét. Az Aradról származó
mintában is megtalálták a sertéspes-
tis vírusát. Az állatokat mindkét
esetben a törvényes előírások mel-
lőzésével, fülszám és állategészség-
ügyi engedély nélkül vásárolták egy
Bihar megyei férfitól. Az állat-
egészségügyi hatóság feljelentést
tett a rendőrségnél, és közlemény-
ben hívta fel a figyelmet, hogy az
élő sertések hatósági engedély nél-

küli adásvétele az állatállomány
egészségét veszélyezteti, és bűncse-
lekménynek minősül. 

Annak, hogy a sertéspestis
Temes megyében is felütötte a fejét,
komoly következményei lehetnek,
hiszen ebben a megyében 40 sertés-
farm található, ahol több mint 600
ezer állatot tartanak. 
Megyénkben vizsgálták meg 
a legtöbb vaddisznómintát 

A tavalyi év folyamán a megyé-
ben 1300 házisertésmintát vizsgált
meg a hatóság. Ezek között van far-
mon nevelt és házisertés is. Orszá-
gos viszonylatban megyénkben
vizsgálták meg a legtöbb vaddisz-
nómintát, szám szerint 2300-at. Ez
azért volt indokolt, mert Maros
megye a vaddisznóállomány be-
csült számát illetően a második az
országban. Ehhez a nagyszabású el-
lenőrzéshez összehangolt tevékeny-
ségre volt szükség a hatóság,
vadőrök és vadászok részéről. Idén
folytatták az ellenőrzést, 527 mintát
vizsgáltak meg. Egyben sem mutat-
ták ki az afrikai sertéspestis vírusát. 

Ezzel ellentétben az ország 15
megyéjében lesújtó a helyzet, 777
vaddisznóban mutatták ki a fertő-
zést, ezek között volt elhullt (106)
és levadászott egyed is. A vizsgált
állatok száma meghaladta a nyolc-
ezret. 

Az adatokból kitűnik, hogy a fer-
tőzött vaddisznóállomány komoly
veszélyforrás a házisertésekre
nézve. 
Tavaly tíz sertés húsában mutatták
ki a trichinellát 

A sertésfertőzés kapcsán dr. Kin-
cses Sándor igazgató arról is beszá-
molt, hogy tavaly megyénkben tíz
esetben mutatták ki a trichinellafer-
tőzést. A tavasszal Kerelőszentpá-
lon, karácsony előtt Mezőpagocsán.
Itt kilenc sertés volt fertőzött. Sze-
rencsére nem fogyasztottak a hú-
sukból. A gazdák valamennyi
esetben kártérítést kaptak. Tavaly-
előtt három sertés húsában mutatták
ki a parazitát, de a gazdákat nem
kártalanították, mert az állatok nem
voltak fülszámozva. 

A város autóbuszparkjának
bővítésére készül az önkor-
mányzat. A marosvásárhelyi
tanács tegnapi ülésén a tes-
tület megszavazta 38 autó-
busz megvásárlását. A főtéri
mélygarázs gazdasági muta-
tóit is jóváhagyták a képvise-
lők. 

A testület elé sürgősségi eljárás-
sal került két határozattervezet, me-
lyek egyike a tömegszállítás
korszerűsítésére hivatkozva 38 új
autóbusz megvásárlásához elenged-
hetetlen gazdasági mutatókról szólt.
Az előterjesztés szerint az elavult
járműpark óriási költségekkel tart-
ható fenn és működtethető, illetve
már nem tekinthető biztonságosnak
az utazóközönség szempontjából,
ugyanakkor azt remélik, hogy a
korszerűsítés nyomán csökken a
személyautóval közlekedők száma
a városban. Az indoklásban az is
szerepel, hogy a járatokat bővítik,
valamint az, hogy 38 vadonatúj au-
tóbuszt lízingelnek, 3 éves futam-
időre. A testület megszavazta a
tervezetet. A témához kapcsolódott
a 18-as „rendes” napirendi pont, va-
gyis a forgalom javítása szempont-
jából fontos Ballada utca
megnyitásához szükséges Horea
utca 23. szám alatti ingatlan – a volt
4-es iskola egyik épületrészének –
megvásárlása, de ezt a pontot még
a gyűlés megkezdése előtt elhalasz-
tották. Ide kívánkozik a tömegszál-
lítás ingyenességével kapcsolatos
tervek firtatása a Szabad Emberek
Pártja részéről. Radu Bălaş arra
kért választ, hogy közvita alatt áll-
e egy erre vonatkozó tervezet, mek-
kora bevételkiesést jelent a helyi
költségvetésből, eddig hányan utaz-
tak kedvezményesen az autóbu-
szokkal, és mit jelentene az
ingyenességgel szemben egy min-
denki által kifizetendő 10, 15 vagy
20 lejes bérlet. Javasolta, hogy
előbb újítsák fel a járműparkot,
épüljenek parkolóházak, bontsák
fel a Siletinával a társulási szerző-
dést, és utána kerüljön megvitatásra
az ingyenes közszállítás. 

A sürgősséggel előterjesztett
másik határozattervezet az önkor-
mányzat eladósodási arányának nö-
veléséhez vezet, ami Sergiu Papuc

alpolgármester szerint jelenleg 9%
körül van, ha viszont a város felve-
szi a tervezetben szereplő közel 90
millió lejes kölcsönt „bizonyos köz-
érdekű beruházások megvalósítása
érdekében”, akkor az eladósodási
arány akár a 20 százalékot is elér-
heti. E beruházások között vannak
például a manzárdosítások, amiről
kisebb vita alakult ki, a tervezetet
végül jóváhagyta a tanácsosok
többsége.

A képviselők elég gyorsan meg-
vitatták a főtéri mélygarázs gazda-
sági-műszaki mutatóit. A
mappákban szereplő változat sze-
rint időszerűsítették a megvalósít-
hatósági tanulmányt. A főtér alatti
parkolóházat egyszintesre tervezik,
415 parkolóhelyet alakítanak ki
12.320 négyzetméteren, a beruhá-
zás összértéke 42,3 millió lej. A
Makkai Gergely alpolgármester
által kezdeményezett tervezet sze-
rint a kivitelezés 36 hónap, a terve-
zés 1 millió lejbe kerülne. A
részletes számolást a kolozsvári
Bogart Construct Kft. készítette. A
tervezetet a Szabad Emberek Pártja
tanácsosainak kivételével minden
jelen levő képviselő megszavazta.
A kérdésünkre, hogy a főtér alatti
parkoló megépítésére tavaly jóvá-
hagyott 33 millió lejes kölcsönhöz
képest a 42,3 millió lejig miből fe-
dezik a különbözetet, Sergiu Papuc
alpolgármester azt mondta, találnak
megoldást, adott esetben saját bevé-
telekből is finanszírozhatják. Arra a
kérdésre, hogy mikor foghatnak
hozzá a munkálathoz, hozzátette:
ideális az lenne, ha – a közbeszer-
zés után – idén nyáron elkezdhet-
nék az építkezést. A napirend utáni
felszólalásában Csiki Zsolt
RMDSZ-es képviselő az iskolahá-
lózattal kapcsolatos problémákat
nehezményezte, azt, hogy a tanács
által bizonyos óvodáknak megsza-
vazott jogi személyiség – úgy tűnik
– zavarja a tanfelügyelőséget, il-
letve a városháza tanintézetekkel
foglalkozó igazgatóságát, akik
„pingpongoznak” az iskolahálózat
kapcsán. Javasolta, elemezzék,
hogy a különböző líceumokhoz mi-
ként tartozhatnak óvodák, miköz-
ben egy olyan, mint a Méhecske
vagy a Szentjánosbogár óvoda
„gondot okoz” akkor, amikor az is-
kolahálózatot el kell fogadni. 

Vadonatúj buszokat vásárol 
a marosvásárhelyi önkormányzat

Sínen a főtéri mélygarázs

Tegnap soros ülését tartotta a Maros Megyei
Tanács, napirendjén 13 határozattervezetet
tárgyaltak, az utolsó napirendi pont – mint
minden alkalommal – a kérdéseké és inter-
pellációké. Mivel az ország költségvetését
még nem fogadták el, Maros megyének sincs
költségvetése, ami megnehezíti a tervezést,
késlelteti a beütemezett munkálatokat. A ta-
nácsülést követően Péter Ferenc tanácselnök
nyilatkozott a sajtónak.

39 millió lej a tanács működési költségeire
Az első napirendi pontként az előző évek költség-

vetési többletéből származó összegek 2019. évi fel-
használásáról szóló határozattervezetet tárgyalták. A
tanács elfogadta, hogy a 2018-as évi 101 millió lejes
költségvetési többletet idén fejlesztésekre és az ideig-
lenes költségvetési űr fedezésére használják fel. 62
millió lejt a tavaly elvégzett, de ki nem fizetett mun-
kálatokra utaljanak át, míg 39 millió lejt a megyei ta-
nács működési költségeire fordítanak. 

A tanácselnök elmondta, hogy nemcsak idén, hanem
minden év elején vannak olyan összegek, amelyek
megmaradnak az előző év költségvetéséből, s amelye-
ket átirányítanak a folyó év költségvetésébe. 

– Év elején nincsenek más költségvetési források,
de biztosítani kell a megyei önkormányzat és az alá-
rendeltségébe tartozó intézmények működését. Szük-
ség van ezekre az összegekre, amelyekből fedezzük a
fizetéseket és a működési költségeket – fogalmazott az
elnök. 
A katasztrófavédelmi felügyelőség gépjárművezetőit 
a motorsportpályán képezik

Egy következő elfogadott tanácsi határozat lehetővé
teszi, hogy a katasztrófavédelmi felügyelőség február
13–14-én és 18–19-én gyakorló célokra, pontosabban
gépjárművezetők képzésére használja a Transilvania
Motor Ring pályát.

– Fontos döntés ez, hiszen a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség kérte, hogy a motorsportpályát felkészülésre
használja annak érdekében, hogy a kötelékükben dol-

gozó személyzetet minél jobban felkészítsék. A ka-
tasztrófavédelmisek nem rendelkeznek olyan pályával
és előadóteremmel, ami megfelel a mai követelmé-
nyeknek. Javasoltam, hogy egyszerűsítsük a pálya sza-
bályzatát, hogy ne kelljen minden esetben a tanácsnak
döntenie, hanem elnöki jóváhagyással lehessen hasz-
nálatba adni a motorsportpályát olyan intézmények-
nek, amelyek profilja megköveteli a jól képzett
gépkocsivezetőket – mondta az elnök.

A tanácsülésen jóváhagyták a marosorbói út mű-
szaki és gazdasági mutatóit, a Maros Megyei Tanács
elnöke és a szakbizottságok évi tevékenységi beszá-
molóját. 
Költségvetés hiányában nem lehet tervezni

Köztudott, hogy nincs még sem országos, sem
megyei költségvetés, és ez minden intézményt be-
folyásol. 

– Többször elhangzott, hogy ez nem veszélyezteti a
megyei tanács működését, azonban semmilyen ver-
senytárgyalást nem lehet elindítani addig, amíg nincs
meg az új költségvetés. Példaként említem, nem mind-
egy, hogy az aszfaltozást június-júliusban vagy no-
vemberben végezzük el. Nagyon kedvezőtlen az, ha az
országos költségvetést későn fogadják el. Az európai
országokban ez már legkésőbb előző év októberében
megtörténik, hogy legyen idő tervezni, versenytárgya-
lásokat lebonyolítani. Sajnos nálunk szokássá vált,
hogy későn fogadjuk el a költségvetést, ami megnehe-
zíti a beruházásokat – mondta Péter Ferenc. 
Kisajátítással vásárolnák meg
a repülőtér vitás területeit

Az önkormányzati ülésen a PSD-s csoportnak volt
egy javaslata, amire a jegyző részleges választ is adott.
A nyárádtői önkormányzat négy tulajdonosnak olyan
területre szóló birtoklevelet adott ki, amely földek a
repülőtér kerítésén belül találhatók. A vitás helyzetben
perek folynak, egyet elveszített a repülőtér. A többiek
esetében még nem zárult le a per. A PSD-sek javasol-
ták, hogy meg kellene próbálni kisajátítással megvá-
sárolni ezeket a területeket. A megyei tanács
megrendelt egy megvalósíthatósági tanulmányt, s
ahogy megtörténik ennek az átvétele, elindítják a ki-
sajátítási folyamatot a területek megvásárlására. 

Megtartotta első soros ülését a Maros Megyei Tanács
Tavalyról 101 millió lejt irányították át 

a költségvetésbe 

Mezey Sarolta 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor
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Antalfi Imola

A kórt megelőzéssel lehet elkerülni



2 Az eredeti okiratban is ki van hagyva a görög szó, és sajnos a továbbiakban is!
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(Folytatás január 25-i lapszámunkból)
A tudományok, melyek mint az iszlám en-

ciklopédiájának részei, az Ázhár tanrendjében
felvételt találtak, a következők: jogtudomány
(fikh), jogbölcselet (uszul el-fikh), koránma-
gyarázat (tefszir), dogmatika (teuhhid), ha-
gyománytan (hádisz), a hagyománytan
terminológiájával (isztiláh el-hádisz) kapcso-
latban, ékesszólástan (bálágha), nyelvtan
(nahv) és logika (mantek). A két utóbbit elő-
készítő tudományoknak (ulúm elvászál) ne-
vezik. A többiek a céltudományok (ulúm
e-mákászid). Az Ázhár hallgatói ui. belépésük
után négy esztendeig csak arab nyelvtant és
logikát tanulnak. Ez a négy esztendő közép-
fokként illeszkedik be az elemi iskola (kuttáb)
és a négy esztendőt követő teológiai tárgyak
egyetemi tanfolyama közé, melyet 8-11 év
alatt szoktak az Ázhárban elvégezni. Az em-
lített négy év folyamán azonban nem zárulnak
le teljesen a nyelvtani tanulmányok – a ké-
sőbbi években is belenyúlhatnak a tanuló
szorgalma s a tárgy iránt való érdeklődésének
mértéke szerint. Kezdik Káfrávi kommentár-
jával, s végzik El-Szubbánnak El-Asmúni
commentárjához írt széljegyzeteivel.

A logika tankönyve a neoplatonikus
Porphyrosnak2 című műve El-Ábiári sejk arab
átdolgozásában. Több kommentárral forog
közkézen. A mű görög eredete azonban kiesett
az arabok emlékezetéből. Az ... szóból sze-
mélyt csináltak, s szerintük Izágógé sejk a
kérdéses logikai munka szerzője. Némelyek
úgy vélik, hogy egy Iza nevezetű ember, ki
Gog-nak a fia.

Négy év elteltével az arab nyelvben és lo-
gikában való jártasságukat igazoló vizsgálat
után lépnek elő az Ázhár tanulói teológu-
sokká, megkezdvén a tulajdonképpeni teoló-
giai tárgyak, a fent említett „céltudományok”
sorát. Ebben a sorban az első hely mindene-
setre a koránmagyarázat s a prófétai hagyo-
mányok tudományáé, mennyiben ez a két
tudomány a kinyilatkoztatás két legfontosabb
alapját tárgyalja. A Korán ugyanis egymagá-
ban minden fontossága mellett csak keskeny
alapja az iszlám tanainak. A vallásrendszer
körülményes kiépítését, fejlődő és simuló ké-
pességének adatait a prófétai hagyományok-
ban találja meg legteljesebben a kutató.
Ingyen se szabad azonban azt gondolnunk,
hogy ezek a hagyományok csak tizedrészük-
ben is eredetiek. Mohammed próféta, ha fel-
támadna, tán még ennyiért se vállalná el a
kezességet. Hosszú időkön keresztül tág ka-
puja nyílt az iszlámban a hagyománygyártás-
nak, s a hamisításnak ezt a tökélyre emelt
művészetét ki is zsákmányolták az iszlám ér-
dekpártjai a legnagyobb fokban cinikusan és
lelkiismeretlenül. Ezzel szemben még a kö-
zépkor folyamán egy kritikai mozgalom osz-
tályozta a közszájon forgó hagyományokat
hitelességük értéke szerint, pontosan megál-
lapítva az azokat átörökítő személyek erkölcsi
beszámíthatóságnak fokát is. A traditorok
névsora (szened, szilszile) fontos része a ha-
gyományok szövegének s lényegileg attól el-
választhatatlan, mennyiben a kérdéses
hagyományok hitelessége, vallásos dolgokban
normatív képessége erre a névsorra támasz-
kodik.

A koránmagyarázat és hagyománytudo-
mány a középkor muszlim hitű tudósainak
legkedveltebb tanulmánya volt. Az ezért a két
tudományért való lelkesedés váltotta ki azt a
méreteiben szédítő munkásságot, mely egész
könyvtárra rúg egy Muszlim, egy Bejdávi,
egy Tábári tollából csupán. Ma már mindkét

tudomány iránt kissé szűkebbre szorult a mo-
hamedán tudósok érdeklődése. A tantahi me-
csetiskola tanára, Mohammed ibn Ibrahim el
Ahmedi, „Ilm vál-ulemá” = tudomány és tu-
dósok című könyvében (1904 Tantah) –
amely nagy részben ez értekezés adatainak
forrásul is szolgált – a 134-ik lapon így pa-
naszkodik: „A hagyományokkal manapság
csak oly kevéssé foglalkoznak, mint a korán-
magyarázattal; nincsen aki utat mutasson ben-
nük a tanulóknak s az álimok se sokat
törődnek ezekkel a tudományokkal. A tanulók
legnagyobb része elhanyagolja, aki pedig fá-
radságot szentel tanulmányoknak, csak külön
vonzalomból teszi s így is csak másodrendű
dolog az ő szemében.” Ugyane szerint a pa-
nasz szerint a vizsgálatokon is helytelen gya-
korlat állandósult, amely a jelöltektől nem az
egyenes koránversek és hagyományszövegek
szellemnek átértő képességét, hanem a szöveg
grammatikai és stilisztikai nehézségeknek
megoldásában való jártasságot követeli. Innen
van az – írja sejk Ahmedi –, hogy a tanulók
túlnyomó része nem ismeri a koránversek je-
lentését, még azokét sem, melyeket az imád-

ságban úgyszólva naponként ismétel. Ha
társaságban megkérdezik valamely koránvers
jelentése felől, rendesen két állapot között in-
gadozik: vagy arra kell szánnia magát, hogy
értelmetlen dolgot mondjon, vagy kimondania
nyíltan: nem tudom (130. lap).

Azt látjuk, hogy a praktikusabb vonatko-
zású jogtudomány az, mely a legszélesebb
utat törte magának a vallásos iskolák tanrend-
jében. E tudomány térfoglalásnál fogva maga
az Ázhár is nem egyéb, mint jogi iskola, mert
hát a mohamedán tudósnak, az „álim”-nak ka-
rakterisztikonját legszembetűnőbben a jogtu-
dományban való jártassága adja meg. A
muszlim jogtudomány, a „fikh” sokkal tágabb
határokra nyúlik, mint a mi értelmünk szerint
való jogtudomány, mennyiben a vallásgyakor-
lat praktikus területét is egész terjedelemben
felöleli. A házasságkötés és örökösödés jog-
szabályait egy kalap alatt tárgyalja az imád-
ság, böjt, mosakodás s egyéb rituális kötelmek
bonyolult és aprólékos reguláival.

A jogi felfogás a középkor folyamán négy
ortodox irányra (mezheb) különült, amely kö-
rülmény még inkább kitágította ennek a tudo-
mánynak a mezejét. Bár ki-ki öröklött
mezhebének előírása szerint vállalja és telje-
síti vallásos kötelességeit, a tudósoktól mind
a négy mezheb felfogásának és érveinek az is-
meretét megkívánják.

Régente a négy ortodox irány hívei ellen-
ségként állottak egymással szemben. Volt idő,
mikor az Ázhárban is fallal választották el a
minden pillanatban vérontó vitára kész teore-
tikusokat. Ma már békésen megférnek egy-
más mellett egyazon előadóteremben, főképp

mióta a vizsgálóbizottságokban is rítusok kép-
viselőinak arányos részvételét biztosította egy
újabb alkirályi rendelet.

A fikh mellett mint tételes jog mellett külön
tudományként számít, mint ennek elméleti és
kritikai megalapozása: az „uszuk el-fikh”, a
jogtudomány alapelvei, helyesebben jogböl-
cselet. Ennek a tudománynak a kerete öleli fel
többek között a négy ortodox rítus egyezéseit,
illetőleg eltéréseit. Tankönyveinek is legálta-
lánosabb címe „muváfákát” = egyezések.

A jogi leckék naponként két órát foglalnak
le az Ázhár tanrendjében. Korán reggel kez-
dődnek, mindjárt a hajnali ima után. A jogi
leckék tartása s kapcsolatosan a hajnali idő
felhasználása a rangban elöl álló tanároknak
a tiszteleti joga. Bár különösképpen ugyan, de
ez is jele annak a kiváltságos helyfoglalásnak,
mely a jogtudományt az iszlám jelenlegi fel-
fogásában minden más tudomány fölött mu-
tatja. A mohamedán jogtudományt egyébiránt
a legelevenebb szellem hatotta át mindenko-
ron, ami kitűnik az ortodoxia keretén belül is
négy rítusra való differenciálódásából egyfe-
lől, másfelől a jelenkori fejlődést illetően az

úgynevezett „fetva” intézményből, meglévő
jogelveknek új viszonylatokra alkalmazása
terén. Mindazonáltal a vallásos jog (seerijje)
törvényszéki alkalmazása Egyiptomban az
újabb időkben meglehetősen szűk korlátok
közé szorult. A vegyes és nemzeti törvényszé-
kek (mehkemet, muchtalifa és mehkemet ah-
lijje) európai mintára ítélkeznek, csak
házassági és örökösödési ügyekben döntenek
a vallásos törvényszékek (mehkemet seerijje)
az iszlámjog törvényei értelmében.

Újabban, főképp Tuniszban, élénk mozga-
lom indult meg az iszlámjog kodifikálása tár-
gyában, ami fontos lépést jelentene a
mohamedánság jogi életének tanulmányozá-
sában, nemcsak az európai tudomány, hanem
a keleti vallásos iskolázás szempontjából is.

Az Ázhár hallgatóinak koponyáját legke-
ményebb próbára tevő tudomány a „teuhhid”,
a dogmatika, más néven „ilm el-akáid el-isz-
lámijje”, az iszlám vallás hitcikkelyeinek a tu-
dománya. Itt kerül érvényre a mohamedán
vallásbölcsészet, az úgynevezett „keleem”,
mely arisztotelészi dialektikával s tisztán sko-
lasztikus berendezkedéssel vizsgálja Allah lé-
tének és lényének, a Korán teremtetlen
voltának, Mohamed prófétai küldetésének hit-
bevágó kérdéseit. Gazdag irodalma, melynek
kialakulásához a mohamedán hitviták és sza-
kadások mozgalmas története fűződik, elég
szegényesen van képviselve az Ázhár dogma-
tikai tankönyveinek sorában. Majdnem kizá-
rólag az Imm Esz-Szenuszijje szövegét
használják a dogmatika tanulói.

A céltudományok közé sorolódik végül az
ékesszólástan (báláhha), jobban mondva a sti-

lisztika, mennyiben nem annyira a beszéd
szónoki felépítésével, mint inkább szavak ki-
fejezésének, típusok stilisztikai értékelésével
foglalkozik. Örök szépségű mintája a Korán,
melynek utolérhetetlen fenségében, meg-
győző nyelv-erejében igéinek isteni eredete
csillog. Leghasználatosabb tankönyvei: a „dala-
il el-i, dsáz” (az ékesszólás szabályai), a „tel-
chisz el-chatib (szónok kézikönyve) és a
„miftah el-ulúm” (a tudományok kulcsa) encik-
lopédikus műnek az ékesszólást tárgyaló része.

A felsorolt nyolc tudomány adja a kairói
vallásos iskolázás enciklopédikus anyagát.
Tudnivaló, hogy e tudományokat, a kinyilat-
koztatás tartalmát fedő összetartozásuknál
fogva is, elválaszthatatlan egységbe fogja fel
a mohamedán gondolkodó szellem. Egy bizo-
nyos tudományágba való tüzetesebb elmélye-
dés, a specialitás az ő szemükben – legalább
most az „eredeti tudós tevékenykedés kapu-
jának beázódása” után – ismeretlen valami.
Az Ázhár tudósai nem a maguk hajlamát és
külön szakismereteiket követve hirdetik elő-
adásaikat, hanem aszerint, amint az Ázhár ta-
nácsa az egyes tudományszakaszokat évről
évre kiosztja közöttük. Az álim-okból a felso-
rolt tudományok mindegyikében egyformán
tökéletes jártasságot követel az iszlám hagyo-
mányos ítélete. Aki közülük az egyik évben
grammatikát tanított, megesik, hogy a követ-
kező évben a hagyománykritika kanyargó út-
vesztőiben kalauzolja a hallgatóit.

E tudományok ismeretkörén túl más isme-
retekkel is számot vet a jelenkori iszlám,
melynek tanítása azonban kívül esik a vallá-
sos iskolázás programjának fent vázolt kere-
tén, s mint ilyeneknek az Ázhárban elfogadott
tudományokkal (el-ulúm el-mutádávála)
szemben mellőzött tudományok (ghér ul-mu-
tádávála) a nevük. Ezek: a hitvitatás, erkölcs-
tan, misztikus bölcselet, koránszöveg és
Korán olvasása (tedsvid), történelem, földrajz,
idegen nyelvek, számtan, mértan, fogalmazás,
ritmus stb. A természettudományok, orvostan-
nak, számtannak a középkori arabsághoz fű-
ződő nagy múltja még emlékképpen sem él a
jelenkor mohamedánjainak fogalomvilágban.
A csillagos égbolt tudományából, melynek
középkori művelői között fénnyel ragyog egy
Ibn Iunisz neve, ma csak annyi érdekli a mo-
hamedánokat, mennyinek a Mekka felé tájé-
kozódásban hasznát veszi a zarándokrítus.
Középkori arab építészek és matematikusok
megfordulnának a sírjukban, tudván, hogy
férfisorban lévő, szakállas teológiai hallgató-
kat csak erős rábeszélés árán lehetett meg-
nyerni egy mindenképpen gyéren látogatott
elemi iskolás számtan-kurzusra, melyet az an-
goloktól irányított egyiptomi közoktatási mi-
nisztérium kezdeményezésére az állami
középiskolák effendi professzorai tartanak –
nem az Ázhárban, hanem néhány szomszédos
mecset omladozó falai között. Az Ázhár sejk-
jei félénken távol tartanak maguktól minden
profán tudományt. Mikor pár évtizeddel ez-
előtt a Renantól is sokra tartott Gemal-Ed-din
a racionalista gondolkodásnak akart híveket
szerezni az egyiptomi mohamedánság sorai-
ban, a feldühödött tanárság és fiatalság papu-
csokkal verte ki a merész újítót az Ázhár
kapuján. Legutóbb a négy évvel ezelőtt el-
hunyt Mohammed Adu, Egyiptom muftija
volt éles szálka a túlzó konzervatívok szemé-
ben. Pedig a vallásos-oktatásnak sok üdvösen
bevált reformját valósították meg, halála után
is az ő eszméi és kezdeményezései nyomán.
A maradiak befolyása az intézet vezetésében
azóta túlerőben van. Az iszlámban, újabb
időkben – kétségtelenül Európa túlterjeszkedő
nyomása alatt – fokozott reakció jellegével
ébredő vallásos öntudat előreláthatóan még
sok időre biztosítani fogja befolyásukat.

(Folytatjuk)

Antalffy Endre tanulmánya az iszlám oktatásról
Oláh-Gál Róbert

Az Al-Azhar mecset 



Februáriusban alighanem tél lesz,
Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,
Édesebb piros színt adva minden rúzsnál,
Békebelibb színt már sápadt háborúsnál.

Acélkorcsolyáknak finom zaja ha von,
Láthatsz boldog népet a ligeti tavon,
S láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban,
S felkurjanthatsz vígan: Be jó február van!

Csak aztán, ha jégről s bálakból kilépnek,
Megmaradjon kedve a mulató népnek,
S ne lenne példájuk olvadó hóember,
Hanem igaz szívű, hűséges jóember…

Tóth Árpád évszázadnyi időt megért só-
haja, a Februárius havában mintha csak a
mostani télhez szólna. Merthogy hideg lesz
2019 második hónapja, az bizonyos, s nem ár-
tana, ha igaz szívű emberek hűsége melegí-
tené az évet tavasz felé.

Február egykor az év utolsó hónapja volt,
ezért ragasztották hozzá a szökőnapokat. Ké-
zenfekvő lenne a láz latin nevével, a „febris”-
szel kapcsolatba hozni ezt az egészségtelen,
nedves hónapot, a szó mégsem innen, hanem
a „fibrá”-ból, a bőrrostok nevéből ered. Még-
pedig egy igen furcsa latin népszokás kap-
csán, amely a tisztulással, főként az
asszonynép megtisztításával függött össze.

„Annyit tészen, mint megszentelni, megtisz-
títani… Ez volt szentelve (a pogányoknál)
Februárnak, a tisztaság istenasszonyának,
akit tisztelnek a gyermekszülő asszonyok,
hogy őket természeti tisztátalanságokból meg-
szabadítaná” – írja a késő középkori kalen-
dárium.

Februarius – a hónap latin neve a szabin
februm, tisztulás szóból ered. Már az antik
Rómában is a testi-lelki purgálás idejének szá-
mított. Februa, azaz Engesztelő volt Mars
isten anyjának, Junónak az egyik mellékneve.
Ahogy Februa életet adott Marsnak, úgy ad
majd helyt február Mars havának, március-
nak.

A keresztény Európában a böjt első hava
lett, a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hó-
napba esik. Régi magyar neve böjtelő hava.
Bod Péternél a böjt előhava.

S mivel február 21-e és március 20-a között
a Nap a Halak jegyében jár, méltán viseli a
Halak hava nevet is.

Miképpen lényegítette képbe e hónapot a
csízió? Esőszín ruhájú ifjú, röptében jobbjá-
ban a Halak jelével. Gyümölcsfáit, szőlőtőkéit
metsző meglett férfiú. Bőrruhás, tűz mellett
fagyoskodó, ráncos képű vénember. Mind-
mind Februarius. Venus és Cupido párosának
– a Vénusz bolygó a Halak állatövi jegyébe
lépve – is ő ad évi menedéket a kalendárium
lapjain.

Érzem: a mámor csöndes éjjelében
Háborgó lelkem már pihenni kezd
És lassan… lassan… csaknem észrevétlen…
Reám borul a virradatlan est…
Hideg szívvel, közönnyel nézek mindent,
Ami még nemrég lelkemig hatott;
Mi lett belőlem? Emberek közt járó,
El nem siratott, bús élőhalott.

– jajong bele a februárelő ködébe a száz
éve halott Ady Endre az 1899-ben írt Teme-
tetlenül versével –

(…) Tán ajkamon víg nóta is megcsendül
S hallgat a régi méla, keserű –
Szivem megrezdül ismerős hangokra,
Mint egy eldobott, rozzant hegedű.

Olykor meg mintha visszaemlékezném
Egy szép életre, mely el-tovaszállt,
Melyben még volt hatalmas, izzó eszmém
Megostromolni magát a halált
S aztán… megtörve, éjjeltől borítva
Járom tovább a kiszabott utat;
Mi lett belőlem? Temetői fejfa,
Mely a világnak egy nevet mutat… 

De lassan tavaszodik. A februári csillagos
éjszaka is ezt súgja.

Nyugaton már a látóhatárt súrolja a Pega-
zus négyszöge. Magasan jár az Orion a zenit-
től D-DK-i irányba. Jellegzetes ferde derekú
klepszidrája rejti az Orion-ködöt. Tiszta, sötét
égen szabad szemmel is jól kivehető. Onnan
potom 1300 éve tart felénk a fény, mire meg-
érkezik szemünkhöz. Övét jobbra meghosz-
szabbítva a Bikába lépünk. Ennek
legfényesebb csillaga, a narancsos színű Buj-
dosók csillaga éppen az égi észak-dél tenge-
lyen ragyog. Az Orion ferde övét balra
meghosszabbítva a földi égbolt legfényesebb
csillagához érünk: a Szíriusz a Nagy Kutya
főcsillaga. De mivel a Kárpát-medencéből
nézve sosem emelkedik túl magasra, fénye
még télen is jellegzetes sziporkát vet: tiszta

égbolt alatt is a felszálló légtöme-
gekben dúló áramlatok pislogtatják.
Fejünk felett a Szekeres ötszöge ra-
gyog. Legfényesebb csillaga, a Ca-
pella északnak mutat –
Mezopotámiában ez volt a Kocsi-
hajtó. Ölében kecske, az ógörögök-
nél ez az Amalthea anyakecske
táplálta tejjel a csecsemő Zeuszt.
Az égbolt legismertebb csillagképe,
a Göncölszekér, az északkeleti ho-
rizont fölött alacsonyan áll, rúdja a
látóhatár felé konyul.

Február elseje. 1874-ben e napon
jelent meg az idén 160 éves Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület tudomá-
nyos folyóirata, az Erdélyi
Múzeum, melyben sok néprajzi és
természettudományos tárgyú cikk
és tanulmány is megjelent. Az Er-
délyi Múzeum-Egyesület tartotta
fenn az Erdélyi Nemzeti Múzeum
című muzeális gyűjteményt, mely-
nek gazdag néprajzi és természettu-
dományi tára is volt. Ennek az
anyagnak a néprajzi része a másik
nagyobb kolozsvári néprajzi gyűj-
teménnyel, az Erdélyi Kárpát-
Egyesület néprajzi osztályának
tárgyaival ma a kolozsvári Erdélyi
Néprajzi Múzeumban (Muzeul Et-
nografic al Transilvaniei) található.
A természettudományi anyag szinte
nyomonkövethetetlenül beleolvadt,
elenyészett a kolozsvári tudomány-
egyetemek gyűjteményeiben. Az Erdélyi Mú-
zeum Döbrentei Gábor első erdélyi magyar
művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múze-
umnak (1818) tartalmára emlékeztetően
1874-ben indult Finály Henrik szerkesztésé-
ben. Az első folyam utolsó füzete 1917-ben
jelent meg. A második folyam 1930-ban havi
füzetekben György Lajos szerkesztésében in-
dult, 1941-től negyedévi füzetekben Szabó T.
Attila szerkesztésében folytatódott. A lap akkori
folyama 1947-ben szűnt meg LII. kötetével. Az
Erdélyi Múzeum legújabb folyama az EME új-
raindulásával egyidejűleg, 1990-től jelenik meg,
ma a LXXX. évfolyamkötetnél tart.

Február 2. A kis Jézus Krisztus bemutatá-
sának ünneplése a IV. századtól kezdve álta-
lános volt. A római katolikus vallás
Gyertyaszentelő Boldogasszony néven ün-
nepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az em-
beri természetünket jelképező gyertyákat,
hogy az isteni Fény kiáradjon, és eltöltsön
bennünket is. Ekkor szentelték az Úrnak az
elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsá-
lemi templomban előírt vallásos cselekmény

volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek
szentelték a szülők. Az ókori Rómában ta-
vaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő kör-
menetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak
körbejárták a város bálványszobrait. Ennek
megkeresztelése a gyertyás körmenet ezen a
napon. A Pray-kódex tanúsága szerint a ma-
gyar középkorban ezen a napon először a
tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűz-
nél gyújtották meg a gyertyákat.

Közismert hiedelem szerint, ha a medve
gyertyaszentelőkor meglátja az árnyékát, el-
nyúlik a tél, de ha nem, korai tavaszra számít-
hatunk. Claude Gaignebet feltevése szerint
ez a babona félreértésből született. A francia
tudós úgy véli, hogy a medvének nem nappal,
hanem éjjel kellene megnéznie az árnyékát,
kiderítendő, telihold van-e vagy sem (már a
félhold is vet némi árnyékot, teliholdnál ol-
vasni is lehet). Az időjóslásnak, legalábbis
naptári vonatkozásban, csak így van értelme.
Ha ugyanis gyertyaszentelőkor telihold van,
messze esik – no nem a tavasz, de a böjt végét
jelző tavaszünnep: a húsvét. Ha újhold lévén,
az orráig sem lát a mackó, hamarost itt van,
március 22-én, a csillagászati tavasz bekö-
szöntekor. Őseink a medvében a legfőbb
(állat)istenséget tisztelték, a vegetációs ciklus,
illetve a holdváltozások urát (a régiek e kettőt
összekapcsolták). Téli álmából való február
eleji ébredése, valamint az, hogy ekkor hozza
világra bocsait, a természet föltámadásának,
a tavasz eljövetelének jelképévé vált. A med-
vekultusz európai nyomai a jégkorszak elejéig
követhetők a múltban.

Idén február 4-én lesz újhold, bizony ekkor
a medve árnyékát éjszaka nem láthatja. A me-
teorológiai előrejelzés szerint nappal sem.

Idén hosszú télre számíthatunk. S számít-
hatunk-e igaz szívű emberek hűségére, hogy
melegítenék az egész évet új tavaszok felé?

Egyelőre a zúzmaraleplű mogyoróbarka
várakozik. Tavaszra vár.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, böjtelő havának első 

napjánFebruáriusban alighanem tél lesz, még a sóhaja is arccsippentő szél lesz

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG _____________________________________ 2019. február 1., péntek

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) 

Beleznay Antal (Jászberény, 1859. jan. 23.
– Nagyvárad, 1915. szept. 26.): karnagy és
zeneszerző. Nagyváradon egyházi karnagy és
polgári iskolai énektanár volt. Endrődi Sán-
dor kuruc dalainak megzenésítője. M.: Gya-
korlati énektan (Nagyvárad, 1888).

Ignácz Rózsa (Kovászna, 1909. jan. 25.
– Bp., 1979. szept. 25.): író, színművész.

Makkai János újságíró, politikus felesége.
1931-ben végezte el a Színiakadémiát Bp.-
en. A bp.-i Nemzeti Színház tagja (1931-39).
A bp.-i Színházi Magazin párizsi tudósítója
(1939-40), napilapok esszéistája és riportere.
Első írását Benedek Elek közölte a Cimborá-
ban (1925). Első irodalmi sikerét Anyanyelve
magyar (1937) c. regényével aratta. 1939-ben
Ezer hold pipacs c. darabját mutatta be a Víg-
színház. A moldvai és bukovinai magyarság
sorsát dolgozta fel tragikus pátoszú regények-
ben. Egyik legnagyobb sikerű könyvében, a
Róza leányasszonyban Laborfalvy Róza élet-
regényét írta meg, s a kor színészetéről is ér-
zékletes képet rajzolt. 1942-ben Ferenc
József-díjat kapott, 1943-ban a Petőfi Társ.
tagjai közé választották. 1945–1947 között a
Fővárosi Kiadónál dolgozott mint lektor, majd
a Református Élet c. lap szerkesztője volt.
Tízévi kényszerű hallgatás után jelenhetett
csak meg 1957-ben elbeszéléseinek gyűjte-

ménye (Tegnapelőtt). Életrajzi regénye és ko-
rábbi kötetei posztumusz jelentek meg.
Román nyelvből készített maradandó fordítá-
sokat.  M.: Anyanyelve magyar (r., Bp.,
1937); Rézpénz (r., Bp., 1938); Levelek Er-
délyből (elb. Bp., 1939); Született Moldová-
ban (r., Bp., 1940); A bujdosó (elb., Bp., 1942);
Családi mondakör (karcolatok, anekdoták, Bp.,
1942); Keleti magyarok nyomában (regényes
útirajz, Bp., 1942); Róza leányasszony (r., Bp.,
1942); Két élet (r., Bp., 1943); Hivatalnok
Berta (r., Bp., 1944); Kedves dolog (életkép,
Bp., 1946); Urak, újak (r., 1-2. k., Bp., 1946);
Mámoros malom (r., Bp., 1947); Márványki-
kötő (r., Bp., 1947); Az igazi Ibrinkó (tündér-
mesék, csodás történetek, Bp., 1955);
Tegnapelőtt (elb., Bp., 1957); Mindenki levele
(elb. Bp., 19S8); Torockói gyász (történelmi r.,
Bp., 1958); Az utolsó daru (ifjúságir., Bp.,
1959); Prospero szigetén (emlékezések nagy
színészekről, Bp., 1960); Tóparti ismerősök
(kisr., novellák, Bp., 1961); Orsika (r., Bp.,
1963); Zebradob-híradó (Kelet-afrikai úti-
napló, Bp., 1963); Titánia ébredése (r., Bp.,

1964); Papírmalom (r., Bp., 1967); Szavanna-
tűz (elb., Bp., 1970); Argentína viharszünetben
(Bp., 1972); A hegyen-völgyön szánkózó diófa
(mesék, Bp., 1974); Ikerpályáimon (visszaem-
lékezések, Bp., 1975); Névben él csak (törté-
nelmi r., Bratislava-Bp., 1976); Hazájából
kirekesztve (életrajzi r., Bp., 1980); Utazások
emlékkönyve (Bp., 1980); Kóborló kisfiú ka-
landjai (ifjúsági r., Bp., 1980). Egy születésnap
körül (r. Chicago, 1983); Szent László király
regénye (1989).  
Kovács Miklós, Kováts (Csíktusnád, 1769.
jan. 26. – Kolozsvár, 1852. okt. 15.): r. k. püs-
pök. Bölcseletet és jogot Kolozsváron tanult.
Nagyváradon papnövendék lett. 1794-ben
szentelték pappá. Nagyváradi hittanár, Bihar
vármegye táblabírája, 1814-ben kanonok. Az
1822-i ogy.-en a váradi káptalan követe.
1824-ben prépost és debreceni plébános.
1827-ben erdélyi püspökké nevezték ki, egy-
ben erdélyi főkormányszéki tanácsos és az
összes katolikus iskola főigazgatója. Nagy
alapítványaival tette emlékezetessé nevét, je-
lentős összegeket hagyott az MTA-ra, az Er-
délyi Múzeumra és egyházi célokra.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXLIII.)

A zúzmaraleplű mogyoróbarka várakozik, tavaszra vár



Múlt szombaton második al-
kalommal szervezett bált a
Nyárádszeredai Önkéntes
Tűzoltók Egyesülete, és mivel
a tavalyi első bálnak nagy volt
a visszhangja, idén mintegy
százötvenen fogadták el a
meghívást. A belépő fejében a
házigazdák terített asztalt, jó
hangulatot biztosítottak, a
vendégeknek csupán a mula-
tásra és a sorsjegyvásárlásra
volt gondjuk.

A tavalyi bálban begyűlt adomá-
nyokból elkészült az alakulat új
zászlaja, az 1876-ból való, ma is lé-
tező lobogó mása, amelyet tavaly
július végén fel is avattak. Már a
zászlószentelés után elkezdtek ado-
mányt gyűjteni egy gyors beavatko-
záskor használatos jármű
beszerzésére. Csakhamar össze-
gyűlt a 12 ezer lej, így az ősszel
meg is vásárolták a kiszemelt autót,
s ezt a múlt hét végén közszemlére
tették, hogy a bálba érkezők megbi-
zonyosodjanak felőle, a tűzoltók
arra költötték a pénzt, amire kérték.
A táncmulatságot a zászlóval bevo-
nuló legénység nyitotta meg, a ven-
dégek pedig az éjszaka folyamán a
felajánlott nyereménycsomagokra
vásárolhattak sorsjegyet. Reggelre
össze is gyűlt 6 ezer lej, amit az
újonnan vásárolt autó felszerelésére
fordítanak, a napokban be is szerzik
a kiszemelt tárgyakat, egy benzines
vízpumpát, tömlőket, sugárcsöve-
ket, feszítőeszközöket – mondta el
lapunknak Kacsó István tűzoltópa-
rancsnok. 
Elfogadta őket a közösség

A Magyarországról megvásárolt
autó használt, de jó műszaki álla-
potban van, ennek ellenére felújítot-

ták, alkatrészt cseréltek rajta, és a
parancsnok örömmel nyugtázta,
hogy a felhasznált anyagok, alkat-
részek árán kívül nem igényeltek
munkadíjat a felújítást végző helyi
vállalkozók, ahogyan a jármű Nyá-
rádszeredába szállításáért is csak az
üzemanyagot kellett kifizetni egy
helyi szolgáltatónak.

Az autót gyors beavatkozások-
nál, főleg erdő- és tarlótüzeknél
fogják használni, hiszen gyakran ri-
asztják az alakulatot olyan helyszí-
nekre, amelyeket nagy autóval
nehezen lehet megközelíteni. Ezzel
a kisebbel néhány tűzoltó gyorsan
kiszállhat a helyszínre, kialakítja a
tűzvonalat és gondoskodik a víz-
utánpótlásról, hogy amikor a nagy
autók megérkeznek, már csak rá
kelljen csatlakozniuk.

A tavaly 41 bevetésen voltak a
szeredai önkéntes tűzoltók: kétszer
az áramszolgáltató igényelte a se-
gítségüket a magasfeszültségű ve-
zetékekre zuhant ágak eltávolítása
érdekében, öt esetben autóbaleset-
hez, háromszor kidőlt fák eltávolí-
tására, hatszor vihar- vagy vízkárok
elhárítására vették igénybe a szol-
gálataikat. Hússzor szálltak ki tűze-
sethez, ötször különleges riasztást
kaptak: egyszer állatmentésre, há-
romszor lódarázsfészek eltávolítá-
sára, egyszer gázcsőtöréshez hívták
őket helyszínt biztosítani. A riasztá-
sok nem mind Nyárádszeredából és
a hozzá tartozó falvakból érkeztek,
a csíkfalvi, ákosfalvi, erdőszent-
györgyi kollégáik is többször kérték
a segítségüket. Hogy ez a szám
kevés vagy sok, Kacsó szerint rela-
tív: számukra egyetlen tűzeset is
soknak számít, ha abban valaki kárt
szenved. 

A tavalyi év legfontosabb esemé-
nyének a zászlóavatást tartja az ala-
kulat, a másik jeles pillanat a

megyei tűzoltóverseny volt, ahol a
két éve alakult csapat harmadik he-
lyezést ért el. Az Iskola másként
programban többször is bemutat-
koztak iskolákban, kétszer a Gézen-
gúzok gyermekfesztiválon, a Föld
napja alkalmából más civil szerve-
zetekkel hulladékgyűjtést szervez-
tek, nem beszélve a sok-sok
gyakorlásról. Míg 2017-ben 1200
munkaórát jegyeztek bevetéseken
és olyan alkalmakkor, mint kutak
szivattyúzása, fák eltávolítása, kul-
turális rendezvények helyszínének
biztosítása, ez a szám 2018-ban már
3000 körül volt, ami azt mutatja,
hogy megismerte, elfogadta őket a
közösség, megbízik bennük, és
igényli a segítségüket. Ezért is kö-
szönhetik szinte teljesen a szeredai
lakosságnak a gyors beavatkozásra
való jármű vásárlásához szükséges

pénzt: az emberek gyakrabban
nyúlnak a zsebükbe egy-egy nemes
cél érdekében. A megvásárol,t felsze-
relt járművet a település főterén is
közszemlére teszik rövid időre, hogy
a lakosság láthassa az adományozás
eredményét, és hogy ösztönözzék a
szeredaiakat arra, hogy a jövőben is
támogassák őket, mert az adomány
jó helyre kerül. 
Figyelnek az utánpótlásra

A szeredai tűzoltóalakulatban 20
önkéntes tevékenykedik, de 14 gye-
rekkel is foglalkoznak állandó prog-
ram szerint. Rájuk az idén még
nagyobb hangsúlyt fektetnek, hisz
egyszer majd ők veszik át a stafétát
a mostani csapattól. Ha sikerül a
szükséges pénzalapot biztosítani,
25-30 gyerek számára nyári felké-
szítő tábort szerveznek, amelybe a
szeredaiak mellett a vidék más tele-
püléseiről is fogadnának résztvevő-
ket. Májusban a helyi általános és
középiskolából egy-egy csapattal
részt vesznek a megyei tűzoltóver-

senyen. A nagy álmuk azonban egy
tartálykocsi beszerzése – árulta el
Kacsó István. Ugyanis azt tapasz-
talták, hogy vidéken a vízutánpótlás
a legnagyobb akadály, és a szeredai
önkéntesek meglévő autója is csu-
pán 1800 liter vizet tud szállítani,
ami maximális nyomás esetén alig
öt perc alatt elfogy. Szükségük
volna egy ötezer literes vagy annál
nagyobb tartályú autóra, ezért fel
fogják venni a kapcsolatot külföldi
barátokkal, partnerekkel, ismerő-
sökkel, hogy ha nem is adomány-
ként, legalább kedvezményes áron
beszerezhessen a város egy ilyen
kocsit. Az elkövetkezőkben nem-
csak a környékbeli önkéntes alaku-
latokkal szeretnének tovább
dolgozni, hanem a szeredai hivatá-
sos tűzoltósággal is szorosabb kap-
csolatokat építenének ki, hogy
megismerjék egymást és a felszere-
lést, ugyanis éles bevetéseken
együtt kell dolgozniuk – zárta a be-
szélgetést a parancsnok.

Az adományokból az újonnan vásárolt autót szerelik fel
Sikeres volt a tűzoltóbál

Százharminc éve, 1889. január 30-án
találták holtan a Bécs melletti mayer-
lingi vadászlakban Rudolf trónörököst
és szeretőjét, Vetsera Máriát. A tragé-
dia háttere azóta is rejtély, ma sem
tudni, hogy öngyilkosság, baleset
vagy merénylet történt-e. 

Ferenc József és Erzsébet királynő egyet-
len, a magyar közbeszédben csak Rezső ki-
rályfiként emlegetett fia 1858. augusztus
21-én született. A katonai nevelés mellett
jogot, művészetet, irodalmat tanult, sokat uta-
zott, beszélt angolul, franciául, magyarul,
lengyelül és csehül is. A trónörökös tisztán
látta a soknemzetiségű Monarchia problé-
máit, ellenérzéssel viseltetett az orosz impe-
rializmussal szemben, az udvarban
magyarbarátként tartották számon. Liberális
és antiklerikális nézetei miatt viszonya any-
nyira elmérgesedett apjával, hogy Ferenc Jó-
zsef nem volt hajlandó bevonni az
államügyek intézésébe, Rudolf így jobb híján
egy radikális bécsi lapban publikált névtelen
cikkeket. 1881-ben – politikai okokból –
megnősült, de a rátukmált Stefánia belga her-
cegnőt soha nem tudta megszeretni, hiába
született 1883-ban lányuk. Beleszeretett vi-
szont Vetsera Mária bárónőbe, aki alig tizen-
hét éves volt, amikor 1888-ban először
találkoztak. A viszonynak Rudolf apja paran-
csára sem volt hajlandó véget vetni, sőt azt
fontolgatta, hogy a pápához fordul házassága
felbontása érdekében, és szeretőjét veszi el.

A depressziós, kétségbeesett trónörököst
1889. január 30-án találták holtan szeretőjé-
vel együtt a Bécshez közeli mayerlingi va-
dászkastélyban. A hivatalos verzió szerint a
halálra már régebben készülő Rudolf rábe-

szélte szeretőjét, hogy együtt legyenek ön-
gyilkosok, s előbb szeretőjét, utána magát
lőtte le – avagy egymást lőtték le –, mindket-
ten egyszerre húzták meg a ravaszt. A hír
hisztérikus hangulatot keltett az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiában, de főként annak magyar
felében, mert a művelt és tehetséges, felvilá-
gosult szellemű fiatalemberhez igen nagy re-

ményeket fűztek Magyarországon. Vetsera
Máriát másnap titokban temették el, Rudolfot
a Habsburgok kriptájában, a kapucinusok
templomában helyezték örök nyugalomra. Az
udvar mindent megtett a botrány kisebbíté-
sére: hivatalos vizsgálat nem volt, a tanúk
hallgatását megvásárolták vagy kikényszerí-
tették, a bizonyítékokat elzárták vagy meg-
semmisítették.

Ahogy ilyenkor lenni szokott, már a teme-
tés másnapján a legvadabb híresztelések kap-
tak szárnyra, azóta többtucatnyi elmélet
született, ezekben a halál okaként és módja-
ként több mint negyven változat szerepel.
Akadt, aki úgy vélte, hogy a terhes Vetsera
Mária a magzatelhajtásba halt bele, ezután
választotta Rudolf is a halált. Élénkebb fan-
táziájúak szerint egy féltékeny erdész kény-
szerítette volna öngyilkosságra Rudolfot,
avagy egy teherbe ejtett hercegnő fivérével
vívott amerikai párbajt elvesztve kellett
megölnie magát, netalán veszekedés köz-
ben vesztette életét, és a reménytelenül sze-
relmes Vetsera Mária önként követte a
halálba. A halál eszköze sem egyértelmű: a
hivatalos változatban lövés szerepel, de
vannak, akik méregre, megint mások ásóra
gyanakodnak.

Akadnak, akik politikai okot sejtenek a
háttérben, szerintük Rudolfot apja paran-
csára, öngyilkosságnak álcázva kivégezték.
Egy másik teória hívei szerint Rudolf egy
franciák által előkészített puccs élére állt, de
az utolsó pillanatban visszarettent, ezért Pá-
rizsban halálos ítéletet mondtak ki rá. Megint
mások szerint a trónörökös ittas vadásztársai
véletlenül lőtték le Vetsera Máriát, majd ve-
rekedés közben Rudolfot is agyonverték, de

az ügybe olyan magas rangú személyek ke-
veredtek bele, hogy a valódi eseményeket el
kellett titkolni. Természetesen azt is rebesget-
ték, hogy az intrikákba belefáradt Rudolf
megrendezte saját halálát, szeretőjével elme-
nekült, és messze-messze boldogan éltek. A
gyilkossági elmélet hívei az egyházi temetés
tényét szokták érvként felhozni, mert a kato-
likus egyház szabályai szerint ez öngyilkos-
nak nem jár – a másik fél viszont azzal érvel,
hogy az engedélyt Ferenc József eszközölte
ki a pápától, fiának pillanatnyi elmezavarára
hivatkozva. 2015-ben előkerültek Vetsera
Mária elveszettnek hitt búcsúlevelei, ezek
szerint Rudolffal együtt készült az öngyil-
kosságra, mert „nem tudott ellenállni a sze-
relemnek”. Ugyanakkor a bárónő
maradványain 1992-ben elvégzett vizsgálat
a koponyán nem golyó, hanem ütés nyomait
azonosította.

A tragédiáról számtalan könyvet írtak,
1936 óta számtalan alkalommal vitték filmre,
született belőle balett, Kálmán Imre tollából
operett, persze a műfajnak megfelelő boldog
befejezéssel, sőt még japán manga is. A va-
dászkastély helyére Ferenc József parancsára
kolostort építettek, ahol a karmelita apácák
mindennap miséznek Rudolf lelki üdvéért, az
oltár ott fekszik, ahol a végzetes lövések el-
dördültek. A kolostor látogatható, és sok tu-
rista keresi fel.

A teljes igazság vélhetőleg soha nem fog
kiderülni, meggyőző bizonyítékkal egyik vál-
tozat hívei sem tudtak szolgálni. Legjobban
talán Kant egyik mondása jellemzi a helyze-
tet: „Nem kell mindent elhinni, amit az em-
berek mondanak, de azt sem kell hinni, hogy
minden alap nélkül mondják.” (MTI)

130 éve történt a mayerlingi tragédia  

Gligor Róbert László

2019. február 1., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG ________________________________________________ NÉPÚJSÁG 15

A helyiek adományából szerezték be és szerelik fel a gyors beavatkozásra alkalmas autót 
Fotó: Gligor Róbert László

Rudolf trónörökös
Forrás: Wikipédia
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 14-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 két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Anne Bronte angol írónő
egyik könyvének címét kapjuk. Könnyítésűl egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Zsivány, haramia – Valcer. 7. Tajvani gépkocsijelzés – Méltóság. 8.
Innivaló – Műsort szór. 9. Kacat – Az oxigén, kén és szén vegyjele. 11. Emlékfoszlány! –
Osztrák, norvég és japán autójelzés. 12. Ízek, …, szerelmek (E. M. Gilbert) – Csodás tör-
ténet. 14. Ante meridiem – Cápa páros hangzói. 15. Szarv – Papírkárpit. 18. Szolgáló,
lakáj – Szövetség. 19. Piaci asztal – Orvosi kés. 22. Ukáz egyneműi – Szögdarab! 23.
Verdi egyik operája – Elemi parány. 25. Páratlan tálas! – Csendben tart! 27. Északi váltó-
pénz – Dokk, kikötő. 28. Vadászkutya – Dózis. 30. …-móg, dohog – Ám. 31. Emberi ki-
sugárzóerő – Balzsam.   

FÜGGŐLEGES: 1. Keményfém – Zsúr, vigadalom. 2. Zamat – Festőeszköz. 3. Olasz
névelő – Előtagként kettőt jelent. 4. Tagadószó – Olaszország az olimpián. 5. Útmutatás,
tipp – Isztambuli negyed. 6. Vizenyő – Hitvány, gonosz. 10. Igézet, bűvölet – Horogra
kerül. 13. Víztartó edény, sajtár – Elbeszélő költészet. 16. … Eszter (Németh L.) – Csil-
lagászati talppont. 17. Kévehalmaz – Kivágott fának a földben maradt töve, tönk. 20. Fa-
fajta – Kolostor. 21. Magyar rockegyüttes – Pajtás, cimbora. 24. Hegycsúcs – Anya
nagymamája, tréfásan. 26. Kopasz – Ásó betűi. 29. Libahang – Halkan rág! 

Koncz Erzsébet

A JANUÁRI ÉVFORDULóK (2.)
című pályázat nyertesei:

TROMBITÁS ÁRPÁD, Marosvásárhely, 
Moldovei u. 14A/24. sz.

SZŐCS ANNA, Marosvásárhely, 
Parângului u. 32/12. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZEMERE; KRUESZ; DEGRÉ; WEISS; KOVÁCS; 

SZILÁGYI; SÖRÖS.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a január 25-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Hullámtörés.

Skandi: Az ünnepekre pénzt ha-
zaadni nem tudok, de minden
erkölcsi támogatást megadok.
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Szerkeszti: Kiss Éva 834.

A

VÍZSZINTES: 1. Korszakalkotó zeneszerző, 425 éve hunyt el (Giovanni Pierluigi
da). 9. Sémi nép. 10.  Erősen tapad. 12. Szobrász, 100 éve halt meg (Károly, Schmidt).
17. Kézitusa, ütés nélkül. 19. Vonalzóféle. 20. Egyszerű, de alapvető. 21. Keleti táblajáték.
22. Cin. 23. A Tiszába siet. 24. Közkatona. 25. Pádimentumot készít. 27. Cseremisz. 28.
Teller... (fizikus). 29. Düh. 30. Pest megyei helység. 32. A Szávába ömlik. 34. Ógörög
viszályistennő. 36. Ilona egyik becézése. 38. Tévé! 40. Vályú. 42. Szül az állat. 44. Este-
fele! 45. Angol igen. 47. Félelem! 48. Talál. 50. Forma. 52. Hosszas érést foganatosít. 54.
Gyűjtőtábor. 56. ... muri (Móricz Zs.). 57. Az első magyar agrár kézikönyv szerzője,
200 éve hunyt el (János). 58. Könyvkereskedő, 200 éve halt meg (György).

FÜGGŐLEGES: 1. Panamai és olasz autójel. 2. Arrafele! 3. Gyomnövény. 4. Ez a hal
nem hal. 5. Királyi szék. 6. Tesz, helyez. 7. Határrag. 8. Természetes állapotú. 11. Író,
újságíró, 100 éve halt meg (Gyula). 12. Ügyész, író, zenei író, 225 éve született
(Gábor). 13. Pénzzé tesz. 14. A számodra. 15. ... Sumac (perui énekesnő). 16. Tojás
(német). 18. Rag, a -ről párja. 21. Malom része. 23. Francia rendező (Jacques). 25. USA-
légitársaság volt. 26. Az oxigén és a gallium vegyjele. 27. Mozogni kezd! 29. Vallási
dogma indoklása. 30. Ötven százalék. 31. Angol esztéta, szociológus, 200 éve született
(John). 33. Zokog. 35. Házhely. 37. Brazil szövetségi állam. 39. Szemere... (színésznő).
41. Nobel-díjas vegyész (György). 43. Skálahang. 46. Slagatlan! 49. Határozatlan névelő.
51. Ő mint férfi (francia). 53. Spanyol és jemeni autójel. 54. Páros élet! 55. Ringatni
kezd!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Január közepén nyílt meg Marosvásárhe-
lyen, az 1848. út 3. szám alatt, az Avram
Iancu Szakképző Líceum szomszédságában
a Niki&Csilla Gyros gyorsétterem, ahol mi-
nőségi alapanyagok felhasználásával ké-
szülnek a menüben szereplő és az arab
ízvilágot idéző finomságok. Az új gyorsét-
terem másik előnye, hogy ingyenesen ház-
hoz is szállítják a vendég által kiválasztott
menüt. 

Ádám József, a gyorsétterem tulajdonosa
elmondta: 20 évig élt Magyarországon, ez-
után tért vissza Erdélybe, szülővárosába,
Marosvásárhelyre. Itthon nagyon hiányzott
neki az arab, a török konyha ízvilága, és
bántotta, hogy bármerre megy, a gyorsétter-
mekben szinte mindenütt fagyasztott alap-

anyagokból készült étkeket kínálnak. Ezért
döntött úgy, hogy nyit egy saját, a szokvá-
nyostól eltérő gyorséttermet, hogy mások-
kal is megismertesse az eredeti ízeket, ahol
valóban minőségi alapanyagokból készült
menühöz juthatnak hozzá a marosvásárhe-
lyiek. 

A közel két hete megnyílt Niki&Csilla
Gyros tehát nem egy átlagos gyorsétkezde,
itt a minőségre fektetik a hangsúlyt, 
nem használnak fagyasztott termékeket,
náluk a hamburger színtiszta marhahúsból
készül, nem pedig fagyasztott húspogácsá-
ból. A vállalkozó a húsokat, valamint a hot
doghoz használt virslit a város neves hús-
feldolgozóitól szerzi be, kizárólag minőségi
termékeket. A zöldségeket is frissen vásá-

rolják, nem pedig fagyasztott formában,
idényben pedig majd a piacot részesítik
előnyben.

Csirke-, illetve marhahúsos változatban
kérhető hamburger, a hot dog, valamint a
gyros mellett különleges termékük a kebab
– a vendégek egyik kedvence –, amit jelleg-
zetes libanoni kenyérben, pitában kínálnak,
nem pedig tortillalapban, ahogyan az álta-
lában a legtöbb gyorsétkezdében szokás. A
másik különlegesség, hogy jellegzetes, az
arab ízvilágot idéző fűszerekkel dolgoznak,
például huszonháromféle arab fűszer fel-
használásával készítik a pácot. Ugyanakkor
náluk a hotdog sem csupán ketchuppal és
mustárral készül, hanem saláta és piritott
hagyma is kerül a virsli mellé. Mivel a kör-
nyéken tanintézetek vannak, szerepel a me-

nüben egy kisebb kebab is, aminek az ára
mindössze 7 lej, hogy a hozzájuk betérő
gyerekek számára is hozzáférhető legyen.
Bár nemrég nyitottak, akad gyerek, aki már
kipróbált egy-egy menüt, majd elhozta a
szüleit is, mondván, hogy nem evett még
ilyen finomat gyorsétkezdében – jegyzi
meg a tulajdonos. 

Hogy azok is megkóstolhassák a termé-
keiket, akiknek esetleg nem esik útjukba,
a Niki&Csilla Gyros gyorsétterem házhoz
is szállít, csupán hívni kell a 0758-548-501-
es telefonszámot. 

Ádám József terjeszkedni szeretne, azt
tervezi, hogy az előírásoknak megfelelően
csomagolt formában vidéki boltokba is el-
juttatná – többek között – népszerű termé-
küket, a kebabot.                                    (x)
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A minőségi alapanyagokra fektetik a hangsúlyt

Új gyorsétkezde Marosvásárhelyen

A Gyulafehérvári Caritas 2018 őszén indította el
SMS-kampányát, mely során rászoruló gyermekek
meleg ebédjére lehetett adakozni. Az október 15. – ja-
nuár 15. között zajló kampány idején mintegy 3000 SMS
érkezett (egy SMS = 2 euró). Igazán örülünk neki, vi-
szont a foglalkoztató központjainkban tanuló gyerekek-
nek a hétköznapi meleg ebéd biztosítása jóval nagyobb
összeget igényel. Az eddig beérkezett pénz sajnos még
egyheti ellátást sem fedez. Ezért úgy döntöttünk, foly-
tatjuk a kampányt, mely ezúttal április 15-ig fog tartani. 

A szervezet által Hargita, Maros, Kovászna és Hu-
nyad megyében – többnyire vidéken – működtetett 19
nappali foglalkoztató központba mintegy 700 hátrá-
nyos helyzetű gyermek jár, akik óvoda vagy iskola
után szakképzett munkatársaink vezetésével naponta
oktató és felzárkóztató tevékenységen vesznek részt.
A gyakran különböző nehézségekkel küzdő, nélkülöző
kicsiknek mindig nagy kérdés, hogy mit egyenek. Egy
éhes gyermek nem tud a tanulásra figyelni, korgó
gyomra eltereli a gondolatait.

A Gyulafehérvári Caritasnak ez az első SMS-kampá-
nya. A beérkezett üzenetek számát figyelembe véve úgy
véljük, hogy az emberek bizalmatlanok ez iránt az ado-
mányozási forma iránt, holott napjainkban az adakozás-
nak ez a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja. Az
SMS-be nem szükséges semmit begépelni, a sikeres kül-
dést követően pedig igazoló üzenetnek kell érkeznie. To-
vábbi támogatáshoz a küldés többször is
megismételhető. 

A romániai oktatási intézményekben hamarosan kez-
detét veszi a második félév, és a nappali foglalkoztató
központokban is folytatódik a tevékenység. Az április
15-ig elküldött üzenetek közvetett módon hozzájárulnak
a kisdiákok eredményesebb tanévzárásához, mivel így
kevesebbszer kell éhesen tanulniuk. Bízunk benne, hogy
a lakosság ezentúl is felkarolja a nélkülözőket. 

Ne feledjük, minden elküldött üzenet egy éhes gyer-
mek meleg ebédjét jelenti. 

Küldj te is SMS-t a 8840-es számra!
Köszönjük az ebédet!

Kapcsolattartó: Vetési Nándor (0799-850-230)

Te tudnál éhesen 
tanulni?

„A legjobb magyarországi előadók, erdélyi zenekarok, DJ-
k versenye és egy olyan VIBE Koli, ahol a kétezres években
felnövő generációt már nem a kilencvenesekhez hasonlítják,
hanem a kétezertízesekhez” – mondta Rés-Konrád Gergely a
VIBE Fesztivál harmadik kiadásáról. A fesztiváligazgató sze-
rint a tavalyinál erősebb line-up még több erdélyi fiatalt fog a
Maros-partra vonzani.

Ott lesz Marosszentgyörgyön július 4-7. között a Punnany
Massif, a Halott Pénz, a Kowalsky meg a Vega, a Follow the
Flow, Horváth Tamás, a USNK és Krúbi is. Ez csak néhány
nagy név a mainstream zenei szcénából, akik első alkalommal
lépnek fel a VIBE-on. Újra Vásárhelyre érkezik a Wellhello,
Fluor Tomiék lassan bérletet váltanak a fesztiválra, de Bye
Alex és a Slepp, az Intim Torna Illegál és a Kistehén is követi
őket a visszatérők sorában. Idén újra erős lesz a hiphopvonal:
Saiid az Akkezdet Phiai felbomlása után egyedül jön a VIBE-
ra. Velünk lesz újra NB és a tavalyi kihagyás után az állandó
kedvenc Bëlga. Az eddigi line-up egyik színfoltja a kortárs ma-
gyarországi zeneipar egyik legjobb bandája, az indie folkot és
alternatív rockot játszó Fran Palermo, de fellép a hatalmas ra-
jongótáborát pár hét alatt összehozó nagy felfedezett, a kolozs-
vári USNK is. A lista messze
nem teljes, hátravannak még
a nemzetközi DJ-k, illetve
magyarországi és erdélyi
DJ-ket és zenekarokat is be
fognak még jelenteni a szer-
vezők. 

A fesztivál idén is teret ad
a feltörekvő előadóknak: ja-
nuárban elindult az Epic
Music Battle 2019-re a je-
lentkezés, melynek első
nagy sikerű kiadására több
mint ötven előadó jelentke-
zett. Idén február 17-ig tart a
regisztráció. Ezután a feszti-
vál zsűrije kiválasztja a leg-
jobbakat, majd a VIBE
Instagram-oldalán a rajon-
gók szavazhatnak a kedven-
ceikre. További részletek az
Epic Music Battle oldalon. 

A VIBE Koli izgalmas té-
mával, a generációk közötti
különbségekkel jelentkezik,

ezúttal viszont a kétezres években felnőtteket hasonlítva a két-
ezertízesekhez. Az előadások egy része a témát fogja körbe-
járni, részleteket és előadókat pedig hamarosan közölni fognak
a szervezők. 

Színes a felhozatal a jegyek terén is: február 16-ig a Yellow
bérletek ára 149 lej, ezután 179 lejbe kerül a Blue bérlet, majd
ezt követi 209 lej értékben a Magenta bérlet. A végső bérletár
a fesztiválon 250 lej. A szervezők értékesítik már a VIP-
jegyeket is, 399 lejért. A belépőket online a www.vibefesti-
val.ro oldalról lehet beszerezni, offline pedig a partnerhelyi-
ségekben. 

Marosvásárhelyen: a Tutun és Busz kávézókban, illetve az
MMDSZ és HÖK irodákban. 

Kolozsváron: az Insomnia és Heltai kávézókban, a KMDSZ,
KIFOR és HÖK irodákban. 

Székelyudvarhelyen: a Spíler kávézóban és az UIET irodá-
ban.

Csíkszeredában: az Olómmadárban és a Sapientián.
Sepsiszentgyörgyön: a Szimpla kávézóban.
Nagyváradon: az NMD irodában. 
Brassóban: a BMD és Nebulónia irodákban. (közlemény)

VIBE Fesztivál: bővült a fellépők listája és elindult 
az erdélyi zenekarok és DJ-k versenye



ADÁSVÉTEL

ELADÓ fával és gázzal használható,
csempézett főzőkályha. Tel. 0365/410-
620. (14/931)

VESZEK fali ingaórát súllyal. Tel.
0365/441-178. (9/963-I)

ELADÓ 450-es traktor, eke, borona,
tárcsa, szekér, körkasza, gereblye,
vetőgép, permetezőgép és egy trier. Tel.
0374/970-818, 0743-202-231. (4/988)

VESZEK régi négyütemű Simson motort.
Tel. 0771-750-254. (15/1000)

ELADÓ 2 disznó (130-200 kg), 8 lej/kg.
Tel. 0265/323-361, 0754-895-544.
(16/1001)

ELADÓ 400 literes, 12 méter széles
vegyszerező, 400 literes műtrágyaszóró,
krumplikidobó, 185 cm-es tárcsás kasza.
Tel. 0745-404-666. (6/1015)

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

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

ELADÓ 40 ár föld a nyárádszeredai
határban, nagyon közel a városhoz 
(300 m). A telekelésről is lehet szó. Eladó
akkumulátortöltő jó állapotban. Tel. 0746-
083-388. (01/1044)

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

ELADÓ sarokkanapé ágyneműládá-
val jó állapotban, alkudható áron. Tel.
0745-371-516. (9/1059-I)

VÁSÁROLOK jó állapotú Dacia Solenzát
vagy hasonló árú autót. Tel. 0775-280-
615. (7/1057)

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

VESZEK hibás tévét. Tel. 0774-511-764.
(15/1065)

LAKÁS

ELADÓ magánház 3 ár telekkel, 75 m2 +
150 m2-es kereskedelmi helyiség, 3
szoba, fürdő, kamra, konyha, pince,
háromfázisú áram, termopán, 10 cm-es
szigetelés, központi zóna. Ára: 100.000
euró. Tel. 0746-364-027. (14/999)

ELADÓ Marosvásárhelyen 2 külön
bejáratú szobás, földszinti tömbház-
lakás a Szabadság utcában. Ára:
42.000 euró, alkudható. Tel. 0745-
264-672. (4/1013-I)

ELADÓ 2 szobás lakrész. Tel. 0748-
845-176. (12/997-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A PRINCESS SZALON FODRÁSZSZÉKET, MŰSZAKOT ad bérbe. Tel. 0743-311-505. (20832-I)
ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25 éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-
238-765. (sz.)
BELGYÓGYÁSZATI RENDELŐ – prof. dr. INCZE Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A
szám alatti rendelőben naponta rendel. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (12/864-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a 2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); 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)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. A villanyszerelőt illetően előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal
rendelkező villanyszerelők. Vonzó bérezési csomagot és fejlődési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat
a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro
címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63215-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (63229-I)
A PARADIGMA KÖNYVES- ÉS AJÁNDÉKÜZLETEIBE jó kereseti lehetőséggel eladási tapasztalattal
rendelkező MUNKATÁRSAKAT keresünk. Amit ajánlunk: harmonikus munkakörülmények, kezdő nettó
fizetés 2000 lej. A fényképes önéletrajzokat, szándékleveleket a  paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-
címre vagy a Székely Vértanúk utca 10-12. sz. alatti üzleteinkbe várjuk, határidő: február 10. (20911-I)
VARRODA MESTERNŐT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20915-I)
ÚJ GYORSÉTTEREM – BISZTRÓ – a Kövesdomb alatt, a MIU iskola mellett, az 1848. út 3. sz. alatt.
Ételek házhoz szállítását is vállaljuk. Tel. 0758-548-501. (14/979-I)
VIDÉKI GYÓGYSZERTÁRBA GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmazunk. A szállítás biztosítva,
a hétvége szabad. Követelmények: 3 év régiség a szakmában, számítógép-kezelési ismeretek, hajtási jogo-
sítvány. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk: cvangajarifarmacie@gmail.com (20916-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG VÁSÁROL ÉS ELAD BIZOMÁNYI RENDSZERBEN a háztartásban
és a háztájiban használatos tárgyakat. Tel. 0787-757-325. (20919-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: SZAKFELÜGYELŐ (CFG-, CFP-hatáskörrel)  – COR-kód 241304 –, egy állás, meghatározatlan
időre. A versenyvizsga időpontja: február 11., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT. elad leírt betonasztalokat, 25 lej/darab. Ér-
deklődni a 0265/250-260, 0265/250-225-ös telefonszámon vagy a Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 89.
szám alatti székhelyen. (sz.-I)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20925-I)
NÉMETORSZÁGI GYÁRI MUNKA (csomagolás). Órabér 8 euró. Azonnali indulás. Bejegyzett mun-
kaközvetítő iroda, tel. 0758-168-090. (5/1055)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA versenyvizsgát hirdet TITKÁRI állás betöltésére.
Bővebb információ a www.ms.sapientia.ro honlapon található. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

347 online előjegyzés
házasságkötésre az év

első hónapjában

„347 házasságkötést jegyeztek elő az év első hónapjában a csa-
ládi állapot hivatalossá tételére az online foglalási applikáción ke-
resztül. Azoknak a pároknak, amelyek Marosvásárhelyen
szeretnék megkötni a frigyet, az idén is lehetőségük nyílik erre, a
dátumot és időpontot online előjegyzéssel le lehet foglalni. A ható-
ság–polgár kapcsolat digitalizálása és hatékonyabbá tétele szá-
munkra nagy fontossággal bír, éppen a bürokrácia csökkentése
érdekében” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Eszerint az érintettek Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
honlapján keresztül megnyitják az applikációt, és néhány kattin-
tással kiválasztják az időpontot, amikor hivatalossá teszik a pár-
kapcsolatukat. Az előjegyzés megerősítése e-mailben történik a
megadott címre, az üzenet pedig tartalmazza az időpontot, amikor
a házasulandó feleknek meg kell jelenniük az anyakönyvi hivatal-
ban az iratcsomó benyújtása végett. Az online foglalás legalább 11
nappal a házasságkötés időpontja előtt lehetséges. Az applikáció
Marosvásárhely lakosainak szól, román állampolgárok közötti pol-
gári házasság megkötésére.

2018-ban 832 pár mondta ki a boldogító igent az anyakönyvve-
zető előtt.

2018 folyamán 832 házasságlevelet bocsátott ki az anyakönyvi
hivatal, ami kevesebb a 2017-ben kiállított 872-nél. A házasságkötés
ünnepélyes és felemelő környezetben zajlott az összes előjegyzett
esetében, átadták a házassági bizonyítványokat és családkönyve-
ket. 

2018 szeptemberétől az egybekelés a marosvásárhelyi várban ta-
lálható, felújított és elegánsan berendezett házasságkötő teremben
zajlik.

A bel- és külkapcsolati osztály



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

ELADÓ jó állapotban levő kertes ház
Szásznádason, a 455. szám alatt: gáz,
villany, víz, kanalizálás, aszfaltos út. Tel.
0770-173-291. (5/1048)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú
tömbházlakás a Tudor negyedben. Tel.
0743-487-662. (4/1047)

VÁSÁROLOK készpénzzel garzont és 1,
2, 3, 4 szobás lakást. Tel. 0745-423-310.
(11/1061)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Cseke Martin névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (3/1053)

TÁRSKERESÉS

„INDuLj FELÉM BIZALOMMAL,
én viszem őszinteségem: találkoz-
zunk félúton.” 
43 éves, elvált, káros szenvedélyektől
mentes, nyitott és őszinte férfi társat
keres korban hozzá illő, független vagy
elvált, otimista, családszerető marosvá-
sárhelyi vagy környéki hölgy személyé-
ben. SMS: 0740-898-516. (3/1023-I)

MINDENFÉLE

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

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

TETŐjAVÍTÁS, festés, padlócsempe-
lerakás. Tel. 0747-816-052. (14/885)

jÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (4/617)

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

ÁTADOM meglevő 3,5 tonnás kiste-
herautóm felét áruszállításban jártas,
dolgozni akaró, megbízható személy-
nek. Tel. 0740-171-463. (1/982-I)

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

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

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

TETŐjAVÍTÁS, csatornajavítás, festés.
Tel. 0743-512-168. (16/1037)

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

OLYAN NYuGDÍjASOKAT keresek
(főleg a Kornisához közelieket), akik
szeretnének römi- vagy kártyajáté-
kokban részt venni. Tel. 0365/420-
898. (8/1058)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy elmegyek.”
A te szíved megpihent, a miénk
vérzik, a halál fájdalmát csak az
élők érzik. Örök az arcod, nem
száll el a szavad, szereteted, mo-
solyod a szívünkben megmarad.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk február 1-
jén a berekeresztúri MARTON
MÁTYÁSRA halálának 12. évfor-
dulóján. Emléked mindig élni fog
szívünkben. Bánatos szerettei.
(10/995-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
1-jén a szeretett testvérre, édes-
apára, nagytatára, EGYED 
ISTVÁNRA halálának 10. évfordu-
lóján. Nyugodjon békében! Sze-
rettei. (8/942)

Fájó szívvel emlékezem február
1-jén drága jó feleségemre,
OROSZ BIRÓ MÁRIÁRA halálá-
nak 9. évfordulóján. Bánatos
férje, Laci. (2/873-I)

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 1-jére, amikor 23 éve, hogy
örökre itthagyott a legdrágább
édesanya, anyós és nagymama,
MAGOS KAROLINA szül. Máthé.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét örökké őrzi két
fia, két menye, két unokája és
azok családja. (19/1005)

Az idő fájdalmat enyhít, de hiányt
nem pótol.
Aki szeretteinek szívében él, nem
hal meg, csak távol van.
Szomorú szívvel emlékezünk a szé-
kelyvajai születésű KERESZTuRI
ALBERTRE (Berci) halálának
első évfordulóján. Nyugalma le-
gyen csendes, emléke áldott! Fe-
lesége, Magda, gyermekei: Berci
és Árpi családjukkal együtt.
(1/1010)

Múlnak az évek, de a drága, sze-
retett édesapánk emléke nem
fakul szívünkben.
január 31-én már 16 éve, hogy
nincs köztünk a pókai születésű
NIOMÁTI SÁNDOR.
Hiába telt el oly sok idő, szerete-
ted és gondviselésed emléke
mindig velünk van, és velünk lesz
egy életen keresztül. Nyugodj bé-
kében, drága édesapánk! Bána-
tos szerettei. (9/1019)

Fájó szívvel emlékezünk február
1-jén CODOI jÓZSEFRE halálá-
nak első évfordulóján. Nyugod-
jon békében! Bánatos felesége,
fia és lánya, azok családja, uno-
kái, dédunokái. (6/1027-I)

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 3-án id. PALOTÁS ATTILÁRA
halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei: felesége, fia,
lánya, unokái. (14/1035)

Sosem szűnik meg a hiányérzet,
csak megtanulsz élni a tátongó
űrrel, amit maguk után hagynak,
akik elmennek.
Fájó szívvel emlékezünk február
1-jén a nyárádremetei születésű
FOGARASI MAGDOLNÁRA halá-
lának első évfordulóján. Úgy
mentél el csendesen, szerényen,
drága lelked nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (2/1045-I)

Megállunk néma sírod mellett,
szeretnénk még egyszer meg-
fogni a kezed. jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hulló könnycsepp  nyugtassa ál-
modat.
Fájó szívvel emlékezünk február
3-án a szentháromsági CSIKI 
jÓZSEFRE halálának negyedik
évfordulóján. Emlékét megőriz-
zük szívünkben. Szerettei.
(1/1051)

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a messzi
végtelenbe. Örök álmod őrizze
béke és nyugalom, szívünkben
élni fogsz, mert szerettünk, és hi-
ányzol nagyon.
Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 1-jén FOGARASI 
MAGDOLNÁRA halálának első
évfordulóján. Szép emlékét sze-
retettel őrizzük. A Fizioterápia
munkaközössége. (1/1068-I)

Az élet hosszú vagy rövid,
mit számít, öröklét ha vár;
lent búcsúzunk, de fent megint
találkozunk, hol nincs halál. 

(E. B.)
Fájó szívvel emlékezünk február
3-ra, amikor a szeretett édesanya,
SZAKÁCS ÉVA MAGDOLNA 13
éve örökre itthagyott bennünket.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Frunda György és csa-
ládja. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, Isten akaratát
elfogadva tudatjuk, hogy 

dr. TAMÁS ATTILA 
szemész főorvos

a szerető férj, édesapa, nagyapa,
testvér, 2019. január 28-án, 78
éves korában, rövid szenvedés
után örökre itthagyott bennün-
ket.
Temetése 2019. február 15-én 13
órakor lesz a pécsi központi te-
mető kápolnájából, római katoli-
kus szertartás szerint. Emléke
szívünkben él! 

Húga, judit és családja. 
(2/1055-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon, szomszéd, jó barát, 

özv. KESERI IBOLYA 
szül. Ferenczi 

életének 78. évében csendesen
megpihent. Temetése február 2-
án, szombaton 15 órakor lesz a
jeddi úti temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (12/1062-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, munkatárs, szomszéd és
méhészkolléga, 

EGYED ZOLTÁN 
életének 72. évében rövid beteg-
ség után január 30-án elhunyt.
Temetése szombaton, február 2-
án 13 órakor lesz a székelyudvar-
helyi római katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (16/1066-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon, jó barát, szomszéd, 

STRÖMPEL MÁRIA 
a vegyipari kombinát 

volt laboránsa 
életének 76. évében hosszú be-
tegség után elhunyt. Drága halot-
tunk temetése 2019. február 2-án,
szombaton 11 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi római katolikus te-
mető felső kápolnájából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Ágnes és Krisztina. (14/1064-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, sógor, nagy-
bácsi, rokon, jó barát, 

TAKÁCS ZSOLT 
életének 72. évében január 29-én
az Amerikai Egyesült Államok-
ban elhunyt.
Szívünkben örökké élni fog! 

Gyászoló szerettei. (4/1054-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata és
élettárs, 

SOMLAY jÁNOS 
építészmester 

életének 80. évében csendesen
megpihent. Temetése február 4-
én, hétfőn 15 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi temetőben
(nagykórház mögött). Nyugodjon
békében! 

Gyászoló szerettei. (3/1070-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal értesültünk
dr. TAMÁS ATTILA szemész
főorvos 2019. január 27-én,
Pécsen bekövetkezett halálá-
ról. Kivételes személyisége
mindig példakép volt szá-
munkra. Igaz barátságát soha
nem felejtjük. Kedves emléke
mindig élni fog szívünkben.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki gyászoló családjának. Az
1956-ban a Bolyai Farkas Lí-
ceumban végzett osztálytár-
sai, barátai. (11/1032)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Egyed Anikónak férje, EGYED
ZOLTÁN elhunyta miatt. A
józsa Fejér család. (6/1056-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk kolléga-
nőnkkel, Nagy Ágnes 
Erzsébettel ezekben a nehéz
percekben, szeretett 
ÉDESANYjA elvesztésekor.
Isten nyugtassa békében! Vi-
gasztalódást kívánunk a gyá-
szoló családnak. A Gedeon
Richter România Rt. munka-
közössége. (sz.-I)
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Mély fájdalommal emlékezünk 
FAZAKAS ISTVÁNRA, a volt számoló-
gépgyár egykori szakmunkására halá-
lának 6. hetében. 
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a nehéz percekben mellettünk áll-
tak és fájdalmunkban osztoztak. 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (22/1008-I)

„Minden elmúlik, minden elvész, csak
egy él örökké: az emlékezés.”
Szomorú szívvel emlékezünk február 1-
jén LÁSZLÓ BÁLINTRA halálának 7. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Emlékét őrzi felesége, Ilonka, lányai:
Emese és Otti, vejei: Tibi és Attila, 
unokái: Tibike és Petike. (5/1014-I)
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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
figyelmeztet:

Ellenőrizzék a személyazonossági igazolvány érvényességi idejét!
A marosvásárhelyi lakosság-nyilvántartó közszolgálat nyilvántartásában 548 olyan személy szere-

pel, akiknek 2018 IV. negyedévében lejárt a személyazonossági igazolványuk érvényességi ideje, va-
lamint 178 olyan kiskorú, akik ebben az időszakban betöltötték a 14. életévüket, és nem kérvényezték
személyazonossági igazolvány kibocsátását.

Az új személyi igazolvány kibocsátásához szükséges iratok, az érvényesség lejárta miatt, a követ-
kezők:

– típuskérvény (hozzáférhető a honlapon is);
– születési bizonyítvány – eredeti és másolat;
– házassági bizonyítvány – eredeti és másolat;
– a házasság felbontására vonatkozó végleges döntés – eredeti és másolat (ahol szükséges);
– férj/feleség halotti bizonyítványa – eredeti és másolat (ahol szükséges);
– lakhelyet igazoló dokumentum;
– a személyazonossági igazolvány ellenértékét képező 5 lejes nyugta (5-ös ügyfélfogadó);
– a régi személyazonossági igazolvány;
– választói kártya (ahol szükséges).
Javasoljuk a polgároknak, hogy ellenőrizzék személyazonossági igazolványuk érvényességi határ-

idejét, és ugyanakkor emlékeztetjük a lakosságot, hogy kötelesek új személyazonossági kártyát igé-
nyelni a következő esetekben:

– legalább 15 és legfennebb 180 nappal az érvényességi határidő lejárta előtt;
– 15 napon belül a polgári státus vagy a lakcím megváltozása esetén.
További információk a 0265-250-391-es telefonszámon igényelhetők, a szakszolgálat székhelyén

(Marosvásárhely, Lovasság/Călăraşilor utca 26–28. szám, hétfőtől péntekig 8.30 és 16.30 óra között),
valamint az intézmény honlapján: www.tirgumures.ro.

Claudia Trif ügyvezető igazgató

Marosvásárhely 
Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát hirdet néhány megüresedett
munkási állás betöltésére az állatkert

ügykezelősége közszolgálatnál
A megüresedett szerződéses állások betöltéséhez a pályázóknak

teljesíteniük kell az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286-
os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-
as cikkelyében előírt feltételeket.

– egy munkás – műszaki és adminisztratív beavatkozások cso-
portja

• középfokú végzettség 
– három munkás – állatgondozási csoport
• középfokú végzettség 
A versenyvizsgát az állatkert ügykezelősége szakszolgálat (Nyár

utca 57. szám) székhelyén tartják, és magába foglal:
– gyakorlati vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2019. február 18., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyúj-

tásának határideje
– 2019. február 25., 10 óra – gyakorlati vizsga 
– 2019. március 1., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az

intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro-n.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

székhelyén (Győzelem tér 3. szám), a 85-ös számú irodában, va-
lamint a versenybizottság titkáránál a 0265-268-330-as telefon-
szám 110-es mellékén igényelhetők. 

Dr. Dorin Florea polgármester

A Siletina Impex Kft. – 
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

közleménye
A diákok, egyetemisták és 55 év
fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

Felhívjuk az ingyenbérletre jogosult diákok, egye-
temisták és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmét,
hogy a 2018. december 31-ig érvényes bérletek ha-
táridejét meghosszabbítottuk 2019. február 28-ig.
Eddig a dátumig lehet velük utazni.

Az igazgatótanács


