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„A jelenben dolgozunk
egy biztosabb jövőért”

Letette a hivatali esküt az új prefektus

Egy marosugrai nő
V. György angol
király udvarában

Gyermekkoromban Ilka nagymama és
édesanyám is azt bizonygatták, hogy
abban a házban, amelyben világra jöttem, egy angol „lord” lakott. Ugyanis
egykori tulajdonosát, az első világháború előtt és utána is, a marosugraiak
lordnak titulálták. Ő építtette a házat,
a ház melletti hosszú, emeletes épületet, mely alatt egy alaposan alátámasztott betonpince várt a szőlőmust
forrására. 1973-ban ez a favázas téglaépület is – a meghagyott pince fölötti
déli fallal – új falakat és süveget kapott.

Tegnap délután a Városháza nagytermében du. 5 órától
kezdődő rövid ceremónia keretében letette hivatali esküjét Mara Cristina Togănel ideiglenesen kinevezett prefektus. A rendezvényen részt vettek többek között a
fontosabb megyei intézményvezetők, polgármesterek,
pártok törvényhozói, a hivatalba lépő prefektus egykori
és leendő kollégái, valamint a média képviselői, és vi-

Fotó: Vajda György

deokapcsolatban volt a belügyi tárca részéről Ioan Marcel Vela miniszter, Bogdan Despescu közrendészeti államtitkár és Gheorghe Sorescu, a prefektúrákért felelős
államtitkár.

Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)

____________5.
Egészséges
kutya–gazdi
kapcsolat

December utolsó hetében tartotta évértékelőjét a tavaly alakult marosvásárhelyi Dog Fun Sport Club kutyás
klub. Pletl István kutyaoktatóval az elmúlt év sikereiről, nehézségeiről és a
jövőbeli terveikről beszélgettünk.

____________6.

Tűzoltásra kényszerítve

Bodolai Gyöngyi
A leköszönt román kormány – elődeinek többségéhez hasonlóan – gondoskodott arról, hogy az elmúlt évben is állandó jellegű tűzoltómunkára kényszerítse a romániai magyar
érdekvédelem képviselőit, miközben az államfőválasztást megelőző tévéadásokban gyakran elhangzott a bírálat, hogy az országos gondok helyett a saját közösségük problémáival
foglalkoznak.
Ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, a marosvásárhelyi
római katolikus iskola önállóságának megszüntetése, a magyar
tanítóknak a román nyelv oktatásából való kizárása és román
anyanyelvű pedagógusokkal való helyettesítése okozott felháborodást mind a romániai magyarság, mind a többi kisebbség körében. Egy Cioloş-kormány idején elfogadott minisztériumi
rendelet rosszindulatú, diszkriminatív értelmezése pedig lehetővé
tette, hogy egyes romániai egyetemek románból is vizsgára kötelezzék azokat a diákokat, akik nem román nyelven végezték a
középiskolát, de a román diákokkal azonos tananyag és követelmények alapján érettségiztek. Arról már nem is beszélve, hogy a
szaktárca hogyan bújtatta el az egyetemi oktatásra vonatkozó
rendeletének sűrűjébe a MOGYE és a Petru Maior Egyetem
egyesítésének és a névváltoztatásnak a jóváhagyását.
A későbbiekben tanúi lehettünk a katolikus iskola körülményes,
több akadályt áthidaló újraalapításának, és érdekvédelmi képviseletünk közbenjárására az elemi osztályokban folyó
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 5 perckor,
lenyugszik
16 óra 55 perckor.
Az év 10. napja,
hátravan 356 nap.

Ma MELÁNIA,

holnap ÁGOTA napja.

ÁGOTA: az Agáta régi magyar formája, jelentése: a jó.

IDŐJÁRÁS

Napos, hideg idő
Hőmérséklet:
max.20C
min.-30C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. január 9.

1 EUR

4,7774

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,3001

1,4385

214,0005

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

1, 27, 22, 21, 12 + 8
3, 9, 5, 10, 33, 15

30, 40, 39, 36, 18, 19

NOROC PLUS: 7 7 8 9 1 0

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

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Január 10-től, mától kézbesítik
a nyugdíjakat

Az új év első hónapjában a Román Posta a pénzbeli juttatásokat január 10–20. között kézbesíti. Azok a nyugdíjasok, akiket a postai kézbesítők nem találnak otthon, a
nyugdíjt és a nyugdíjkupont január 20-áig vehetik át a postai ügyfélablakoknál. Azok esetében, akiknek bankszámlára utalják a nyugdíját, a kifizetés időpontja nem változik
– tájékoztatott Neagoe Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjhivatal vezérigazgatója.

Marosvásárhelyen január 14-től
lehet helyi adókat fizetni

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Osztálya január 14-től, keddtől fogadja a helyi adófizetőket, jogi és magánszemélyeket. A Tudor negyedi
ügyfélszolgálati irodában csak a magánszemélyek fizethetik ki az adót. A magánszemélyek a www.tirgumures.ro
honlapról a ghiseul.ro applikáció megnyitásával, a jogi
személyek a Globalpay applikáció segítségével bankkártyával online is fizethetnek. Mindehhez belépési jelszót kell
igényelni. Az ingatlan felméréséről szóló jelentést március
31-ig várják.

MNYK – Soós Zoltán-találkozó

A Magyar Nyugdíjasok Klubja (MNYK) január 15-én, szerdán 16 órától találkozót szervez Soós Zoltán polgármesterjelölttel az RMDSZ Maros megyei székházában: Dózsa
György utca 9. szám, I. emelet.

Évnyitó túra

Január 12-én, vasárnap az Erdélyi Kárpát-Egyesület marosvásárhelyi osztálya a hagyományos évnyitó túrára várja
az érdeklődőket. Útvonal: Somostető – Németkalap – Terebics-tető – Cinege-tető – marosszentgyörgyi lőtér – új
kórház – Somostető. A túra hossza kb. 13-14 km, 5-6 óra
alatt (pihenőkkel együtt) kényelmesen végigjárható. Ha jó
idő lesz, akkor a Cinege-tetőn egy hosszabb pihenőt tartanak szalonna- és kolbászsütéssel. Találkozás vasárnap
délelőtt 10 órakor a somostetői kőmedvénél.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5-7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ,
Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Egyhetes programsorozat
a magyar és a román kultúra napjára

Idén is felolvasómaratonnal ünnepli Marosvásárhely január 15-én a román kultúra, illetve január 22-én a magyar
kultúra napját. A két rendezvény közötti héten további kulturális rendezvényekre, tematikus előadásokra várják az érdeklődőket a szervezők, a Studium-Prospero Alapítvány és
partnerei. Az események magyar, illetve román nyelven zajlanak majd.
A kultúra hete programja:
JANUÁR15.–SZERDA
11.00-19.00 óra, Teleki Téka olvasóterme, Bolyai utca
17. szám
Maraton de lectură – Povesti târgumureşene (RO)
Román nyelvű felolvasómaraton a román kultúra napja
alkalmából
JANUÁR16.–CSÜTÖRTÖK
18.00 óra, Studium-Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám
Cultura vânatului – resurse cinegetice, conservarea biodiversităţii (RO)
Román nyelvű előadás a vadászati kultúráról
Dimitrie Sturdza herceg, Tánczos Barna szenátor, moderál Osváth Pál vadász
JANUÁR17.–PÉNTEK
18.00 óra, Studium-Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám
Vers, mese, színdarab – marosvásárhelyi illusztrátorok
bemutatkozó tárlata (HU)
Kiállítók: Fábián Gabriella, Hatházi Rebeka, Hodgyai István (Hotdog), Jánosi Andrea, Molnár Dénes, Molnár D.
Dénes, Molnár Krisztina, Pápai Barna
A tárlatot megnyitja: dr. Tekei Erika szerkesztő, kultúrakutató
JANUÁR20.–HÉTFŐ
17.00 óra, Studium Szakkönyvtár, Gh. Avramescu (volt
Rigó) utca 11. szám
Utazások a nagyvilágban (HU)
A Nyugdíjas Orvosok és Gyógyszerészek Klubjának
szervezésében
Meghívott: Veress Zsombor segesvári gyógyszerész, világutazó
19.00 óra, Studium-Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám
Bernády György mások tekintetében (HU)
Előadó: dr. György Veress Imola néprajzkutató
JANUÁR21.–KEDD
19.00 óra, Studium – Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám
Örménység és nemesség. Integráció és/vagy identitásvesztés? (HU)
Előadó: dr. Kálmán Attila történész, a Marosvásárhelyi
Örmény-Magyar Kulturális Egyesület alelnöke
Az esemény gránátalma bor kóstolásával zárul.
Örmények kirajzása a Gyergyói-medencében (HU)
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős diákjai TUDEK
2019. évi versenyen díjazott dolgozatának bemutatása
Előadó: Kántor Andrea és Oltean Annamária
JANUÁR22.–SZERDA
11.00-19.00 óra, Teleki Téka olvasóterme, Bolyai utca
17. szám
Vásárhelyi történetek – felolvasómaraton

Magyar nyelvű felolvasómaraton a magyar kultúra napja
alkalmából
Afelolvasómaratonról
A nyolcadik felolvasómaraton is kétnyelvű lesz, az érdeklődőknek két alkalommal lesz lehetőségük felolvasni:
január 15-én, a román kultúra napján, és január 22-én, a magyar kultúra napján is 11-19 óra között várjuk a Teleki Téka
olvasótermébe a felolvasni vágyókat. Az idei események témája: Vásárhelyi történetek, így marosvásárhelyi szerzők
munkáit és gyermekirodalmi műveit, marosvásárhelyi helyszínen játszódó szépirodalmi műveket, helytörténeti írásokat olvashatnak fel a résztvevők mind a román, mind a
magyar nyelvű felolvasáson.
Szeretettel várunk minden marosvásárhelyit, hogy öt percen keresztül olvasson fel Marosvásárhelyért!
Előzetes időpont-egyeztetésért, kérjük, írjon az
olvassfel@gmail.com címre, vagy hívjon minket a 0730627-439 telefonszámon.
Azon résztvevőknek, akik nem saját könyvvel érkeznek
az eseményre, a román, illetve a magyar kultúra napi felolvasómaratonon is lehetőségük lesz a szervezők által biztosított könyvek egyikéből felolvasni.
Az előző évekhez hasonlóan, a román, illetve a magyar
kultúra napi felolvasómaratont is élőben közvetítjük. Aki
otthonról vagy okostelefonjáról szeretné követni a felolvasást, a rendezvény napján keresse a részleteket a felolvasómaraton Facebook-oldalán.
Főszervező: Studium-Prospero Alapítvány
Társszervezők és partnerek: dr. Vass Levente képviselői
iroda, Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Rotaract
Club Téka, Maros Megyei Könyvtár, Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület. (közlemény)

A kézdivásárhelyi születésű László Attila énekes a 2011es Csillag születik vetélkedő győztese, illetve 2013-ban a
Transylvanian Music Awardson erdélyi kategóriában az év
férfihangjának választották. Barabási Tivadar vele beszélget vasárnap 13.30-tól az Üzenetszeretettel kívánságműsorban. Hogyan kezelhetők a magánéleti krízisek a
munkahelyen? – ez lesz a vasárnap 17.00 órától kezdődő

Pszichotrillák műsor fő kérdése. Válaszokat dr. Kádár Annamária pszichológustól és Badics Petra műsorvezetőtől
kapunk.
A Hitéletben 17.30-tól a romaintegrációról, a romapasztorációról lesz szó. A nézők megismerhetik a Szatmár megyei
Ákos
település
baptista
gyülekezetének
sikertörténeteit.

Az Erdély TV műsorkínálata január 12-re

RENDEZVÉNYEK

Dávid Ferenc-domborművet
avatnak

Január 19-én a 11 órai istentisztelet után a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom külső falán Dávid Ferencdomborművet avatnak. A dombormű Gyarmathy János és
Makkai István alkotása. Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök
végzi, ezt követően művészi műsorra kerül sor – tájékoztatott Nagy László, az egyházközség lelkésze.

Gyertyagyújtás
a doni áldozatok emlékére

A Don-kanyari offenzívára emlékezve a 77. évfordulón a
Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport és az EMKE Maros megyei szervezete megemléke-

zést tart január 12-én, vasárnap 18 órakor a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok
emlékművénél.

Pótszilveszter január 24-én

Az Erdélyi Magyar Baloldal, valamint a Magyar Nyugdíjasok Klubja felhívja a tagság figyelmét, hogy a január 10-re
tervezett pótszilveszteri ünnepséget objektív okok miatt január 24-re halasztották. A részvételi díjat a Magyar Baloldal székhelyén lehet befizetni hétfőtől csütörtökig 9-11 óra
között. Cím: Dózsa György utca 9. szám, első emelet. Tel:
0744-928-299.

Csereklub
a Góbé antikváriumban

Január 18-án, jövő szombaton 10–14 óra között a marosvásárhelyi Góbé antikvárium régiségkereskedés-csereklubot szervez gyűjtőknek. Az Arató utca 6. szám alatti
antikváriumban minden hónap harmadik szombatján rendszeresen szerveznek csereklubot.
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„A jelenben dolgozunk egy biztosabb jövőért”

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy Zsigmond alprefektus nyitotta meg a gyűlést, majd
videón a miniszter köszöntötte a kinevezendő főispánt. Felolvasta a 2020. január 6-án kibocsátott 4-es számú kormányrendeletet, amellyel ideiglenesen kinevezték Mara Cristina
Togănelt Maros megye prefektusának. A kormánybiztos ezután letette a hivatali esküt, majd Nagy Zsigmond felkérésére
felolvasta első hivatalos nyilatkozatát.
– Abban a hitben fogadtam el megbízatásomat, hogy e hivatal betöltésével a lehető legjobb szolgálatot teszem az állampolgároknak. Készen állunk az újrakezdésre. Hiszek
abban, hogy a hivatalt átláthatóvá lehet tenni. A prefektúra a
helyi közigazgatás megbízható központja kell legyen, ezért
szorgalmazni fogom a párbeszédet, ugyanakkor közvetítő szerepet vállalunk az állampolgárok és a közintézmények, valamint a megyei tanács, a helyi tanácsok és a polgármesteri
hivatalok között. Tisztában kell lennünk a megye valós helyzetével, és a hozzánk fordulók kéréseire, kérdéseire a törvénynek megfelelően helyes válaszokat kell adnunk. Három olyan
szolgáltatásunk van, amelyeken keresztül direkt kapcsolatban
állunk a lakosokkal: a felülhitelesítési szolgáltatás (aposztilálás), a gépkocsi-bejegyzési és -nyilvántartási, valamint jogosítványokat kibocsátó hivatal, itt javítanunk kell a
munkafeltételeken és a szolgáltatás minőségén – mondta az új
prefektus, majd azzal folytatta, hogy az elkövetkezendő napokban konzultál a megyei tanács elnökével, a megye polgármestereivel, akiket felkért, hogy készítsék el a megoldandó
gondok jegyzékét, ezek rendezését elsőbbségként kezeli. El-

mondta, nyitott lesz azon nemkormányzati szervezetek iránt,
amelyek együttműködnének a hatóságokkal a közszolgáltatások javítása érdekében. Hangsúlyozta, hogy síkra száll a káros
társadalmi jelenségek visszaszorításáért, mint a családon belüli
erőszak, a kiskorúak alkohol- és drogfogyasztása. E fontos
kérdések megoldására összefogásra szólította fel az állami és
a nemkormányzati, illetve külön az oktatási intézményeket. A
jelenben dolgozunk egy biztosabb jövőért – zárta beszédét az
új prefektus, aki a beiktatást követően röviden nyilatkozott a
sajtónak.
A Népújság kérdésére elmondta: – Felelősségteljesen szándékszom végezni megbízatásomat, kiegyensúlyozott személy
vagyok, ezért a Maros megyei lakosok megbízható partnereként teljesítem a feladatomat. Tizenöt évig közhivatalban
dolgoztam: a kis- és középvállalatok hivatalában, majd a megyei tanács elnökének kabinetvezetőjeként, három éve pedig
megyei tanácsosként. Mindhárom területen közfeladatokat
láttam el. Most sem magam akarom előtérbe helyezni, inkább a prefektúra munkatársainak szakmaiságát emelném ki,
akikkel közösen szeretnénk továbbra is az emberek érdekeit
szolgálni.
A beiktatást követően Nagy Zsigmond alprefektus elmondta,
Mara Togănel annak a nemzedéknek a képviselője, amely
1989 után szocializálódott, és úgy érzi, van benne kellő rugalmasság, hogy a kényesebb kérdéseket is az együttműködés, a
közös megoldáskeresés jegyében korrektül kezelje. Reméli,
hogy az új prefektusnak megfelelő, megbízható munkatársa
lehet.

Február 22-én iktatják be
az új gyulafehérvári érseket

Február 22-én szentelik püspökké, és iktatják be érseki hivatalába Kovács Gergelyt, akit Ferenc pápa december 24-én
nevezett ki gyulafehérvári érsekké.
Az erdélyi római katolikus egyházmegyék közös hírportálja, a Romkat.ro közölte, hogy az érseki hivatalba való beiktatás Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén lesz 11
órától a gyulafehérvári székesegyházban. A főegyházmegyei
hivatal a későbbiekben közöl új tudnivalókat az ünnepségről.
Ferenc pápa december 24-én fogadta el Jakubinyi György
érsek és Tamás József segédpüspök korhatár miatt benyújtott
lemondását, és ezen a napon nevezte meg a gyulafehérvári
érsek utódját is. Az új érsek 1968-ban született Kézdivásárhelyen. 2012 februárjától Márton Áron szentté avatási ügyének
posztulátora.
Kovács Gergely szülővárosában, Kézdivásárhelyen érettségizett. Teológiai tanulmányait 1987-ben Gyulafehérváron
kezdte, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et
Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemen. Bálint Lajos érsek szentelte pappá szülővárosában 1993. július 3-án. Római tanulmányait egyházjogi
doktorátussal fejezte be 1996-ban. (MTI)

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
ügyvivő elnöke szerda este bejelentette, alakulata
megkezdi az Orban-kormány megbuktatását célzó
bizalmatlansági indítvány benyújtásához szükséges
aláírások gyűjtését. „Ebben a parlamenti ülésszakban, február elsejétől kezdődően a PSD biztosan be
fog nyújtani egy bizalmatlansági indítványt. Jelen pillanatban nincs többségünk a parlamentben, hiszen
a PSD az egyetlen ellenzéki párt, de az Orban-kormány kapcsán két hónapja mindenféle kaotikus hazugságokat fedezünk fel. Arra számítunk, hogy a
többi pártot is meggyőzzük vagy meggyőződnek
maguk, hogy szükség van ennek a bizalmatlansági
indítványnak a benyújtására” – jelentette ki az ellenzékbe szorult párt vezetője a România Tv műsorában. (Mediafax)

Kárpótlásra jogosultak
a vadtámadások áldozatai

Kihirdette csütörtökön az államfő a vadászati törvényt módosító jogszabályt, amely egyebek mellett
előírja, hogy kárpótlásra jogosultak a medve- és
vaddisznótámadások áldozatai – tájékoztat az Államelnöki Hivatal. A jogszabály többek között módosítja a vadász és a vadászat meghatározását,
rendelkezik a medve- és vaddisznótámadások áldozatainak nyújtandó kárpótlásról. A jogszabály értelmében ha egy veszélyessé vált medvét a
környezetvédelmi minisztérium engedélyével el kell
költöztetni, az ezzel járó költségeket a minisztérium
állja. (Agerpres)

2019 novemberében az előző hónapban regisztrált
4 százalékos szinten maradt a naptárhatástól megtisztított munkanélküliségi ráta – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által csütörtökön
nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az állástalanok
(15-74 év) számát 366.000-re becsülték, ami növekedést jelent az előző havi 365.000-hez képest, de
csökkenést az előző év azonos időszakában jegyzett 374.000 főhöz viszonyítva. A felnőtt lakosság
(25-74 év) körében a munkanélküliségi ráta 3 százalékos volt 2019 novemberében – 3,5 százalék a
férfiaknál, 2,4 százalék a nőknél. (Mediafax)

Tűzoltásra kényszerítve

Forrás: romkat.ro

Az ügynökség kérése előtt több európai ország már megtilAz iraki légtér elkerülését javasolja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) a tagországok- totta az ott bejegyzett légitársaságoknak, hogy Irak vagy Irán
légterén átrepüljenek, az Air France, a Lufthansa, illetve az Inban bejegyzett légitársaságoknak.
ternational Airlines Group légitársaságai (British Airways,
Iberi, Aer Lingus, Vueling, Level) pedig felfüggesztette iráni,
iraki járatait.
A magyar hátterű Wizz Air diszkont légitársaság szerdán
közölte, hogy dubaji járatuk elkerüli az érintett országok légterét. Az AIRportal.hu légiközlekedési szaklap szerint a Budapestről Dubajba tartó gép már Egyiptomon és
Szaúd-Arábián keresztül jutott az emírségekbe, visszafelé
pedig Cipruson meg kellett szakítani a járat útját, mert személyzetet kellett cserélni.
Az Aeroflot orosz és az egyesült arab emírségekbeli Emirates légitársaság is felfüggesztette szerdán a közel-keleti térséget érintő járatait. (MTI)

Idén sem lesz házigazdája az Oscar-díjkiosztó gálának

A tavalyi közvetítést 11,5 százalékkal többen, majdnem 30
Idén sem lesz házigazdája a Oscar-díjak átadására
szervezett gálának – jelentette be Karey Burke, az millióan nézték Észak-Amerikában, mint az előző évit, 2018ABC amerikai kereskedelmi televízió elnöke szerdán. ban viszont minden idők legalacsonyabb nézettségét mérték,

„A filmakadémiával együtt megerősítjük, hogy idén sem
lesz hagyományos házigazda” – idézte a The Hollywood Reporter filmes szaklap online kiadása az Oscar-gálát élőben
közvetítő csatorna vezetőjét.
Burke utalt arra, hogy az ABC és az Oscar-díjakat odaítélő
amerikai filmakadémia a tavalyi példát követi, amikor harminc
év után először műsorvezető nélkül zajlott a ceremónia, és az
évek óta csökkenő nézettségű tévéközvetítés 2019-ben magasabb mutatókat produkált, mint az előző években.

Bizalmatlansági indítvány
benyújtására készül a PSD

Novemberben 4 százalékos volt
a munkanélküliségi ráta

Az iraki légtér elkerülését javasolja az EASA

Az Európai Unió légiközlekedési szerve csütörtökön ezt
arra reagálva közölte az MTI-vel, hogy szerdára virradó éjjel
Iránból ballisztikus rakétákkal több olyan iraki célpontot is
megtámadtak, ahol amerikai és a koalíciós erők katonái állomásoznak.
Az EASA nem tiltotta meg kategorikusan a légtér használatát – szemben az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatallal
(FAA) –, de arra kérte a tagállamok hatóságait, hogy adjanak
ki az iraki légtér elkerülésére vonatkozó határozatokat.
A szervezet folyamatosan kapcsolatban áll az Európai Bizottsággal és a tagállamok hatóságaival, a helyzetet figyelemmel kísérik, és szükség esetén beavatkoznak – olvasható az
EASA MTI-hez eljuttatott közleményében.

Ország – világ

3

mindössze 26,54 millióan látták a gálát.
A 2020-as díjátadó ceremóniát Glenn Weiss rendezi, a
műsor két producere Lynette Howell Taylor és Stephanie Allain.
A díjak jelöltjeit hétfőn jelentik be.
Az amerikai filmakadémia díjainak átadását a hollywoodi
Dolby Színházból élőben közvetíti február 9-én, vasárnap este
az ABC tévécsatorna. A műsort több mint 225 ország és térség
sugározza. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)
románoktatás ügye is megoldódott, miután a román fél
belátta, hogy a drasztikus intézkedés milyen kellemetlen
következményekkel járt nemcsak a magyar kisdiákokra,
a román pedagógusokra nézve is.
Ahhoz azonban, hogy miniszteri rendelettel a 2016ban elfogadott egyetemi felvételi vizsga szabályzatát módosítsa a szaktárca, kormányváltásra volt szükség. Nehéz
volt beismerni, hogy a román nyelv tanítására vonatkozó
mindkét rendelet a romániai oktatás csődjének hivatalos
beismerését jelenti. Amit a tanügyi tárca írásban is megerősített, megfogalmazva, hogy az érettségi román szóbeli vizsgája nem tükrözi a diákok nyelvtudásának
szintjét, mivel azt nem az európai követelményeknek
megfelelően veszi számba. Kérdés, hogy ha ezt ennyire
jól tudják, miért nem állítottak össze olyan román tantervet, és miért nem adtak ki olyan tankönyveket, amelyek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CERF)
mérési útmutatóin alapulnak. A Cioloş-kormány idején
elfogadott rendeletet nem véletlenül nevezte egyértelmű
diszkriminációnak, és indított vizsgálatot a szaktárca
ellen az Asztalos Csaba vezette Országos Diszkriminációellenes Tanács, és hívta fel rá a figyelmet Molnár
Zsolt ombudsmanhelyettes is. A Nép Ügyvédje Hivatal
figyelmeztetése végül is eredménnyel járt Kovács Irénke
oktatási államtitkár hozzájárulásával kiegészülve. Így
az idéntől a kisebbségi nyelven középiskolát végzett diákokat nem kötelezhetik az egyetemek, hogy román
nyelvből külön vizsgát tegyenek, ami Szabó Ödön Bihar
megyei RMDSZ-képviselő szerint a magyar képviselet
súlyát tükrözi.
Amellett, hogy örülhetünk a kérdés tisztázásának, elkeserítő, hogy harminc évvel a rendszerváltás után ilyen
egyértelműen hátrányos megkülönböztetést jelentő kérdések megoldására kell időt és energiát fordítani. Eközben más tantárgyakból jól teljesítő diákok fele marad
érettségi nélkül, sok tanuló a képességeihez képest túlméretezett tananyag miatt ábrándul ki az iskolából,
egyre kevesebb hallgató jelentkezik az egyetemekre, és
romániai viszonylatban messze állunk az írástudatlanság
felszámolásától.
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Vass Levente parlamenti képviselő beszámolója

52 felszólalás: hat politikai nyilatkozat

Vass Levente parlamenti képviselő csütörtökön délben sajtótájékoztatón számolt be a
2019-es parlamenti tevékenységéről. Eszerint az eltelt
három év alatt 90 törvénykezdeményezése volt, amelyből 26 lett törvény 2019-ben,
egy vár kihirdetésre, egyet –
a SMURD-egységek finanszírozásáról szóló tervezetet –
az elnök visszaküldött a parlamentbe.

Mózes Edith

A tavalyi év folyamán 52 felszólalása volt: hat politikai nyilatkozata, 46 plénum előtti felszólalása,
15 alkalommal interpellált és intézett kérdést a kormányhoz. Ugyanakkor aktív szerepet vállalt az
összes egészségügyi sürgősségi
kormányrendelet és a költségvetés
átdolgozásában.
A képviselőház egészségügyi
szakbizottsága titkáraként 2019-ben
31 szakmai konferencián, kerekasztal-beszélgetésen vett részt előadóként, moderátorként, szervezőként
Bukarestben, Budapesten, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Temesváron, Craiován és Maros megye különböző településein.

Emellett 227 ügyintézést vállalt
el a parlamenti irodáján keresztül,
de számtalan telefonos ügyintézést
és irányított betegellátást is vállalt.
Civilszervezeti vezetőként (Studium Alapítvány) lakhatási támogatást nyújtott Marosvásárhelyen,
Gyergyószentmiklóson, Krasznán,
munkatársaival 13 ember munkáját
koordinálja.
A továbbiakban beszélt a közösségi munkájáról is: a tavaly májusi
európai parlamenti választásokon
Marosvásárhelyen az RMDSZ 24

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

ezer szavazatot kapott, hatezerrel
többet, mint 2015-ben. Ugyanakkor
kijárták a Bethlen Gábor-szobor teljes engedélyeztetési folyamatát, a
krónikus beteg gyermekek ösztöndíjprogramját, tanulmányi ösztöndíjprogram létrehozását javasolták,
hogy csak néhányat soroljunk fel
Vass Leventének a civil szférában
végzett tevékenységéről.
A képviselő fontosnak tartotta kiemelni a mobilhálózat lefedettségének
javítására tett erőfeszítéseket, ami 26
ezer Maros megyei lakost érintett.

Saját kezdeményezések, amelyek
törvényerőre emelkedtek 2019-ben
• Nyithassanak munkapontot a
családorvosok ott, ahol nincs családorvosi rendelő.
• Véradás ösztönzése, sms-rendszerrel történő köszönetnyilvánítás.
• Az orvosok, családorvosok
nyugdíjkorhatárának 67 évre történő emelése.
• Az orvosprofesszorok nyugdíjkorhatárának 70 évre történő emelése.
• Rezidenseket oktató korházakká váltak a vidéki kórházak.
• A szolgálati időbe számítsák
bele az ügyeletben eltöltött órákat
(napirenden).
• Egyszerűbb hozzáférés az ingyenes gyógyszerrecepthez, küldőpapírhoz, betegszabadságos igazoláshoz.
(Ennyi távirati stílusban, mert az
adott időben részletesen tudósítottunk az eseményekről.)
A képviselő beszélt ugyanakkor
az általa módosított, javított egészségügyi törvényekről is. Ide sorolta,
hogy 2018-ban és 2019-ben összesen 48%-kal sikerült növelni a családorvoslás finanszírozását, az
Országos Gyógyszerügynökség törvényét, a tbc-törvényt, az e-gyógyszertárakra vonatkozó rendelkezéseket, illetve azt a szabályzót,
amelynek értelmében nem kell fizetniük az egészségügyi ellátásért
azoknak, akiket bántalmaztak, vagy
akik önhibájukon kívül szenvedtek
autóbalesetet, valamint a fentebb

Jelentősen nő a BGA-támogatások értéke

Pályázati tájékoztató körútja
keretében a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. erdélyi leányvállalata, a BGA Pro Transilvania szerdán Marosvásárhelyen tartott bemutatót.

A kolozsvári területi iroda munkatársai a BGA idei külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati
kiírásokról és a legfontosabb változásokról tartottak részletes tájékoztatót a Sapientia egyetemen a
tavalyinál nagyobb érdeklődő közönség előtt.
Az előző évhez viszonyítva két
fontos tudnivalóra hívták fel a figyelmet. Az egyik az, hogy egy
pályázó csak egyetlen pályázatot
nyújthat be a meghirdetett három
kiírás egyikén, de mint kiderült, a
magyar kultúra és oktatás támogatását célzó, igen hasonló központi
és romániai regionális pályázatok
esetén egy kérvényben több célra
(programszervezés,
működési
költségek, eszköz- vagy ingatlanfejlesztés) is lehet támogatást
kérni.
A másik változás, hogy jelentősen megnőttek a támogatási keretösszegek. A központi pályázati
kiírás (amelyen az összes külhoni
területről lehet pályázni) keretöszszege a tavalyi 700 millió forinthoz
képest egymilliárdra nőtt, a pályázatonként igényelhető támogatás értéke 500 ezertől 10 millió forintig
terjed (a tavalyi 2 milliós felső határértékkel szemben). A regionális
pályázati kiírás értéke a tavalyi 400
millióhoz képest 1 milliárd forintra
emelkedett, ezen belül az erdélyi
pályázóknak elkülönített összeg

már említett, a SMURD-egységek
finanszírozásáról szóló tervezetet,
amelyet az államelnök visszaküldött a parlamentbe.
Sorompótörvény és egyebek
Vass Levente beszélt olyan törvényekről is, amelyeknek társszerzője
volt vagy amelyeket az aláírásával
támogatott. Ilyen például a sorompók felállítását kötelezővé tevő törvény, a tervezhetőbb hétvégék
törvénye, az óraátállítás, illetve a
gépkocsikban a kilométerórák viszszaforgatásának megakadályozását
előíró törvény.
Végül, de nem utolsósorban beszélt a folyamatban lévő fontosabb
egészségügyi vonatkozású törvénytervezetekről, kezdeményezésekről:
a családorvosok rendelőiben dolgozó asszisztensek fizetését szabályozó
tervezetről,
arról
a
tervezetről, amely szerint a screening prevenció mindenki számára
hozzáférhetővé válna mind jogi,
mind anyagi szempontból, a gluténérzékenyek támogatásáról szóló tervezetről, az UNICEF-fel partnerségben a vidéken szegénységben
élő gyermekek egészségére vigyázó
országos hálózat kialakításáról, az
élelmiszer-kiegészítők bejegyzését
és kereskedelmét szabályozó törvénykezdeményezésről, az országos
cukorbetegség-prevenció törvénykezdeményezésről, a telemedicina,
teleradiológia és a digitális orvoslás
szabályainak kiterjesztéséről szóló
törvénykezdeményezésről.
mogatások 40-45 százalékát az erdélyi régió kapja – derült ki. A támogatások
a
Magyarország
határain kívül élő magyarság szülőföldön való egyéni és közösségi
boldogulását, a Magyarországgal
való kapcsolat ápolását és fejlesztésének előmozdítását, a nemzeti azonosságtudat kialakítását, a határon
túli magyarság anyagi és szellemi
gyarapodását, az anyanyelv és a
kultúra ápolását és megújítását
célzó törekvéseket, valamint az
anyaországgal való és az egymás
közötti sokoldalú kapcsolatok kialakítását, fejlesztését szolgálják.
(GRL)

168-ról 420 millióra. Ebben a kate- próbálkozik, és a terheléstől az in- lyáztató irodához. Idén sporttevégóriában 300 ezertől 3 millió forin- formatikai rendszer leállhat. A már kenységekre is lehet támogatást igétig terjedő összegekre lehet benyújtott pályázatot vissza lehet nyelni, iskolák is nyújthatnak be
pályázni a tavalyi 600 ezer forintos vonni a versenyből egy, a buda- pályázatot. A részletes pályázati
határértékkel szemben.
pesti irodának elküldött nyilatko- tudnivalók a www.bgazrt.hu oldaA nyílt pályázati rendszerben zattal. A kért dokumentumok lon érhetők el.
idén nem vehetnek részt a nemzeti eredeti példányát kell feltölteni az
A külhoni magyarság jólétét és
jelentőségű intézmények (ebből Er- elektronikus pályázati kérelembe, szülőföldön való boldogulását tádélyben 15 van), amelyek kiemelt és minden esetben azok magyar mogató Bethlen Gábor Alap 2011támogatást kapnak a BGA-tól. Nem nyelvű fordítását is csatolni kell, es alapítása óta minden évben
pályázhatnak az idén egyéni vállal- idén az aláírási címpéldányt köz- pályázatokat ír ki, az erre szánt kekozók, míg a központi és regionális jegyző által kell hitelesíteni, vala- retösszegek pedig évről évre nőnek:
kiíráson nem kérhetnek támogatást mint a pályázat benyújtásával egy 2011-ben 11 milliárd forint volt,
a 2017. december 31. után bejegy- időben papíralapon is postázni kell 2018-ban már 86 milliárdot fordízett jogi személyek, amelyek azon- egy általános nyilatkozatot a pá- tottak a külhoni magyarságra. A tában pályázhatnak az
ifjúsági és cserkészközösségek tevékenységének támogatását célzó
kiíráson (ez esetben
egy-egy támogatás értéke 500 ezertől 1 millió
forintig terjed, a támogatási keretösszeg 250
millió forint), vagy indokolt esetben egyedi
pályázatot nyújhatnak
be a BGA budapesti irodájában.
Idén a központi kiíráson január 31-én 14
óráig fogadják a pályázatokat, a regionális kategóriában január 30-án
14 óráig, ifjúsági és
cserkészközösségek tevékenységének támogatására pedig január
16-án 14 óráig. A pályázatok feltöltését nem
ajánlott az utolsó napra
halasztani, mert ilyenkor több ezer pályázó Szerdán a Sapientia egyetem koronkai campusában ismertették az idei támogatásokat Fotó: Gligor Róbert László
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Egy marosugrai nő V. György angol király udvarában

Komán János

Gyermekkoromban Ilka nagymama és
édesanyám is azt bizonygatták, hogy abban a
házban, amelyben világra jöttem, egy angol
„lord” lakott. Ugyanis egykori tulajdonosát,
az első világháború előtt és utána is, a marosugraiak lordnak titulálták. Ő építtette a
házat, a ház melletti hosszú emeletes épületet,
mely alatt egy alaposan alátámasztott betonpince várt a szőlőmust forrására. 1973-ban ez
a favázas téglaépület is – a meghagyott pince
fölötti déli fallal – új falakat és süveget kapott. A háztelek valamivel több mint 15 ár
volt, melynek kertjébe alma- és körtefákat telepített a lord. Ezek is az öregek sorsára jutottak, de megmaradt két vastag törzsű
szőlőfa, melyek legalább egy félszázados
vagy még ennél is hosszabb életkorról beszélhettek gyerek- és ifjúkoromban. Miután homlítványaikkal, fiaikkal és unokáikkal
benépesítettük az udvar egy részét, őket is eltemettük. Ezzel a kevés, érdektelennek tűnő
ismerettel maradtam arról a bizonyos angol
úrról egészen 2011-ig, amikor megvásároltam John Paget Magyarország és Erdély c.
könyvét, mely eszembe juttatta, hogy valamikor a családi iratok között, kotorászás közben, már találkoztam a Paget névvel. Ismét
keresgélni kezdtem, és megtaláltam három
olyan iratot, melyeket többek között Paget
Olivérné írt alá. Édesanyám egyszer megemlítette, hogy az 1936. év elején megegyeztek
özvegy Paget Olivérnével a házvásárról, és
február elején egy lefoglaló előleget adtak. Ez
a megmaradt elismervény is azt bizonyítja,
hogy az egyezség először csak az eladó és
szüleim között köttetett. Viszont a kétszobás,
előszobás, valamint az emeletes házért és telkéért 50.000 lejt kért a tulajdonos, ami akkor
hatalmas összegnek számított a fiatal, kétgye-

rekes házaspár számára. Ezért később,
májusban az egyik radnóti közjegyző
előtt kötött adásvételi szerződés már
arról beszél, hogy a telek másik, üres
felét Székely Mária vásárolta meg.
Ki is volt ez a Paget Olivérné, akit az
ugraiak Pedzsinek nevezgettek-becézgettek?
Mielőtt róla beszélnénk, legalább néhány mondatot kell leírnom John Paget
lordról (1808-1892), arról a Széchenyi-,
Wesselényi-, Kossuth-barát John Pagetről, aki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyisége, az
erdélyi unitárius egyház egyik legjelentősebb támogatója volt. Fiatal orvosként,
Európa több városába is ellátogatva,
megismerkedett 1835-ben Rómában a
válófélben lévő Wesselényi Polixenával,
Bánffy László feleségével, akit két év
múlva feleségül vett. Erdélyben Kolozsváron és Aranyosgyéresen vásárolt és
építtetett házat. Két gyerekük született.
Ikerfiai közül az egyik kétéves korában,
1843-ban meghalt, a másik, Olivér, aki
Garibaldi seregében Türr tábornok alatt
tüntette ki magát, mindössze 22 évesen
távozott az élők sorából. John Paget testvére, Arthur, mint jó testvér, együttérzésből
adta az Olivér nevet 1864-ben született fiának, akit az angliai anyakönyvben (Thorpe
Satchville, Melton Mowbray, Leicestershire)
Paget Algernon Olivérként jegyeztek be. A
szülők beleegyezésével, az utód nélkül maradt John Paget meghívására utazott Erdélybe
a 13 éves Paget Algernon Olivér 1877-ben.
Nagybátyjánál Kolozsváron és Aranyosgyéresen tartózkodott. Maller Sándor, aki 1985ben és örököse, Cs. Lingvy Klára, aki
2011-ben mellékelt életrajzot John Paget Magyarország és Erdély c. könyvéhez, mindöszsze két-három mondatot írt a
többet is érdemlő Paget Algernon Olivérről. Kovács
Sándor Kétszáz éve született
John Paget c. tanulmányából sem tudunk meg többet
(Keresztény Magvető, 2008.
203-218. o.) Maller szerint
dán királyi leszármazott, de
a kiváló újságíró, Ruffy
Péter III. Eduard (13121377) angol király leszármazottjainak
tartja
a
Pageteket az egyik utód bizonyítása alapján. A Brassói
Lapok 1839-es nov. 5., 9.,
10-én megjelent riportjában
ezt a címet olvashatjuk:
„Paget Claudenál, III. Eduard király erdélyi leszármazottjánál.” Egy Angliában
megjelent könyv beszél a
Pagetek családfájáról. Címe:
Leicesteri pedigrés és királyi leszármazottak. Leicester, 1886, Clarke and
Hogson kiadása. Valószínű,
hogy Ruffynak kell igazat
adnunk.
Mit tudunk az interjúalany Paget Claude apjáról, a
marosugrai Paget Algernon
Olivérről, aki Erdélybe ér-

kezése után szinte egy év alatt tanulta meg a
magyar nyelvet? „Nagybátyja gyéresi kastélyának fénye helyett jobban szerette a magyar
parasztokat, magyar népdalokat tanult, a parasztok között érezte magát a legjobban, és
néhány év múlva már annyira átitatta őt a magyar föld, lélek és levegő, hogy odaállt nagybátyja, Kossuth és Széchenyi barátja elé:
– Az én hazám Erdély. És az is marad –
olvassuk Paget Algernon Olivér második feleségétől, a marosugrai Székely Erzsébettől
született első fiának, Paget Claude-nak vallomásában. Kovács Sándor kolozsvári teológiai
tanár közlése szerint P. A. Olivér az 1882/83as tanévben a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban végzett, és beiratkozott a Budapesti
Műszaki Egyetemre, de tanulmányait nem fejezte be. Gazdag nagybátyja, John Paget lord
vagyona egy részét a fogadott családtagra
hagyta. Azelőtt Arthur megvásárolta testvérétől, John Pagettől a szőkefalvi birtokot Olivér fia számára, aki 1892-ben eladta.
Nagynyulason vásárolt birtokot, majd Tekerőpatakon márványbányát, utána Maroscsapón lett birtokos.
24 évesen feleségül vette a négy évvel fiatalabb Gyárfás Etelkát, Gyárfás Ferenc marosvásárhelyi kúriai bíró lányát. Két gyerekük
született: John és Anna. A családapa szerette
a társaságot. A maroscsapói kastély állandó
mulatozások színhelye volt. A környék mágnásai, földesurai voltak a vendégek. Egy alkalommal Paget Olivér tizenhat tagú
társaságot hívott meg vacsorára – írja Ruffy
Péter. A felesége bezárta az éléskamrát. Az
asztalhoz ült vendégeknek a házigazda bejelenti:
„Nem kaptok semmit. Összevesztem a feleségemmel. Minden ételt bezárt.” Azt mesélték, hogy lovait befogatta, a társaságot a
legközelebbi városba, Marosvásárhelyre vitette, ahol napokig folyt a dáridó. Valószínű,
hogy ez a vendégfogadás lehetett a válás
egyik kiváltó oka. Bizonyára vagyona egy részét kárpótlásként a feleségének és gyerekeinek kellett adnia, amit a maroscsapói kastélya
is bánt. Első feleségével mindössze nyolc
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évet élt. Zárkózott, különc, sebzett lelkű
ember lett. P. A. Olivér megvásárolta Marosugrán azt a telket, melyen jelenleg a 157-es
és 158-as házak állnak. Az utóbbi telekrészre
építtette az említett emeletes házat és a mellette lévő épületet. Nemsokára megismerkedett a marosugrai Székely János 15 éves
lányával, Erzsébettel, aki a marosugraiak szerint házimunkát végzett a leszegényedett,
sebzett lelkű „lordnál”. Ruffy Péter újságíró
a következőképpen számol be a leánykérésről: „(...) Paget Olivér, a tönkrement erdélyi
földesúr, az angol királyi ivadék egy napon
beállított egy Székely nevű egyszerű marosugrai paraszt rozzant vályogkalyibájába. –
Azért jöttem – mondta az öreg parasztnak –
hogy nőül kérjem a leányodat, Erzsit. A leány
nem volt otthon. Libákat legeltetett a mezőn.
A sebzett lélek pedig keresztülvitte elhatározását: feleségül vette egykori béresének
leányát. Hogy megmutassa! Hogy ütést mérjen a volt asszonyára, az ünnepeltre, a megye
szépére, a hódító dámára.” A tizennyolc évvel
idősebb P. Algernon Olivér második feleségétől született első fiúgyereke a P. Otto Claude nevet kapta. A második fiúgyerekük, P.
Albert Ödön Marmers 1899. aug.1-jén született. A földbirtokosként bejegyzett apa 35, az
anya, Paget Erzsébet mindössze 17 éves volt.
Harmadik gyerekük, P. Olivér Róbert 1902ben született a marosugrai halottak anyakönyvének bejegyzése szerint. (16 évesen halt
meg, 1918. március 12-én de. 11 órakor.)
Jóval később, 1915. november 17-én született
Paget Erzsébet Feregineta – értesít a radnóti
halotti anyakönyv. Az apa anyagi gondokkal
küszködik. Parajdon szenet égettet a vajdahunyadi vasgyárnak. Némi vagyont szerez. A
dél-magyarországi Letenye környékén elvállalja két mérnökkel a vasútépítést. Kitör a világháború. Az állam nem fizet. Egykori
mulatozó barátja, Sándor József belügyminiszter megteszi székelykeresztúri adótisztviselőnek, azután a Szeben megyei
Nagydisznódon járási számvevő lesz, a háború utolsó évében a székesfehérvári pénzügyigazgatósághoz kerül. A háború után
kiderül, hogy angol állampolgár, felmondanak, még nyugdíjat sem kap. Hazajön Marosugrára. Az előkelő angliai Pagetek meghívják
a feleségét, Paget Székely Erzsébetet Angliába. Az ugrai pásztorleány – írja Ruffy Péter
– beletalálja magát az előkelő angliai környezetbe, rókavadászatokon, nagy estélyeken
vesz részt, bevezetik V. György (1865–1936)
angol király udvarába, és csak hat hónap
múlva tér vissza a marosugrai szegénységbe.
Férje, Paget Algernon Olivér 1927. dec. 20án este 9 órakor halt meg Marosugrán. Második feleségétől született első fiúgyereke,
Claude egy radnóti ügyvédi iroda írnoka volt
1939-ben. Két gyerek apja. P. Albert Ödön
Marmers Magyarországon telepedett le.
Egyik utódja, Paget Olivér a Győri ETO futballcsapat játékosa volt néhány évvel ezelőtt. P. Olivér Róbert – Kovács Sándor
teológiai tanár szerint – az első világháborúban a Déli-Kárpátokban esett el tizenhat
évesen. Paget Erzsébet Feregineta (1915–
2007), miután özvegyen maradt édesanyja
eladta a házát, feleségül ment Bonta Sándor
radnóti kereskedőhöz. 1947-ben egy fiúgyerekük született, aki jelenleg Marosvásárhelyen él.
A dióhéjban közöltek alapján kétkedés nélkül állíthatom, hogy egy leszegényedett angol
királyi sarj házában születtem, de miután
édesapám a II. világháború áldozata lett, csak
a szegénységet örököltem.
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A marosvásárhelyi kutyás klub évértékelője

Egészséges kutya–gazdi kapcsolat

December utolsó hetében tartotta évértékelőjét a tavaly
alakult marosvásárhelyi Dog
Fun Sport Club kutyás klub.
Pletl István kutyaoktatóval az
elmúlt év sikereiről, nehézségeiről és a jövőbeli terveikről
beszélgettünk.

Szer Pálosy Piroska

Az ünnepélyes évzáró egyik jelentős mozzanata a Dog Fun Sport
Club Vándorkupa átadása volt. Az
első alkalommal megszervezett ünnepségen egy 12 éves kislány, Csepán Bernadett kitartó munkáját
értékelték, a vándorkupát ő vehette
át első ízben. Amint a klub elnöke
hangsúlyozta, felnőtt kutyatulajdonosokat maga mögé utasító szorgalommal és kitartással vett részt az
egyéni és csoportos foglalkozásokon, és nagy mozgásigényű erdélyi
kopójával szép eredményeket értek
el. Az oktató elmondta, szeretnének hagyományt teremteni azzal,
hogy évről évre a leglelkiismeretesebb és legodaadóbb gazdi birtokába kerüljön a vándorkupa, a
következő év végi kiértékelőn
pedig gazdát cserél. Tudor Sălăgean tagtársukat is díjazták, mint
elhangzott, a kutyaszépségversenyekre általuk felkészített kétéves
tibeti masztiffjával négy különböző országban nyert nemzetközi
Supreme Best In Show díjakat.
Több mint száz kutyával
foglalkoztak
Amint a nonprofit egyesület vezetője elmondta, több mint száz

Hilda kutyus

Pletl István és Csepán Bernadett

kutya fordult meg a tavalyi év folyamán a klub tevékenységein. A
rendszeres látogatók mellett voltak időszakos résztvevők is. Kilenc kutya sikeresen levizsgázott,
és megkapta az engedelmes kutya

minősítést. Ez a nemzetközileg
elismert oklevél főként a veszélyes kutyák kategóriájába tartozók
esetében
fontos
a
közösségben való viselkedés és a
más kutyákkal szembeni közömbös magatartás elérésére és annak
bizonyítására.
A klub 2018-ban alakult, de gyakorlatilag tavaly márciusban
kezdte el tevékenységét, mint a kutyaoktató kifejtette, szükségét látta
annak, hogy a kutyás gazdikat
klubba tömörítve foglalkozzon állattal és gazdájával egyaránt. Csoportosan minden ágazatot jobban
lehet gyakorolni, akár engedelmességre irányuló, őrző-védő gyakorlatok vagy szépségkiállításra való
felkészítésre van igény. Egyik legnagyobb megvalósításnak az akadálypálya kialakítását tartja, annak
mind a gazdik, mind a kutyák örülnek, mivel ember és állat számára
egyaránt kikapcsolódást jelent. Az
akadálypálya különféle méretű
szökőakadályokból áll, de van egyméteres és ötméteres alagút, billenőhinta típusú akadály és háztető
alakú mászóakadály is.
Arra a kérdésre, hogy milyen
életkortól ajánlott kutyaiskolába
vinni a házi kedvencet, azt tanácsolta, hogy minél fiatalabb korban
érdemes elkezdeni az oktatást.
Négy hónapos kortól már megkezdik a kutyaóvodát, hat hónaposan
pedig az iskolát. A kutyaóvodába
hat hónapos korig lehet jelentkezni, az ilyen korú kutyákat még
időben a helyes irányba lehet terelni. Példának okáért egy felnőtt
kaukázusi juhász kutyát már nehezebben lehet átnevelni.
A klub alapítója sikeresnek tartja
az elmúlt évet, mindenekelőtt
azért, mert sok olyan kis testű kutyával is jelentkeztek, amelyeknek

viselkedési problémáik voltak – támadták a nagy termetűeket, a kerékpárosokat, rollerezőket –, és
legtöbb esetben ezeket a gondokat
sikerült orvosolni. A marosszentgyörgyi pályán hetente a kutyaóvoda és a kiállításokra való
felkészítő program mellett a haladó
engedelmes és az őrző-védő programokon lehet részt venni. A gazdával együtt tanulja meg a kutya
azokat a fogásokat, amelyek révén
a viselkedési problémákat kezelik,
ezért a gazdákat is fontos oktatni.
A klub legöregebb kutyája tízéves.
Mint beszélgetésünk során megtudtuk, az állat gazdája nem azért
látogatja a kutyás klub tevékenységeit, mert kedvencének viselkedési
problémái lennének, hanem az
akadálypálya használatát és a közösséget kedvelte meg kutya és
gazdi egyaránt. A kutyaoktató kérdésünkre elmondta, mindenkit szeretettel várnak, aki kutyájával
szeretne foglalkozni, mivel különféle programok vannak, a kutyák
korától és képzettségi szintjétől
függően. A foglalkozásokat mind a
képzett kutyáknak, mind azoknak
a gazdáknak ajánlják, akik négy-

Tudor Sălăgeannal

lábú kedvencének viselkedési
problémái vannak. A foglalkozások lényege, hogy az engedetlen
vagy kevésbé képzett kutyák tanuljanak, a képzetteket pedig szinten
tartsák, szocializálódjanak és miért
ne, mindenki jól érezze magát.
Március 21-én megünneplik a klub
egyéves születésnapját, szeptember 3–5. között pedig újra megszervezik a Hargita megyei
Ivópatakán a kutyás tábort,
amelyre az ország más településeiről is fogadnak résztvevőket –
mondta Pletl István, a kutyás klub
vezetője.
Legkitartóbb diákjuk
12 éves volt
Idén a marosvásárhelyi hatodik
osztályos Csepán Bernadettnek a

korához képest rendkívül kitartó
munkáját és szorgalmát, az egyéves erdélyi kopójával elért eredményeit is méltatták. Kérdésünkre,
hogy a heti kétszeri foglalkozás
nem terhelte-e meg, és mi volt a
legfontosabb, amit megtanult, Bernadett lelkesen válaszolt, és pár
perc alatti beszélgetésünk során
már egy tapasztalt kutyatartó tanácsait hallgattam. „A legfontosabb,
amit megtanultam, a kutya viselkedési jelei, amelyek sok mindent
elárulnak az állatról. Mindezt
könyvekből nem tudtam volna
ilyen mértékben elsajátítani.
Ahhoz, hogy most kezelni tudom
a kutyámat és hallgat az utasításokra, nagyon sok türelemre, befektetett időre és szeretetre volt
szükség. Akinek nincs elég szabadideje a kutyájával foglalkozni,
inkább ne is vállaljon állatot.
Hogy az oktatás során tanultakat
Hilda kutyánk ne felejtse el, minden délután gyakoroltam vele otthon is. Nem ment az iskolai
tanulás rovására, sőt, ösztönzött
arra, hogy jó eredményeket érjek
el, ugyanis a szüleim részéről ez
volt annak a feltétele, hogy a ku-

tyás klub tevékenységein részt vehessek” – mondta felnőtthöz
méltó bölcsességgel a kiskorú
kutyatulajdonos. Szülei is egyhangúlag támasztották alá a kislányuk
szavait,
ezért
is
támogatták az oktatáson való
rendszeres részvételét. Mint kifejtették, annak ellenére, hogy
kezdetben fenntartásaik voltak
azzal kapcsolatosan, hogy a kutyaoktatásra szánt idő a tanulás
rovására mehet, a gyakorlat az ellenkezőjét bizonyította. Kislányuk
felelősségteljes
időbeosztása egyre jobban körvonalazódott, szorgalmasabbá és kiegyensúlyozottabbá
vált,
a
tanulmányi eredményei is látványosan javultak.
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Kuti Márta

Szobra a kolozsvári unitárius templom mellett, Gergely Zoltán alkotása (forrás: Wikipédia)

Születési dátuma bizonytalan, de
többnyire 1510–1520 közé teszik.
Ha 1520-ban született, az kerek 500
év, egy fél évezred.
Bartók Béla írja: „A magyarság
számára talán a legszomorúbb,
hogy az egyetlen magyar alapítású
egyház, az Erdélyben a XVI. században született unitárius – amely
humanizmusával, a vallásszabadság
1568-ban kimondott törvényesítésével és haladó szellemével kiemelkedő lehetne – állandó szálka volt a
többi felekezet szemében.” Sajnos
ma is igaz Bartók megállapítása. De
talán az unitárius egyház is többet
tehetett volna az évszázadok során
saját igaza védelmében és történelmi szerepének elismertetéséért.
Ennek az egyháznak alapítója és
legnagyobb szónoka, varázslatos
egyénisége, első püspöke volt
Dávid Ferenc.
Az egyetlen magyar reformátor
német származású, Franz Hertel,
akárcsak barátja és harcostársa,
Heltai Gáspár. Dávid Ferenc néven
vonult be a köztudatba és a történelembe. Féja Géza írja róla: „Az eszmei magaslat jellemzi életét. Egyre
magasabbra tört. Ő fogalmazta meg
a világon először a lelkiismeret szabadságának törvényét. Élete ballada
volt. Pöre a szellemi szabadság
pöre. Ő a szellemi szabadság első
vértanúja hazánk földjén.” A hitviták korában latin és magyar nyelvű
műveiben az igazság keresése útján
lutheránus, majd református, végül
pedig János Zsigmond udvari papjaként hitújító lett: az unitárius, azaz
egyistenhivő egyház alapítója és
első püspöke. Az unitárius reformáció, azaz Dávid Ferenc meggyőződése alapján fogalmazták meg
Tordán, 451 éve az országgyűlésen:
„A prédikátorok minden helyen hirdessék az evangéliumot mindenki
az ő értelme szerint; és a közösség,
ha elfogadja, jó, ha nem pedig senkit ne kényszerítsenek arra, amit
lelke el nem fogad; de mindenki
olyan prédikátort tarthasson, amelyik neki tetszik. Ezért senki az elöljárók közül, se mások a
prédikátorokat ne bántsák, a vallásáért senkit ne szidalmazzanak, az
előbbi szabályok szerint. Nem engedik meg senkinek, hogy a tanítá-

Egyesülhetnek a szovátai és szakadáti
reformátusok

Január 5-én a presbitériumi beleegyezés után a szovátai és a szakadáti-ilylyésmezői református gyülekezetek
közgyűlései is jóváhagyták a két egyházközség egyesülését, és ezzel megtették az első lépést, hogy ismét
egyetlen református egyházközsége
legyen a városnak.

Az egyesülés főleg a lelkészkérdés miatt
volt időszerű – mondta el a sajtónak Baczoni
Sándor szovátai lelkipásztor, hiszen az Erdélyi Református Egyházkerületben egyre érezhetőbb a lelkészhiány, ami a kisebb
gyülekezetek egyesítéséhez vezethet a jövőben. Míg Svájcban kétezer lélek kaphat egy
papot, addig Erdélyben a több száz éves
múlttal és templommal rendelkező, de kis,
alig százfős gyülekezetek is saját lelkészre
tartanak igényt. Úgy látják, hogy Szováta
aligha kap a jövőben újabb lelkészt vagy segédlelkészt, inkább lelkész házaspár jöhetne
szóba, ez azonban a jövőben mindkét gyülekezetet kényszerhelyzetbe hozná, hogy egy
adott lelkész pár mellett döntsön. Ezt a helyzetet szeretnék felszámolni most Szovátán.
Miután a szovátaiak jóváhagyták az egye-

Dávid Ferenc 500 éve

sítést, aznap a szakadáti gyülekezet is megtette ezt a lépést. A gyülekezet lelkésze,
Baczoni Szilárdka Kata úgy látja, a szakadátiak évek óta egy gyülekezetnek érzik magukat a szovátaiakkal, csak az ügyintézés,
pénzügyi dolgok folynak külön-külön. A Szakadát alsó részén élők számára a helyi templom messzebb esik, ezért gyakran a közelebbi
szovátai templomot látogatják, egyesek ott
konfirmáltak, a szakadáti kis templomot
főleg azok használják, akik valamikor a
külön gyülekezet létrehozását támogatták, illetve akik a templom közelében laknak. Lelkileg már egy város és egy gyülekezet a
református közösség Szovátán – véli a lelkipásztor.
A két egyházközség egyesítésére néhány
évvel ezelőtt volt már próbálkozás, akkor
presbitériumi szinten akadt el a kezdeményezés. A mostani döntést a Küküllői Református
Egyházmegyének és az Erdélyi Református
Egyházkerületnek is jóvá kell hagynia.
Amennyiben ez megtörténik, 2021-től Szovátán egyetlen egyházközséghez tartoznak a
városban és a hozzá tartozó két faluban és a
tanyákon élő reformátusok.
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sért bárkit is büntessenek, vagy fenyegessenek; mert
a hit Isten ajándéka, ez hallásból
van, a hallás pedig
Isten Igéje által.”
Az ellenreformáció megindulászellesának
mében az 1572.
évi marosvásárhelyi
országgyűlés megerősítette
ugyan a vallásügyi törvényt, de
egyben kimondta
az újabb hitújítások tilalmát is.
Dávid Ferencet
ennek a tilalomnak az alapján
fogta perbe 1579ben az olasz
származású vall á s r e f o r m á t o r,
Blandrata György
vádjai alapján a
katolikus Báthory
Kristóf fejedelem.
Erdélyben Bland- Dávid Ferenc ábrázolása Körösfői-Kriesch Aladár A tordai országrata doktor volt az gyűlés című festményén (forrás: Wikipédia)
antitrinitárius eszmék egyik fő apostola, Dávid Fe- november 15-én, zarándokhely az
renccel együtt, de – mert nem tudta unitárius hívők számára.
Nemrég azt kérdezték tőlem, mit
elfogadni radikális nézeteit –, hitújítónak tüntette fel. A hite miatt jelent számomra Dávid Ferenc öröDávid Ferencet életfogytiglani kösének lenni. Ezt válaszoltam:
fogságra ítélték. Az árulás lélekta- Dávid Ferenc örökösének lenni az
nát kutató Páskándi Géza Vendég- egyistenhiten túl számomra köteleség című zseniális drámájában zettséget jelent felekezetem iránt,
örökíti meg egyéniségét és hitéért, mindazokért az eszmékért, amiknek
meggyőződéséért hozott mártíriu- mártírja ő. Örökös újító szelleme
mát. Így indítja a darabot: „1578- arra ösztönöz, hogy vegyük számba
ban Báthory Kristóf erdélyi szokásainkat, hagyományainkat,
fejedelem Blandrata György su- vizsgáljuk felül, s ami a közösséget
gallatára meghívja Erdélybe So- előreviszi, tartsuk meg, ami nem,
cini Fausto olasz származású vessük el, találjunk ki újat, a lélekunitáriust, akit a Dávid Ferenc há- hez szólót. Mert képesek vagyunk
zába szállásoltatnak el, nyilván rá. Ennek bizonyítékát adta egyháazzal a céllal, hogy megfigyelje a zunk az utolsó két évben felmutatott
püspököt. E darabban a Socino jelenlétével a világban. Büszke
név a Socini Fausto név összevo- lenne ránk. Kivívtuk, hogy január
násából ered. Mária – költött alak. 13., a hajdani oly nevezetes tordai
A történelmi hűséghez csak a leg- országgyűlés napja egyben a valláslényegesebb dolgokban ragaszko- szabadság napja lett.
A két egész alakos szobor (Kodott a szerző. Elsősorban a
humanista Dávid Ferencnek, a lozsvár, Sepsiszentgyörgy) után
zseniális hitvallónak akart – a Marosvásárhely unitáriusai január
maga szerény eszközeivel – emlé- 19-én a 11 órai istentisztelet után
ket állítani.” Déva vára, ahova be- domborművet avatnak tiszteletére a
börtönözték, és ahol meghalt 1579. Bolyai téren.

Tavalyi évértékelőjében Baczoni Sándor
lelkész beszámolt arról, hogy anyagi szempontból kiemelkedő volt a múlt esztendő, a
80 éves szovátai templom és környéke meg-

újult, az egyházfenntartói járulékok befizetése terén is jelentős eredményeket értek el,
a hívek hozzáállásának köszönhetően.
(gligor)

Ha felsőbb szinten is jóváhagyják, egyetlen református egyházközsége lesz Szovátának
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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című pályázat nyertesei:
Ozsváth Éva,
Marosvásárhely, Predeál u.
Gardos Emma,
Marosvásárhely, Moldovei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
RENOIR; PAPP; SZIKLAI; HANAUER; PEKÁR;
ANTOS; ORMóDY; SAS
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
a december 20-i számból:

Ikrek:
Goriot apó

Skandi:
…minden szem rácsodálkozik.
Hópehely lesz koronája,
ő a mindenki karácsonyfája.
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Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaErnestHemingwayegyik
művénekacímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Csomagolóanyag – Fata morgana. 7. Olasz névelő – Római kilences.
8. Nem dolgozó méh – Mexikói fizetőeszköz. 9. Kissé gyáva! – CTM. 11. Lábbal illet –
Luxemburgi, vatikáni és magyar gépkocsijelzés. 12. Gabonát levág – Fekete István gólyája. 14. Árok egynemű hangzói – Hágó kezdete! 15. Lázít, rábeszél – Glazúr. 18. Magaslat, bérc – Előidéz. 19. Mar – Szélhámos. 22. A jód és foszfor vegyjele – Csendes síp!
23. Átmenő jegy – Folyékony vulkáni kőzet. 25. Megteendő út – Éra, időszak. 27. Kazetta
része! – Részben mázol! 28. Vas-szén ötvözet – Időtlen, halhatatlan. 30. Maga – Angol
tagadószó. 31. Épületet feljavít – Fölösleges cifraság.
FÜGGŐLEGES: 1. Tanuló – Macska. 2. Csodál, gyönyörködik – Plusz, ráadás. 3.
Sóhaj – Olasz és portugál autójelzés. 4. Kórházi osztály – Ferde darab! 5. Bevásárlóközpont – Kőzet. 6. Mókamester – Elutasít, tagad. 10. Hunor testvére – Hawaii
köszönés. 13. Daru – Maja romváros Guatemalában. 16. Sárga drágakő – Női név. 17.
Vallásos elmélyülés – Kistestvér, argóban. 20. Szerzetesnő – Gomba szaporítóanyaga. 21.
Csilingel – Tengeri rabló. 24. Áradat – Hegedű tartozéka. 26. Helyhatározó rag, a -ról
párja – Melléfog, eltéveszt. 29. Kiloliter, rövidítve – Skálahang.
Koncz Erzsébet
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketjanuár23-iga
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvetnyerhetnek.Apályázatiszelvénytkérjükkivágniésaborítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)
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VÍZSZINTES:1.Franciaépítész,450évehaltmeg(Philibert).7. Vörös (angol).
10. Forma. 11. Attila névváltozata. 12.Nyomdász,feltaláló,150évehaltmeg(József).
17. Írásmű az újságban. 19. London lakója (röv.). 20. Vigadó, bálterem (rég). 21. Jugoszláv
diktátor (Joszip Broz). 22. Odáig jut. 23. Bikavér városa. 24. Zokog. 25. Német autómárka.
27. Bent szép! 28. Név (francia). 29. Fegyverszünet. 31. Szundikáló. 34. Bent a végén!
35. Tibeti palota. 37.Filológus,író,tanár,200évehunytel(NagyFerenc).39. Szicíliai
vulkán. 41. Olasz exkirályné. 43. Francia város. 44. Becézett Ilona. 46. Vigad. 48. Néma
nők! 49. Szónok. 51. Durva megszólítás. 52. … Kindi, arab filozófus, tudós. 53. Egy
(angol). 54.Táncos,táncmester,koreográfus,150évehaltmeg(János).
FÜGGŐLEGES: 1. Ének. 1. Tova. 3. Becézett László. 4. Eligazító, tanító. 5.
Kecskebeszéd. 6. Spielberg űrmanója. 7. Madridi sportklub. 8. Nem vesz észre. 9. Író,
48-as márciusi ifjú (Alajos). 12.Mineralógus,műegyetemitanár,MTA-tag,100éve
hunytel(JózsefSándor).13. Rögtön. 14. Ugyanaz (latin). 15. Fél Európa! 16. Locomotiv
… (együttes). 18. Francia futballista (Raymond). 21. Maja romváros. 22. Már nincs házastársa, de nem özvegy. 24. A tiroli híres. 26. Princípium. 29. … Derek (színésznő). 30.
Férfinév (febr. 28.). 32. Ahhoz hasonló (irod.). 33.Jogász,egyetemitanár,ügyész,MTAtag,150éveszületett(Ferenc). 35. Északi magyar. 36. Lényegében tanul! 38. A Szajnába
ömlik. 40. Erdélyi költő (István). 42. Fundamentum. 45. Ultrarövid hullám (röv.). 47.
Angol sörféle. 49.Elme-ésideggyógyász,kutató,150éveszületett(Pál).50. Ego. 51.
Fekete István baglya. 53. Arany (francia).
L.N.J.
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Ukrán repülő
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Az ukrán szakértők orosz gyártmányú rakéta maradványai után is fognak kutatni

Az ukrán szakértők egy Tor típusú
orosz gyártmányú légvédelmi rakéta
maradványai után is fognak kutatni
azon a helyen, ahol földbe csapódott
szerdán a MAU ukrán légitársaság
utasszállító repülőgépe – közölte csütörtökön Olekszij Danyilov, az ukrán
Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács
(RNBO) titkára.

Danyilov szerint az interneten olyan információk láttak napvilágot, hogy Tor típusú rakéta maradványaira bukkantak a katasztrófa
helyszíne közelében, és az ukrán szakértők
ezért kutatni fognak egy ilyen rakéta maradványai után is.
Az ukrán szakértők a katasztrófa lehetséges, legvalószínűbbnek tartott okai közé sorolják a rakétabecsapódást, a gép ütközését
drónnal vagy más repülő eszközzel, a hajtómű
felrobbanását műszaki meghibásodás következtében vagy terrorcselekmény okozta robbanást a fedélzeten – mondta Danyilov az
Interfax Ukrajina hírügynökség szerint. Hozzátette, hogy jelenleg az ukrán küldöttség tagjai az
iráni kormányszervek tagjaival, köztük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
iráni képviselőivel tanácskoznak, és tekintik át
a tragédiának ezeket a lehetséges okait.
Szavai szerint a Teheránban történt tragédia felderítéséhez felhasználják a 2014-ben a
harcok sújtotta Kelet-Ukrajna fölött lelőtt
malajziai járattal kapcsolatban elvégzett vizsgálatok eredményeit. Elmondta, hogy az
ukrán küldöttség tagjai között vannak olyan
szakértők, akik részt vesznek az MH-17-es
malajziai járat 2014. július 17-én bekövetkezett katasztrófája ügyében indított nemzetközi nyomozásban.

Danyilov hozzátette, hogy az ukrán fél diplomáciai tárgyalásokat is folytat Iránnal, és
minden ok megvan a reményre, hogy az öszszes kérdésben lesz együttműködés, beleértve
a repülőgép feketedobozainak vizsgálatában
való ukrán részvételt is.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint 45 fős ukrán küldöttség utazott
Iránba, köztük a katasztrófavédelmi szolgálat, a védelmi, a külügy- és a belügyminisztérium, az Ukrán Biztonsági Szolgálat
(SZBU), a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO), az állami légiközlekedési hivatal, a légi balesetek kivizsgálásával
foglalkozó nemzeti iroda és a MAU légitársaság képviselői.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön hivatalos honlapján közzétett
közleményében a légi katasztrófa vizsgálatában való részvételre szólította a
nemzetközi közösséget, különösen Kanadát.
A szerdai repülőszerencsétlenségben
176-an haltak meg, összesen hét ország
állampolgárai, a legtöbben irániak, kanadaiak és svédek, valamint a gép 9 fős
ukrán személyzete, és még két ukrán
utas. A Teheránból Kijevbe tartó járat
felszállás után nem sokkal zuhant le, a
gépen tartózkodók közül senki sem élte
túl a katasztrófát.
Még a levegőben kigyulladt, és visszafordult az utasszállító repülőgép a lezuhanás előtt
Még a levegőben lángra kapott, viszszafordult és leszállásra készült a katasztrófa előtt a repülőgép – derült ki az
iráni polgári repülési hatóság előzetes

vizsgálatából. A csütörtökön nyilvánosságra
hozott dokumentum szerint szemtanúk is
megerősítették, hogy a lángok elterjedtek a
gép törzsén, illetve ezt mondta egy másik, közelben elhaladó repülőgép személyzete is.
Az eleinte nyugati irányba tartó utasszállító röppályája megváltozott, ami azt mutatja,
hogy a pilóták észlelték a problémát. A gép
félfordulatot tett, és visszatérőben volt a repülőtérre. A pilótáktól azonban nem érkezett
semmilyen jelzés a váratlan helyzetről. Az
iráni hatóság kiemelte azt is: a gép felrobbant
azután, hogy becsapódott a földbe.

Jogában állt-e Donald Trumpnak elrendelni
az egyik legfőbb iráni tábornok megölését?

Amerikai jogászok és az ENSZ
szakértője ellenkezőleg vélekednek arról, jogában állt-e
Donald Trump amerikai elnöknek elrendelni Kászim
Szulejmáni tábornoknak a
megölését. A kérdésnek egyfelől az AP amerikai hírügynökség próbált utánajárni, míg az ENSZ-szakértő a
Twitteren tette közzé rövid
elemzését.

A tábornok és mások mellett
Abu Mahdi al-Muhandisz, az iráni
támogatású iraki milíciákat tömörítő Népi Mozgósítási Erők vezetője múlt péntekre virradóra
amerikai légi csapásokban vesztette
életét Bagdadban. Mike Pompeo
amerikai külügyminiszter még pénteken a CNN hírtelevíziónak kijelentette, hogy a csapásméréssel egy
„küszöbön álló támadásnak” vették
elejét. Kiemelte, hogy az amerikai
hírszerzés információi vezettek a
célzott támadáshoz.
Az AP szerint azonban a támadás
jogszerűsége olyan tényezőktől
függ, amelyek egyelőre nem nyilvánosak. Az általa megkérdezett
jogi szakértők pedig arra mutatnak
rá, hogy még ha jogszerű is volt,
attól még nem feltétlenül helyes
vagy politikailag okos döntés hoszszú távon. Irán és szövetségesei
pedig bosszút esküdtek.
A Pentagon első, rövid magyarázatában azt mondta, hogy Szulejmáni olyan terveken dolgozott
„aktívan”, amelyek célja amerikai
diplomaták és katonák megölése
volt.
Ha ez így volt, akkor az amerikai
elnöknek mint főparancsnoknak jogában állt elrendelnie az akciót,

hogy az alkotmány II. cikkelye
alapján erőt alkalmazzon a nemzet
védelmében – mondta Bobby
Chesney, a texasi jogi egyetem
(Texas School of Law) nemzetbiztonsági ügyekre szakosodott professzora. „Ha a tények úgy vannak,
ahogyan azt a védelmi minisztérium állította, akkor az elnök viszonylag egyértelműen rendelkezik
a II. cikkely szerinti felhatalmazással, hogy fellépjen az amerikai
életek védelme érdekében” – tette
hozzá.
Jeff Addicot nyugalmazott katonatiszt, a San Antonió-i St. Mary
jogi egyetem nemzetbiztonsági
jogi szakértője szerint ez az indoklás abban az esetben is érvényes,
ha Szulejmáni még nem indította
meg a támadást, a „megelőző” önvédelem lefektetett alapelvét tekintve. „Jogi szempontból nem
kérdés” – mondta Addicot. „Politikai szempontból azonban vita
tárgya lesz, hogy helyes lépés volte. Véleményem szerint ez megfelelő válasz volt, de legalábbis az
bizonyos, hogy jogszerű” – tette
hozzá.
Az önvédelem tehát mind az
amerikai, mind a fegyveres konfliktusokról szóló nemzetközi törvények alapján jogos indok lenne,
ugyanakkor az AP amerikai hírügynökség által megszólaltatott
szakértők többször is hangsúlyozták: ez attól függ, hogy milyen hírszerzési értesülés vezetett a
gyilkossághoz, az amerikai hatóságok pedig valószínűleg sohasem
adják ki ezt az információt.
Kászim Szulejmáni megölése
„nagy valószínűséggel a nemzetközi jogba ütközik” – vélekedett

pénteki reagálásában az ENSZ
egyik vezető jogi szakértője.
A jogszerű indokok értelmezése
az ilyen esetekben nagyon szűk határok között mozog, és nehéz elképzelni, hogy miként lehet
felhozni érveket az ilyen gyilkosságok esetén – írta Agnes Callamard,
a bírói ítélet nélkül végrehajtott
emberölési ügyek jelentéstevője.
Véleménye szerint a drónok alkalmazása szinte soha sem tekinthető törvényesnek, leszámítva az
aktív ellenségeskedések esetét, halálos erőt pedig a nemzetközi emberi jogi törvények értelmében csak
közvetlen életveszély elhárítása
esetén szabad alkalmazni.
Az, hogy egy személy korábban
„terrorista” támadások résztvevője
volt, nem elég ahhoz, hogy törvényes emberölés célpontjává tegyék
– tette hozzá Callamard.
Gondot okoz a felügyelet kérdése is. A végrehajtó hatalom tisztségviselői döntik el, hogy kit lehet
megölni a megfelelő törvényes eljárás nélkül, parlamenti jóváhagyás
nélkül – írta a szakértő a Twitteren.
Callamard a Pentagonnak a támadásról kiadott nyilatkozatát is
bírálta, mondván, hogy „nagyon
pontatlan” az érvelése, s nem tesz
említést a Szulejmánival együtt
megölt emberekről.
Az iráni állami tévé péntek esti
közlése szerint az amerikai légi
csapásokban tíz ember vesztette
életét, közülük öten voltak a Forradalmi Gárda tagjai.
A szakértő felszólította a világszervezetet és annak vezetőit, hogy
lépjenek fel az ügyben, igénybe
véve a rendelkezésükre álló jogi
eszközöket és fórumokat. (MTI)

A repülőgép színültig volt töltve üzemanyaggal, hogy megtegye az utat Teherántól
az ukrán fővárosig, Kijevig. A csütörtöki jelentés szerint a gép mindkét feketedobozát
megtalálták. A berendezések megrongálódtak, de a rajta tárolt adatok nem vesztek el.
Az előzetes jelentést az iráni hatóságok továbbították Ukrajnának – amelynek légitársasága működtette a gépet –, az Egyesült
Államoknak, ahol gyártották a repülőt, illetve
Kanadának és Svédországnak, amelyeknek
állampolgárai nagy számban haltak meg a katasztrófában. (MTI)

Forrás: karpatinfo.net

Kászim Szulejmáni, az iráni
nemzeti büszkeség jelképe

A múlt pénteken a bagdadi
nemzetközi repülőtér közelében meggyilkolt Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni
Forradalmi Gárda al-Kudsz
nevű különleges egységének
parancsnoka az iráni nemzeti
büszkeség jelképe volt, aki
minden tőle telhetőt megtett
az iszlám köztársaság közelkeleti befolyásának kiterjesztéséért.

Tevékenységét az Egyesült Államok, Izrael és Szaúd-Arábia is
élénk figyelemmel kísérte. A Pentagon állítása szerint azért likvidálták
a Népi Mozgósítási Erők nevű iraki
katonai szövetséget vezető Abu
Mahdi al-Muhandisszal együtt,
hogy elrettentsék Iránt az esetleges
jövőbeni támadásoktól.
Szulejmáni külföldi műveletekkel foglalkozott, és sokszor lehetett
látni a csatamezőn, ahogy különféle
síita csoportokat irányít az Iszlám
Állam szunnita terrorszervezet elleni küzdelemben.
A tábornok 1957-ben született az
amerikai külügyminisztérium adatai
szerint Komban. Gyermekkoráról
nem sokat tudni, de apja állítólag
földműves volt, aki nagy adósságokat halmozott fel. Szulejmáni korán
munkába állt, 13 éves korában már
az építkezésben dolgozott. Az iráni
iszlám forradalom során csatlakozott a Forradalmi Gárdához, első
komoly harctéri tapasztalatait a
véres iraki–iráni háborúban (19801988) szerezte. Ezt követően több
évre eltűnt a közéletből, amit szakértők annak tudnak be, hogy nem
szívelte az 1989 és 1997 között
elnök tisztséget betöltő Hásemi
Rafszandzsánit, akivel még a háború alatt keveredett összetűzésbe.
Csillaga Rafszandzsáni elnökségét
követően kezdett felemelkedni, miután kinevezték a Forradalmi Gárda
külföldi és titkos műveleteiért fele-

lős al-Kudsz élére, amelyet 1998tól haláláig vezetett. Szulejmáni kiváló viszonyt ápolt Irán legfelsőbb
politikai és vallási vezetőjével, Ali
Hameneijel, aki lánya esküvői szertartását celebrálta.
„Szulejmáninak csak a legfelsőbb vezető parancsolhat” – mondta
egy volt iraki tisztségviselő. „Ha
pénzre van szüksége, megkapja. Ha
lőszerre, azt is” – mutatott rá.
A tábornok neve egyre gyakrabban bukkant föl Irak 2003-as amerikai megszállását követően, másfél
évtizeddel később pedig már ő volt
a legismertebb iráni harctéri parancsnok, aki annak ellenére komoly befolyással bírt, hogy
sohasem tört politikai babérokra.
Szulejmáni befolyása 2019-ben vált
nyilvánvalóvá, amikor Hamenei a
Zulfikar érdemrenddel tüntette ki,
amely a legrangosabb iráni katonai
kitüntetés. Az iszlám köztársaság
1979-es létrejötte óta ez volt az első
alkalom, hogy egy parancsnok
megkapta az érdemrendet.
A tábornoknak többször keltették
halálhírét, például 2006-ban, amikor lezuhant egy repülőgép Irán
északnyugati részén, illetve 2012ben, amikor egy damaszkuszi merényletben Bassár el-Aszad szíriai
elnök több tanácsadója meghalt.
Legutóbb pedig 2015 novemberében, amikor felröppent a hír, hogy
Szulejmánit meggyilkolták vagy
legalábbis súlyosan megsebesült az
aleppói offenzívában.
Az Egyesült Államok és az
ENSZ 2007-ben szankciókkal sújtotta a parancsnokot, aki ennek ellenére sokat utazott a térségben.
Többször járt Szíriában is, ahol az
iráni kormány megbízásából támadásokat vezetett az Iszlám Állam
ellen. Emellett Irakban, a Gázai
övezetben, Afganisztánban és Libanonban is jelentős befolyással bírt.
(MTI)
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A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

MAGÁNSZEMÉLY vásárolna telket

vagy telket romos házzal Marosvá-

sárhely területén. Tel. 0743-878-114.
(5842-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0751-

551-466. (sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

SZÁRAZ TŰZIFA eladó. Tel. 0749-

707-713. (sz.-I)

ELADÓ Philips színes tévé. Tel. 0751476-892. (5980)

ELADÓK

új,

eredeti

férfi-

és

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

LAKÁS

női

szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747657-424. (5993)

VESZEK régi festményeket, képkere-

teket, antik bútorokat és bármilyen ré-

giséget. Tel. 0731-309-733. (-I)

Közlemény

MarosvásárhelyPolgármesteriHivatalatájékoztatjaamagánésjogiszemélyiségűadófizetőket,hogy2020.01.14-től,keddtőlkezdődően befizethetik a helyi adókat és illetékeket az intézmény
ügyfélszolgálatánál,magánszemélyekpedigaTudorlakónegyedbeliirodábanis.
A magánszemélyek online is fizethetnek, bankkártyával, a
www.ghiseul.roportálonkeresztülelektronikuspénzátutalással,az
intézménywww.tirgumures.rohivataloshonlapjárólaghiseul.ro
applikációmegnyitásával.
Ajogiszemélyekahivatalhonlapján,awww.tirgumures.rointerneteselérhetőségenaGlobalpayapplikációsegítségévelmegtekinthetik az adóügyi nyilvántartásban a befizetési
kötelezettségeiket,valamintabankkártyávaltörténőelektronikus
kifizetésreislehetőségvan.Mindehhezelőzetesenbelépésijelszót
kelligényelniük.
Megjegyzendőtovábbá,hogyazingatlanokértékelő(felmérő)
jelentésétlegkésőbb2020.március31-igkellbenyújtani.
Ahelyiadókraésilletékekrevonatkozóösszesformanyomtatvány,aszükségesokiratok,akifizetésikötelezettségeknekmegfelelő IBAN-kódok (bankszámla-azonosítók), valamint a további
hasznos
információk
megtalálhatók
intézményünk
www.tirgumures.ro honlapján, az Adók, illetékek és bírságok
gombrakattintva.
SzövérfiLászló
ügyvezetőigazgató
VICTORIA javasasszony
felold átkot, kötést, kibékíti a szétváltakat, segít alkoholizmus, impotencia esetén,
leveszti a rontást, segítségével visszatér a szeretett személy, siker- és
szerencsehozó talizmánokat készít.
Köszönetnyilvánítások:
Enikő Marosvásárhelyről hálás Victoria asszonynak, mert hosszú távvollét után
férje visszatért hozzá; János köszöni Victoria asszonynak, hogy feloldotta a kötést
és emiatt feleségül tudta venni a szeretett nőt; Andrea Magyarországról hálás, mert
megoldódtak a nagy problémák a családjában, és most sikeres és szerencsés.
VICTORIA asszonnyal felvehető a kapcsolat a 0720-845-464-es telefonszámon és
a WhatsApp alkalmazáson keresztül.
A megoldás 100%-ban garantált. (Fizetett hirdetés: 5998)
Köszönetnyilvánítások:
Nicolae köszöni IOANA asszonynak, hogy
segítségével visszatért hozzá a kedvese; Radu
Marosvásárhelyről köszöni, hogy kibékülhetett
feleségével.
IOANA javasasszony felold átkot, kötést, segít, hogy
visszatérjen a szeretett személy, segít az
epilepsziában, alkoholizmusban szenvedőknek,
sikeressé teszi a vállalkozásokat, szerencsét hoz a
házhoz, szerelmi talizmánokat és amuletteket
készít.
Ha ön tarotkártyát vettetne, hívja a 0737-463-595-ös telefonszámot.
(Fizetett hirdetés: 5997)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból
és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás, mert újra együtt
van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

ELVESZETT

KIADÓ másfél szobás, jó állapotban levő
bútorozatlan

garzon

a

Kárpátok

sétányon. Tel. 0749-425-152. (4/5630)

ELADÓ ház Udvarfalván, Malom utca
103. szám. Tel. 0748-676-172.
(5939-I)

KIADÓ a központban magasföldszinti, négyszobás lakás igényesnek,
400 euró/hónap. Tel. 0740-279-793.
(5956)
ELADÓ I. emeleti, 3 szobás, téglaépítésű, délkeleti tájolású tömbházlakás a Kövesdombon a Parângului
utcában. Saját hőközpont, terasz,
pince. Irányár: 75.000 euró. Tel. 0036-30-247-0021. (v.-I)

ELVESZTETTEM Kiss Zorica névre szóló

nyugdíjas-autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (5996)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK

szobafestést,

lépcsőházfestést,

padló-,

mázolást,

falicsempe-,

parkettlerakást garanciával. Tel. 0746552-473. (5953)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket

javítok.

(5941-I)

Tel.

0755-825-502.

Sok töprengés után adtam
fel a hirdetést, mivel e
FÜLBEVALÓ emlék
számomra, és párját
december 11-én
elveszítettem a Nemzeti
Színházban
vagy
környékén.
Becsületes
megtalálóját
kérem, hívjon a
0770-863-349es
telefonszámon.
Meghálálom!
(5990-I)
KOMOLY, megbízható, gyereket sze-

rető dadust keresünk hosszú távra.

Tel. 0742-311-821. (5933-I)

VÁSÁROLUNK ócskavasat és fölös-

leges limlomot. Tel. 0747-816-052.

(5943)

FELSZERELÜNK

HÓVÉDŐKET,

csatornákat, lefolyókat és kicseréljük

a törött cserepet. Tel. 0743-512-168,
Jani. (5943)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-

104. (-I)

IDŐS HÁZASPÁR MELLÉ gondozó-

nőt keresünk ottlakással Marosvásár-

helyre,

január

végi

kezdéssel.

Érdeklődni telefonon: 00-36-20-438-

AB&BINSOLVENCySOLUTIONSIPURL–Csíkszereda,
Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott
Fero INvest KFt. cégfelszámolója,nyilvánosárveréstszervez
akövetkezőjavakegybentörténőeladására:
1. Két egymás melletti beltelek Marosszentkirály községben,
Náznánfalván,Mezőutca(számnélkül),összfelület3.119négyzetméter,nincsrajtuképítmény.Kikiáltásiár66.735,00lej+héa.
Azárverésreafelszámolószékhelyénkerülsorjanuár17-én13
órakor,ésmegismétlődikhetentepéntekenként,ugyanabbanaz
időpontban,ajavakeladásáig.
Azárverésenazokajogiésmagánszemélyekvehetnekrészt,
amelyek/akikkifizetikakikiáltásiár10%-átkitevőrészvételigaranciát24órávalazárveréskezdeteelőtt.Bővebbfelvilágosítása
0366/100-551,0748-836-713-astelefonszámokon.

A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
árverési hirdetése

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének 2. bekezdése értelmében a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
árverést szervez 2020. január 22-én 10 órai kezdettel az intézmény 1918.
December 1. út 37–39. szám alatti székhelyén a következő ingatlan értékesítésére:
– lakóház, kereskedelmi helyiség, melléképület, beltelek. Kikiáltási ár: 175.500 lej
(első árverés).
Az ingatlan nincs megterhelve.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított 2015. évi 227-es
törvény VII. fejezetében szereplő előírások értelmében állapítják meg az ingó
javakra alkalmazandó héa értékét, ez esetben az ár héamentes.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők
legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a
vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló
iratot – a pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO62TREZ4765067XXX014298
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – , az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek
a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi magánszemélyek a személyi
igazolvány/útlevél másolatát, valamint saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az
ajánlattevő nem közvetítő.
A vásárló köteles betartani a sajátos törvényes előírásokat, amelyek a
környezetvédelemre, a nemzeti örökség védelmére stb. vonatkoznak.
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a
0265/774-690-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2020. január 10.
Monica Bontea, a végrehajtó hatóság vezetője

9414, 00-36-70-250-434, 0747-344202. (6002-I)

BETEG HÖLGY mellé gondozónőt

keresünk 2 heti váltással Marosvásárhelyre, a Szabadság utcába.

0740-070-524. (6006-I)

Tel.

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatorna- és lefolyókészítést,

szigetelést, festést, hófogószerelést,

teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.

(6004)

KERESÜNK Radnótra idős hölgy ál-

landó gondozására egy megbízható,
komoly személyt. Teljes ellátást és

vonzó bért ajánlunk. Tel. 0723-554-

758. (6008-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 11-én a mezőcsávási szüle-

tésű BARABÁS ANNÁRA szül.

Fodor, a Textila Mureş volt dolgozójára, halálának hetedik évfor-

dulóján. Áldott, szép emléke,

gondviselő szeretete örökké élni

fog szívünkben. Bánatos férje,

Sándor, testvérei és sógornői,

családjukkal együtt.

Meghalt egy lélek, amely élni vá-

gyott, az áldott kéz, mely dol-

gozni imádott. Úgy mentél el,

ahogy éltél, csendesen, szeré-

nyen. Drága lelked nyugodjon bé-

kében. (5957)
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Egy könnycsepp az arcunkon él,

egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emléke-

det, és egy égi út, amely elvitte

életedet. A

bánat, a fájdalom

örökre megmarad, mindig velünk

leszel, az idő bárhogy is halad.

Örök fájdalommal emlékezünk e

napon

DOMAHIDI

GYULA

ZSOLTRA (Gyuszika) halálának

10. évfordulóján. Nyugodjál béké-

ben, drága gyermekünk! Szerettei. (5958)

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha,
kit lelkünkben érzünk, nem hagy
el soha.”
Fájó szívvel emlékezünk január
10-én id. MAJOR ROZÁLIÁRA
szül. Nyiri halálának első évfordulóján, valamint drága édesapánkra, id. MAJOR LAJOSRA
halálának
26.
évfordulóján.
Áldott, szép emléküket szeretettel őrizzük. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk
csendes!
Szeretteik. (5999)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)

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

ATHEREZIATEJGyÁR ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖKÖT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro email-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(64323-I)

ASSZISZTENSNŐT alkalmaz a marosszentgyörgyi MEDDŐSÉGI
KLINIKA. A román és magyar nyelv ismerete szükséges, az angol
nyelv ismerete előnyt jelent. Önéletrajzukat küldjék az
office@fivmures.ro e-mail-címre január 13-ig. (64408-I)

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

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel.
0756-128-310, Rozália. (64409-I)

A marosvásárhelyi B&BGyÓGySZERTÁR GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST és PÉNZTÁROST alkalmaz. Modern munkakörülményeket és vonzó fizetést ajánlunk. Tel. 0728-879-438,
0728-879-439. (5960)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT, BIZTONSÁGI ŐRT és MUNKÁSNŐKET. Tel 0726-361-700. (21873-I)

Örök hiányát érezve, szeretetét
és emlékét szívünkbe zárva emlé-

kezünk NAGY ÁRPÁDRA halálá-

nak 20. évfordulóján. Nyugodjál
békében, drága jó férj és apa!

Bánatos felesége és két fia.

(5946-I)

Kegyelettel és fájdalomtól meg-

tört szívvel emlékezem életem

egyik legszomorúbb napján, ja-

nuár 12-én FÜLÖP MAGDOLNA
gyógyszerésznőre szül. Konnáth

halálának 7. évfordulóján. Nyu-

godj békében, drága édesanyám!

A halál minket el nem választhat.
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Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet reménykedve viseltél magadban.
Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint meg a gyász.
Nincs együtt velünk, kit szerettünk,
ma lélekben együtt lehetünk.
Eszünkbe jutnak az együtt töltött
napok,
fülünkben megcsendül a hangod.
Nem is tudod, mennyire fáj hiányod.
Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, JÁNOSI
ANDRÁSRA január 12-én, halálának 7. évfordulóján.
Emlékét fájó szívvel őrzi bánatos felesége, Jutka és fia, Attila.
Nyugodjál békében! (5940)

Áldott emléked mindörökké szívemben őrzöm. Vigasztalhatatla-

nul bánatos lányod, Évike. (5978)

Kitekintek az ablakon.

Gyönyörködöm a havas tájon.
Jeges érzés járja át szívemet,
S lejátszom magamban az emlé-

keket.

Fájó szívvel emlékezünk január 12ére, amikor 18 éve a kegyetlen
halál elragadta az élni akaró
MIHÁCZ ERZSÉBETET
szerettei közül.
Emlékét őrzi férje, gyermekei,
menye és unokái. (5965)

Id. BOGDÁN INCZE halálának 6.

évfordulójára

A gyászoló család. (5963-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 10-ére, amikor 13 éve, hogy

itthagyott örökre a legdrágább
férj, apa, nagyapa, barát, volt

szomszéd, após és sporttárs,

SCHMIDSFELDEN LUDWIG. Em-

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett édes-

anya,

anyós,

nagymama,

dédnagymama, testvér, rokon, jó
szomszéd,

özv. LÁZÁR IRMA
szül. Muzsnai

léked örökké élni fog szívünkben.

életének 96. évében csendesen

szoló család. (5981)

metése 2020. január 10-én 13

Nyugodjál csendesen! A gyá-

órakor lesz a marosvásárhelyi
ortodox Fatemplom (Biserica de

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága édesanyára, nagyira, dédire,

az

ákosfalvi

megpihent. Drága halottunk te-

születésű

DUDÁS ANNÁRA szül. Bajnoczki

halálának 7. évfordulóján. Kérjük,
aki ismerte, tisztelte, gondoljon
rá szeretettel. Szerettei. (mp.)

Lemn) temetőjében, református

szertartás szerint.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (5986-I)

Panasz nélkül, befele könnyeztél,

búcsúzás nélkül csöndesen el-

mentél. Szomorúan tekintünk az

égre, és kérjük a Jóistent, pihen-

tessen békében! Jóságos szíved

pihen a föld alatt, minden érted

hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk

jó

barátunktól,

ISTVÁN

dr.

OLÁH

főorvostól.

Isten

adjon békés nyugalmat lel-

kednek! Őszinte együttérzé-

sünk a gyászoló családnak.

Bálint Károly és családja.

(5992)

A

Marosvásárhelyi

1-es

Számú Szülészeti és Nőgyó-

gyászati Klinika munkaközös-

sége megrendüléssel értesült

dr. OLÁH ISTVÁN főorvos, adjunktus

haláláról.

Őszinte

részvétünket és együttérzé-

sünket fejezzük ki a gyászoló

családnak. (5995)

Fájó szívvel búcsúzik

özv. LÁZÁR IRMÁTÓL

testvére,

prof.

dr.

Muzsnai

Domokos és családja Los Ange-

lesből. (5986-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, rokon és jó szomszéd,
GÁL ANDRÁS

életének 80. évében hosszas

szenvedés után elhunyt. Teme-

tése január 11-én, szombaton 11

órakor lesz a katolikus temető

felső kápolnájából. Nyugodjon

békében!

A gyászoló család. (6010-I)

A Marosvásárhelyi Sürgős-

ségi Klinikai Kórház vezető-

sége

és

munkaközössége

őszinte részvétét fejezi ki, és

fájdalmában együttérez a gyá-

szoló családdal ezekben a

nehéz percekben, a nemes

lelkű dr. OLÁH ISTVÁN, a Szü-

lészeti és Nőgyógyászati Klinika

szakorvosának

eltá-

vozásakor. Isten nyugtassa
békében! (sz.-I)
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TÁJÉKOZTATó

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

várjuk Önöket!

A Carit-San Medical rendelőintézet

ingyenes laboratóriumi, belgyógyászati,

hasi ultrahangos vizsgálatra és pszichiátriai szakrendelésre
várja az érdeklődőket családorvosi,
illetve szakorvosi küldőpapír alapján.

Érdeklődni
az Aurel Filimon u. 15. szám alatt,
illetve a 0265-250-874 telefonszámon.
www.caritsanmed.ro

Az 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt.
Társulás felhívja figyelmüket, hogy a kártya
típusú ingyenes bérletek az első negyedév
végéig érvényesek maradnak.
Az igazgatótanács

A Siletina Impex Kft.

eladkülönféletípusúautóalkatrészeket,mintpéldául:Rába,Saviem,Renault,Igero,Neoplan,Volvo,Dacia,Arostb.AzalkatrészekteljeslistájaacégMarosvásárhely,Bégautca2.számalatti
székhelyéntanulmányozható.Bővebbfelvilágosítása0265/269077-estelefon-ésa0265/268-448-asfaxszámonkérhetőSolymosi
ÉvátólésSolovăstruCodruţától.

