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Az egészségügyi ellátás fejlesztése és a turizmus fellendítése
a megyei önkormányzat prioritásai

Nagyszabású tervekkel indul az év
Jégpáncél
az utakon

Az időjárás-előrejelzés szerint várható
volt az ónos eső és a dérlecsapódás,
amely azonban a gépjárművezetőket és
gyalogosokat egyaránt január 24-ére
virradóra országszerte váratlanul érte.

____________4.
Antalffy Endre
tanulmánya
az iszlám oktatásról

Az iszlám iskoláiról lévén szó, a szoros értelemben vett vallásos iskolákra
gondolunk, melyeknek szervezete,
szelleme, sőt tanításanyaga is teljesen az iszlám középkori hagyományain alapszik. Nyugat politikai
térfoglalása Afrika és Ázsia területein
a mohamedánságra nézve is új kultúrérdekeket teremtett.

Az egészségügyi ellátás fejlesztése, kerékpárút kialakítása a nyárádmenti kisvasút nyomvonalán, valamint Erdély
legnagyobb konferencia- és rendezvényközpontjának a megépítése – többek között ezek a tervek szerepelnek a
Maros Megyei Tanács idei célkitűzései
között. Szerdai sajtótájékoztatóján a
2019-es év prioritásairól számolt be
Péter Ferenc tanácselnök.

Menyhárt Borbála

Számos nagyszabású beruházás elindítását
tervezi idén a Maros megyei önkormányzat.
Ezek megvalósítása azonban függ az állami
költségvetési forrásoktól is, tehát konkrétumokról igazából csak ennek ismeretében lehet majd
beszélni.
Péter Ferenc hangsúlyozta, idén az egyik prioritás az egészségügyi ellátás fejlesztése. Többek között be szeretnék fejezni az urológiai
klinika mögötti, évekkel ezelőtt félbehagyott
épületet. Annak ellenére, hogy a megyei önkormányzat tavaly és tavalyelőtt is biztosította a
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szükséges összeget egy szakértői felmérés elkészítésére, amelyből kiderül, hogy milyen
problémák merülnek fel, miért nem sikerült
eddig befejezni a beruházást, az csupán az elmúlt év végére készült el. Előreláthatólag idén
elkészítik a kivitelezési tervet az épület befejezéséhez, a hátralévő munkálatokhoz az előzetes
számítások szerint mintegy 6,5 millió lejre lesz
szükség. Szintén kiemelt fontosságú, hogy az
onkológiai kórháznál idén átadják az új sugárterápiás bunkert.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A magyar kultúrát
ünnepelték Erdőszentgyörgyön

Január 22-én délután ismét megtelt az
erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély előadóterme, ahol a polgármesteri hivatal,
a helyi Bodor Péter Művelődési Egyesület és a Szent György Technológiai
Líceum közösen szerveztek ünnepséget a magyar kultúra napja, egyben a
Himnusz születése tiszteletére.

____________17.

Ügynökbotrány újratöltve

Benedek István
Megint előkerült az a bizonyos ügynöklista, melynek révén a tavalyi akadémiai elnökválasztás előtt próbálták meg lejáratni a kolozsvári BBTE rektorát, aki azóta meg is szerezte az akadémia
elnöki tisztségét. Ezúttal szintén egy történész, a mítoszromboló sikerkönyveivel népszerűvé vált Lucian Boia került a célkeresztbe.
Ahogy múltkor, ezúttal is fajtiszta lejáratási kísérlettel állunk
szemben, melynek ugyanolyan kicsi az esélye a sikerre, mint utóbb
is volt. Mert ahogyan világos, hogy a két említett történész közül
az egyik egyeseknek, a másik meg ketteseknek szúrja – nem kicsit –
a szemét, ugyanúgy az is tiszta, hogy ilyen listáknak a kiteregetésével csak a laikusok szemében lehet valakiből besúgót csinálni.
Azok, akik ezt beveszik, nem szavaznak az akadémiai elnökválasztáson, és nem tolonganak a könyvesboltokban sem, inkább bulvárt
fogyasztanak, mely közegben könnyen dobálóznak olyan minősítésekkel, melyek nincsenek köszönő viszonyban a tényekkel.
A többiek viszont tudják, hogy a titkosrendőrség valamely osztályának ügynöklistáján való szereplés még az égvilágon semmit
nem bizonyít, kivéve azt, hogy az illető annak a szolgálatnak a látáskörében volt. De ez még semmit nem mond arról, hogy az adott
személy írt-e jelentéseket is az illető szolgálatnak, s ha igen, akkor
kényszer hatására cselekedett-e, vagy önként súgott, és az sem kevésbé lényeges, hogy amit adott esetben jelentett, annak mi lett a
következménye, okozott-e ezzel tényleges kárt valamely, a múlt
rendszerben politikai okból üldözött személynek. Ezeknek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 54 perckor,
lenyugszik
17 óra 15 perckor.
Az év 25. napja,
hátravan 340 nap.

Ma PÁL, holnap PAULA és
VANDA napja.
PAULA: a Pál férfinév női
párja.
VANDA: lengyel eredetű női
név, egy mondabeli királylány
neve. Jelentése: vad nő.

IDŐJÁRÁS

Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 30C
min. -20C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 24.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7569

4,1883

1,4951

173,0400

Folytatódik az ökumenikus imahét

Folytatódik az ökumenikus imahét Marosvásárhelyen, ma
a Gecse utcai református templomban Sebestyén Péter
római katolikus plébános igehirdetésére várják a híveket.
Szombaton a cserealji Szent Kozma és Damján római katolikus templomban Les Zoltán református lelkipásztor prédikál. A záróistentiszteletre a Gecse utcai református
templomban kerül sor, az igehirdető Balla Imre katolikus
lelkész lesz. Valamennyi istentisztelet 18 órakor kezdődik.
A perselyes adományokkal a Kántor-tanítóképző Főiskola
székhelyének felépítését támogatják.

A Tompa Miklós Társulat Hedda Gablere
januárban két nemzeti színház műsorán szerepel

Januárban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban és a budapesti Nemzeti Színházban is megtekinthető lesz a Tompa Miklós Társulat
sikerprodukciója, Henrik Ibsen Hedda Gabler
című drámája.

Ez a produkció képviselte a társulatot a Pécsi Országos
Színházi Találkozón, a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján – ahol Varga Andrea címszereplő a legjobb női alakítás díját érdemelte ki – és Székelyudvarhelyen az
Interetnikai Színházi Fesztiválon (9. IFESZT).
A Keresztes Attila rendezésében bemutatott műről
György Andrea így ír:
„Keresztes Attila új Hedda Gablere rózsaszín dobozba
zárt néma üvöltés. (...) Keresztes rendezésének egy új dimenziója tárul fel azáltal, hogy a klasszikus, dramatikus
szövegre épülő, azt megjelenítő színházi előadás rendezője
a textus íróját is szereplővé teszi. (...) Az előadás ironikusan
reflektál az artaudi teologikus színpadra, amelynek legfontosabb eleme a szerzőisten, a szövegvilág teremtője, az
atya, aki jelen van, és figyel, hogy minden az ő elképzelései
szerint történjen a színpadon. Ő a zsarnok, akitől a rendező
és a színészek, »a mester gondviselésszerű akaratának elnyomott tolmácsai« nem tudnak megszabadulni, illetve
meg tudnának, de ennek az előadásnak az alkotói nem kö-

vetnek el apagyilkosságot. (...) Az elakadt lemezen a tenor
vég nélkül énekli a »Lass irre Hunde heulen« mondatot, és
a megtébolyodott kutyák mintha sosem akarnák abbahagyni
az ugatást. A vásárhelyi Hedda Gabler nagyon jó előadás.
Annyira jó, hogy még a szigorú Henrik Ibsenből is előcsal
egy elismerő mosolyt” – Üvöltés a rózsaszín dobozból (jatekter.ro)
A Kúnos László magyar fordítását felhasználó színrevitel
szereplői: Bartha László Zsolt, Varga Andrea, Kilyén Ilka,
Kádár Noémi, Bíró József, Kádár L. Gellért és Biluska Annamária. Díszlettervező: Szőke Zsuzsi; jelmeztervező:
Bianca Imelda Jeremias; zeneszerző: Boros Csaba; rendező: Keresztes Attila.
Marosvásárhelyen este 7 órától a nagytermi stúdiótérben,
míg Budapesten január 28-án, hétfőn este 7 órától a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán lesz látható az előadás.
A marosvásárhelyi előadásra jegyek válthatók a színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában 12.00-17.30 óra
között (telefon: 0372-951-251), a színházban működő jegypénztárban (9.00-15.00 óra között és előadás előtt egy órával (telefon: 0365-806-865), valamint online a
www.biletmaster.ro honlapon, míg a budapesti előadásra a
https://www.jegymester.hu/hun/Event/62001841 oldalon.
(pr.-titkárság)

Az együttélés művészete

A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség
szervezésében január 26-án, szombaton délelőtt 10 órai
kezdettel Férfivá és nővé teremtette őket – Az együttélés
művészete címmel tart előadást a templomban dr. Ferenczi Enikő és dr. Czire Szabolcs.

Szülők iskolája a Philothea Klubban

Január 29-én 18 órától az év első beszélgetésére várják
a szülőket a Philothea Klubba. Témája: Hogyan szerettessük meg gyermekeinkkel az olvasást? „Az ember azért
olvas, hogy érezze az életet” – írja Adam Kennedy. De mi
van akkor, ha gyermekeink nem olvasnak? Vagy nem olvasnak eleget? Hogyan kelthetjük fel az olvasókedvet?
Van-e az olvasóvá nevelésnek egy jól bevált receptje? Mit
tehetünk mi, szülők, hogy gyermekeink olvasóvá váljanak?
Mikor kell elkezdeni az olvasás megszerettetését, és milyen könyvek ajánlottak olvasásra adott korban? Ezekre a
kérdésekre keresik a választ Makkai Kinga pedagógus segítségével.

Jogi tanácsadás

Január 30-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában ingyenes jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

Farsangi bál

Az Erdélyi Magyar Baloldal február 15-ére farsangi bált
szervez. Az érdeklődők a szervezet Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között
iratkozhatnak fel. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon.

Medvék hete az állatkertben

A marosvásárhelyi állatkert szervezésében január 28. és
február 8. között zajlik a Medvék hete című programsorozat, amelyre alsó tagozatos osztályok jelentkezését várják.
A foglalkozásokra ma még jelentkezhetnek csoportok. Kapcsolattartó: Halmágyi Ildikó, telefonszám: 0746-799-057.

A vitiligóval diagnosztizált
személyek figyelmébe!

Január 26-án, szombaton 10 órától nem mindennapi találkozóra kerül sor a marosvásárhelyi Privo szállodában. Orvosok, pszichológusok vitiligo (bőrpigmenthiány)
bőrbetegségben szenvedő személyeket várnak kötetlen
beszélgetésre, amelynek a jelmondata: „Érezd jól magad
a bőrödben!”. Szó lesz a betegségről, a kezelési módozatokról, ugyanakkor önbizalmi kérdésekről is. Az eseményen a részvétel ingyenes. Az érdeklődőket arra kérik,
jelezzék részvételi szándékukat Iosif Vajnar szervezőnek
a 0755-112-298-as telefonszámon.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Varga Andrea, Kádár Noémi
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Hétvégi sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti
Liga Kék csoportjának 2. fordulójában, vasárnap 16.30 órai kezdettel, a
ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid.
A női Nemzeti Liga Sárga csoportjában, szombaton 18 órától: Bukaresti
Agronomia – Marosvásárhelyi CSM.
KÉZILABDA. A női A osztály 13.
fordulójában, vasárnap 17 órától:
Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi
CSM.
RÖPLABDA. Az A2 osztályú női
bajnokság 14. fordulójában, szombaton: Dévai Cetate – Marosvásárhelyi
CSM.

RENDEZVÉNYEK

Kikapott a norvégoktól,
és kiesett a magyar válogatott

A magyar férfikézilabda-válogatott nem játszhat az olimpiai selejtezőt érő
hetedik helyért a német–dán közös rendezésű világbajnokságon, miután a középdöntő zárófordulójában Herningben 35-26-ra kikapott a norvég csapattól,
így tizedikként zárt.
Elméletileg a 2-7. helyezettek vehetnek részt a jövő tavaszi olimpiai selejtezőtornákon, de a tizediknek is marad esélye az indulásra, ha a vb legjobb kilenc
csapatából Egyiptom megnyeri az Afrika-bajnokságot, Brazília a Pán-amerikai-bajnokságot, míg a német-francia-horvát-spanyol-dán-norvég-svéd hetesből
az egyik Európa-bajnok lesz.
A magyarok Koppenhágában a csoportkört két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, a középdöntőt pedig egy győzelemmel és két vereséggel
zárták, így a herningi II. csoportban az ötödik helyet szerezték meg, mert Egyiptommal azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel végeztek.
A mérkőzésről részletes beszámolót hétfői lapszámunkban olvashatnak.

Műtárgy- és régiségvásár

A művészetkedvelők és a műtárgygyűjtők számára február 1-3. között a marosvásárhelyi Promenada Mallban
XXI. alkalommal szervezik meg a műtárgyak és régiségek
vásárát. 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 kiadványok, érmék, jelvények, bélyegek.

Kolbásztöltő fesztivál
Kelementelkén

Február 2-án a kelementelki Simén-kúria udvarán harmadik alkalommal szervez kolbásztöltő fesztivált a Petry cég.
Az előző rendezvényhez hasonlóan minimum ötfős csapatok jelentkezhetnek, akiknek kétméteres asztalt, padot, faszenes sütőt biztosítanak. A benevezők kedvezményes
áron igényelhetnek alapanyagcsomagot. Érdeklődni, jelentkezni a 0735-206-265-ös telefonszámon, illetve a
pr@petry.ro e-mail-címen lehet. A rendezvény 10 órától
kezdődik, az eredményhirdetés 15 óra körül várható.
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Idén is lesz diákutaztatási program március 15-e alkalmából Ország – világ

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is dencében legalább egy határt átlépjen, és egy másik iskolával
meghirdeti utaztatási programját Kárpát-medencei a nemzeti ünnephez kapcsolódó közös programot szervezzen.
A Rákóczi Szövetség – az utazásban részt vevő diákok száközépiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A felhímától függően – akár 300 ezer forint utazási támogatásban is
vásra február 18-ig lehet jelentkezni.

A szövetségnek az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint
a program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez
kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a
magyar diákok, tanárok és iskolák között.
A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely
Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet.
Feltétel, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-me-

részesítheti a sikeres pályázókat, illetve segít a fogadó iskola
közvetítésében. További információk és a pályázati űrlap
a
Rákóczi
Szövetség
honlapján
található,
a
https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/378palyazati-felhivas-marcius-15-i-diakutaztatasi-program linken.
A közleményben kitértek arra is, hogy 2018-ban csaknem
400 Kárpát-medencei középiskola több mint 15 ezer diákja és
tanára kapcsolódott be diákutaztatási programjaikba. (MTI)

Másodszorra hirdet pályázatot a MIÉRT és a MAKOSZ Winkler Gyula EP-képviselővel közösen azoknak az erdélyi magyar fiataloknak, akik sikeresen
jelentkeztek a DiscoverEU – Fedezd fel Európát!
program második fordulójára.

„Ez nem turisztikai, hanem kulturális program”
„Az első pályázati kiírás egyik nyertese, Pusztán Viola beszámolójában úgy fogalmazott, hogy az utazást követően
»picit jobban megismerhettük a kultúrákat, önmagunkat és
szinte egész Európát otthonunknak érezzük kissé«, és ez a kulcsa ennek a programnak” – fogalmazott Winkler Gyula a sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy ez nem turisztikai, hanem
kulturális program. „Mindannyian európai fiatalok vagytok,
együvé tartoztok, ez a program alkalmat teremt arra, hogy felfedezzétek: közösek álmaitok, közösek célkitűzéseitek” –
hangsúlyozta az EP-képviselő.
Először 2016 októberében tárgyalták a DiscoverEU – Fedezd fel Európát! kezdeményezést az EP strasbourgi plenáris
ülésen, ahol az Európai Bizottság és az Európai Parlament
képviselőinek nagy többsége támogatta az ötletet, miszerint a
18 éves fiataloknak biztosítani kell ingyenes vonatjegyeket,
hogy beutazzák és felfedezzék Európa különböző helyeit. Az
elképzelést sikerült gyakorlatba ültetni 2018 májusában, amikor meghirdették az első DiscoverEU program kritériumait.
„Már első alkalommal több mint 100 ezer fiatal pályázott
a közel 15 ezer ingyenes vonatjegyre. Minden országnak megszabták, hogy hány személynek tudnak ingyenes vonatjegyet
biztosítani, Románia 551 hellyel rendelkezett, amire 2393-an
pályáztak. Minden országban túljelentkezés volt egyébként.
A mi pályázatunkon végül egy csapat (3 tagú) 765 eurós és
egy egyéni pályázó kapott 305 eurós támogatást, amelyet az
utazás ideje alatt szállás, étkezés és egyéb költségeire fordíthattak” – ismertette a részleteket az EP-képviselő.
Látván a sikert, az Európai Parlament elfogadta, hogy a
2019-es költségvetésből 16 millió eurót fordítsanak a második
fordulóra, így a múlt év végén újra meghirdették a pályázatot.
Az európai kiírás eredményei most kerülnek nyilvánosságra,
ennek megfelelően indul az erdélyi magyar fiataloknak szóló
pályázat is, amelyen a szállás és étkezés költségeire lehet támogatást kérni. (közlemény)

Európa felfedezésében segítenek a fiataloknak

Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke, az
RMDSZ EP-képviselőjelöltje csütörtökön, a marosvásárhelyi
sajtótájékoztatón rámutatott: a DiscoverEU projekt utazási
költségeit ugyan megtéríti az EU, egy külön pályázattal azonban az étkezést és szállást is finanszírozzák most. Hozzátette:
„EP-képviselőkkel, elsősorban Winkler Gyulával évek óta
együttműködünk azért, hogy közelebb hozzuk az Európai
Uniót a fiatalokhoz – brüsszeli látogatásokkal, a gyakornoki
programmal, újabban pedig a DiscoverEU promoválásával”.
A MIÉRT tagszervezetei köréből az elmúlt öt évben közel
egymillió eurót hívtak le Erasmus+-os pályázatokkal, ezért is
fontos, hogy az EU nyitott arra, hogy ezeket az összegeket
megduplázzák a következő hétéves ciklusban. Ugyanakkor
bővíteni kellene a DiscoverEU esetében: ne csak a 18 évesek
pályázhassanak, hanem 30 éves korig legyen elérhető a projekt, hogy olyan fiatalok is élhessenek a lehetőséggel, akik
már elmúltak 18 évesek, de nem volt lehetőségük megismerkedni Európával – jegyezte meg ugyanakkor Oltean Csongor.
Domokos Ferenc, a Romániai Magyar Középiskolások
Szövetségének (MAKOSZ) elnöke kiemelte: a pályázatra ifjúsági szervezetben tevékenykedők jelentkezhetnek, ezért
egyfajta jutalomként lehet ezt a támogatást értelmezni azok
számára, akik aktívak voltak diákként. „Sok fiatalnak nincs
meg az a lehetősége, hogy különböző európai országokat
meglátogathasson. A pályázatunk tovább bátorítja azokat, akik
részt vesznek DiscoverEU-n, de nincs meg a lehetőségük arra,
hogy fedezzék a további költségeket” – emelte ki.

Iohannis: Az igazi államférfiak nehéz időkben
a polgárok érdekében cselekednek

Az igazi államférfiak nehéz időkben a polgárok érdekében cselekednek – jelentette ki csütörtökön
Klaus Iohannis államfő a két román fejedelemség
egyesülésének évfordulója alkalmából a pátriárkai
palotánál tartott ünnepségen.

„1859-ben a román fejedelemségek európai értékrendet
vallottak, és egy (...) vállalásokkal és áldozatokkal járó, széles
körű modernizációs folyamat indult. (...) A 160 évvel ezelőtti
román elit arra mutat példát, hogy az igazi államférfiaknak
nehéz időkben fel kell emelkedniük a kihívások szintjére, és
a polgárok érdekében kell cselekedniük” – fejtette ki Iohannis.
Az államfő Mihail Kogălniceanut idézte: „A törvény helyettesítse az önkényt! A törvénynek legyen hatalma!”
„Nemzetünk ezekre a Mihail Kogălniceanu által oly tisztán

megfogalmazott elvekre épül. (...) Az 1859-es pillanat azért
válhatott valósággá, mert az akkori elit magas célokat fogalmazott meg, amelyek egybeestek az emberek akaratával, és
ezért nem gyengítették, hanem erősítették a törvényt, nem a
hatalmi visszaéléseket támogatták, hanem intézményeket építettek. (...) Ha most csalódottak vagyunk, hogy Moldva lemaradt a fejlődésben, hogy nem köti össze modern infrastruktúra
az ország többi részével, hanem helyette minden január 24én újabb ígéreteket kap, akkor tegyük félre a populizmust, és
térjünk vissza azokhoz a dolgokhoz, ami fontos az embereknek, ahogyan azt rövid uralkodása alatt Alexandru Ioan Cuza
is tette” – mondta Iohannis. Ezt megelőzően az államfő istentiszteleten vett részt a pátriárkai székesegyházban, és megkoszorúzta Alexandru Ioan Cuza uralkodó szobrát. (Agerpres)

Több mulasztás jóvátételére szólította fel Romániát az EB

Az Európai Bizottság jelzi, hogy az ország késik a közösTöbb mulasztás jóvátételére szólította fel csütörtökön Romániát, valamint néhány más tagországot az ségi vámkódex vámtartozásra vonatkozó előírásainak alkalmazásával.
Európai Bizottság (EB).

A bizottság felszólította Romániát, hogy haladéktalanul és
maradéktalanul fizesse vissza azt az összeget, amelyet jogtalanul tartott vissza a más tagállamokból vásárolt gépkocsik
forgalomba írásakor.
A bizottság egy másik levélben azt rója fel, hogy Románia
és Észtorság nem iktatta saját jogrendjébe az elektromos és
elektronikus hulladékok kezeléséről szóló európai uniós
irányelvet.

A bizottság ugyanakkor felszólítja Romániát, Ciprust, Franciaországot és Írországot, hogy maradéktalanul iktassa jogrendjébe a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságáról szóló
irányelvet, amely révén plusznyugdíjhoz juthatnának a mobilis munkavállalók.
Amennyiben az országok két hónapos határidővel nem teszik jóvá a fenti mulasztásokat, az Európai Unió bírósága elé
állíthatók. (Agerpres)

Az Európai Unió különböző programokon keresztül
eurómilliókat fektet a román oktatásba, ám eredmény alig látszik – állapította meg szerda este
Focşani-ban Cristian Ghinea, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselője.

teljesebben hatna a kormányzásra” – vélekedett a képviselő.
Ghinea elmondta: a párt célkitűzése, hogy megtriplázza a vidéki szervezeteinek számát: a mostani háromszázról év végére
el szeretnék érni a kilencszázat, hogy a jövő évi választások
alkalmából az „egész pályán” egyenrangú ellenfelei legyenek
a Szociáldemokrata Pártnak (PSD).
Cristian Ghinea, Dan Barna pártelnökkel együtt részt vett
Focşani-ban a két román fejedelemség egyesülésének évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. (Agerpres)

C. Ghinea: Eredménytelenül fektet eurómilliókat
az unió a román oktatásba

Ghinea véleménye szerint az eredmények akkor javulnának,
hogyha az unió szorosabban követné, sőt – ha kell – beleszólna abba, hogy mire és miként költik el a pályázott pénzt.
„Talán az vezetne Románia modernizálásához, ha az unió erő-
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Az influenza miatt
felfüggesztették az oktatást

Felfüggesztik az oktatást ma, pénteken az ország
mindegyik tanintézetében. Az intézkedést az influenzavírus terjedése indokolja. Az egészségügyi minisztérium szerdán tájékoztatta az oktatási tárcát az
influenzavírus okozta fertőzések helyzetéről, és
kérte, hogy – a megbetegedések megelőzését célzó
pótlólagos intézkedésként – országszerte függesszék fel az oktatást január 25-én, pénteken. A
tanügyminiszter rendelettel jóváhagyta a javasolt intézkedést, így a csütörtöki hivatalos szabadnap után
pénteken sem lesz tanítás az iskolákban és óvodákban, és a két hétvégi nappal együtt a gyerekeknek
összesen négy napon át nem kell közösségbe menniük – áll az egészségügyi minisztérium közleményében. (Agerpres)

Együtt indulhat az EP-választáson
az USR és a PLUS

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a
Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) február elején dönti el, hogy együtt indulnak-e az európai parlamenti választásokon – nyilatkozta a
Realitatea TV kedd esti műsorában Dan Barna, az
USR elnöke. Barna szerint az erre vonatkozó tárgyalások már egy esztendeje tartanak, döntés február
elején várható. A pártelnök elmondta: az USR belső
választásokon állította össze 43 személyes listáját,
amellyel indul az európai parlamenti helyekért. Újságírói kérdésre válaszolva Barna kijelentette: Dacian Cioloş volt miniszterelnököt egy évvel ezelőtt
meghívták a pártba. Dacian Cioloş, a PLUS egyik
alapítója azt mondta keddi sajtóértekezletén, hogy az
USR-vel való esetleges együttműködésről azt követően döntenek, hogy a párt szombati országos tanácsán, amelyre mintegy 1.800-2.000 küldöttet várnak,
megválasztják a PLUS vezetőségét. (Agerpres)

Az USA közölte Moszkvával, hogy
felmondja az INF-szerződést

Diplomáciai csatornákon keresztül közölte az Egyesült Államok Oroszországgal, hogy véglegesen eldöntötte: felmondja a szárazföldi állomásoztatású
közepes és rövid hatótávolságú nukleáris fegyverek
felszámolásáról (INF) szóló szerződést – jelentette
be Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes
szerdán, a Moszkvához közeli Kubinkában tartott
sajtótájékoztatóján. Rjabkov közlése szerint az
orosz félnek amerikai részről egy washingtoni diplomáciai csatornán keresztül megerősítették a „legmagasabb szinten bejelentett szándékot”. „Emellett
világos magyarázat hangzott el, amely szerint a bejelentett lépés nem jelent felhívást párbeszédre, azt
a körülmények összessége alapján hozták meg, és
véglegesen” – mondta az orosz diplomata. (MTI)

May szerint a kilépés halasztása
nem oldana meg semmit

Theresa May brit miniszterelnök szerint a brit EUtagság megszűnésének (Brexit) elhalasztása semmit nem oldana meg. A konzervatív párti kormányfő
a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki
válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi félórájában – az ellenzéki Munkáspárt vezetője, Jeremy
Corbyn kérdésére, hogy garantálja-e a megállapodás nélküli Brexit elkerülését – kijelentette: az utóbbi
időben benyújtott képviselői módosítások célja olyan
helyzet előállítása, amelyben Nagy-Britannia nem
lépne ki az EU-ból a törvényben is meghatározott
március 29-i határnapon. May szerint azonban ez
nem oldaná meg a felmerült problémákat, valamikor
mindenképpen eljön a döntés pillanata, és a döntési
lehetőségek mindig ugyanazok lesznek: megállapodás nélküli Brexit, megállapodásos Brexit, vagy a
Brexit elmaradása. (MTI)

Ügynökbotrány újratöltve

(Folytatás az 1. oldalról)
a kérdéseknek a megválaszolása esetenként hosszú eljárást igényel, aminek a végén az átvilágító hatóság ad egy
hivatalos tanúsítványt arról, hogy az illető együttműködött-e a múlt rendszer titkosrendőrségével vagy sem. Ám
volt már nem egy olyan eset, amikor az ilyen tanúsítványt
per nyomán bírói ítélet változtatta meg, szóval még a
szakhatósági átvilágítás sem csinál valakiből egyértelműen besúgót.
Az pedig csak ennek a tisztázása után feltehető kérdés,
hogy az illetőnek az ügynöki szerepe adott-e valamilyen
löketet a szakmai karrierének is, mert ha igen, csak
akkor állunk szemben igazi hétpróbás gazemberséggel.
De ebből a szempontból nézve nemcsak a már a múlt
rendszerben is karriert befutó nagyfiúk átvilágítása
lenne érdekes, hanem a jelenlegieké is. Hiszen tele a
padlás és az országot irányító intézmények is olyan tüneményes karrierívű emberekkel, akiknek a tevékenységében nyomát sem látni annak a hozzáértésnek, amivel
rendelkezniük kellene. És ezek is vannak legalább olyan
kártékonyak, mint adott esetben a múlt rendszerben jelentéseket írogatók.
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Nagyszabású tervekkel indul az év

(Folytatás az 1. oldalról)
Tavaly sikerült megkötni a szerződést az építővel, így hamarosan
elkezdődnek a munkálatok.
Az egészségügyi ellátás fejlesztése kapcsán a tanácselnök kiemelte: a megyei önkormányzat
alárendeltségébe tartozó megyei
klinikai kórháznak 17 épülete van,
amelyek zömében régiek, ezért idén
az eddigieknél több pénzt szeretnének a szükséges javításokra, felújításokra, illetve egészségügyi
berendezések vásárlására fordítani,
hogy segítsék az orvosok munkáját
és a jobb betegellátást. Ezért felkérték a kórház vezetőségét, hogy je-

lezzék a szükségleteket. Az elmúlt
évben a kórház vezetősége által javításokra igényelt összegeket a megyei
önkormányzat
teljes
mértékben jóváhagyta.
Konferenciaközpont, kerékpárút
és sípálya
A megyei önkormányzat idei tervei között szerepel Erdély legnakonferenciaés
gyobb
rendezvényközpontjának a létesítéséhez szükséges szaktanulmányok
elkészítése. Péter Ferenc szerint
Maros megyében nagy szükség van
egy ilyen jellegű létesítményre,
ugyanis több ízben volt rá példa,
hogy nagyszabású kiállítások szer-

vezői arra kényszerültek, hogy más
megyébe vigyék a rendezvényeiket,
ugyanis Maros megyében nem volt
nagyságrendileg alkalmas felület
ezek megszervezésére. Példaként a
tanácselnök a GastroPan nemzetközi sütő- és pékipari kiállítást említette, amely, bár Szovátán indult,
és tavaly Marosvásárhelyen ünnepelte 10. évfordulóját, idén Aradra
költözött, ugyanis a szállodák konferenciatermei nem felelnek meg
egy ilyen eseménynek.
A turizmus fellendítését szolgálná a megyei önkormányzat
terve: kerékpárutat létesítenének a
nyárádmenti kisvasút nyomvona-

Járművek az árokban, emberek a sürgősségin

Jégpáncél az utakon

– Hogyan lehetett volna megelőzni, hogy a közutakra jégréteg
rakódjon le, és a járművek ne rongálódjanak meg? – kérdeztük Elekes Róberttől, az útügyi igazgatóság
szóvivőjétől.
– Nehéz megelőzni és előre látni
a fagyos idő miatt bekövetkező tükörsima felületeket. A Szabadi úthoz
hasonló jelenséggel nagyon sok országútszakaszon találkoztunk, és
csúszásgátlót szórtunk le, annak el-

lán, amely összekötné Marosvásárhelyt Szovátával, és igen népszerű
lehetne mind a környék lakói, mind
pedig a turisták körében. Ennek érdekében mintegy első lépésként
kezdeményezni fogják a tulajdonjog megszerzését a Szállítási Minisztériumtól.
Péter Ferenc hozzátette, régi
terve egy korszerű síközpont kiépítése a Görgényi-havasokban, az
ehhez szükséges szaktanulmányoknak az elkészítése is szerepel az idei
tervek között. A beruházás szerepel
ugyan a turisztikai fejlesztések országos mestertervében, anyagiak
hiányában azonban a megvalósítására eddig nem került sor. A tanácselnök szerint, amennyiben sikerülne
megépíteni a mintegy 12 km-es sípályát, azáltal két-három hónappal
meg tudnák hosszabbítani a síidényt
Maros megyében, az pedig gazdasági szempontból igen előnyös
lenne.
Sajtótájékoztatóján az elnök a
megyei utakra is kitért, amelyeknek
a korszerűsítését idén is folytatják.
Miután tavaly több mint hatvan kmes szakaszra sikerült új aszfaltréteget húzni, idén még ennél is többre
vállalkoznak.
Tovább fejlesztik
a motorsportparkot
A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy az elsőrendű feladatok között
a tavaly felavatott Transilvania
Motor Ring fejlesztése is szerepel.
A helyszínen bővíteni kell a parkolóhelyeket, erre a célra idén területet vásárolna a megye. Jelenleg
néhány száz parkolóhely áll a rendelkezésre, viszont egy-egy rendezvényen ennek a többszörösére lehet
szükség, a motoros és autós versenyeket szervező egyesületek és
szakmai szervezetek már számos
rendezvényt ütemeztek be erre az
évre a motorsportparkba, amelyekre
előreláthatólag nagyon sokan fognak ellátogatni az ország különböző
részeiből. A tavalyi nyitóünnepség
iránt is óriási volt az érdeklődés,

lenére, hogy ilyen esetben sajnos hatástalan. A só és homok elszórásával
csekély eredményt lehet elérni,
mivel megáll a tükörsima felület felszínén, majd lepörög, nem vegyül a
jégréteggel, főleg amikor a hajnali
órákban szórják el. Hajnali 4 órakor
indulnak a sószóró járművek, és
szükség esetén újra ellenőrzik az
utak állapotát, de mivel olyan korán
még nincs forgalom, hogy a járművek eloszlassák, a csúszásgátló
anyag nem vegyül a jégréteggel, és
nem indul be a várt reakció. Rendkívül csúszós felületeken a kalciumkloriddal való felületkezelést
alkalmazzák, de ahhoz, hogy a fo-

mintegy tízezer néző hatezer gépkocsival érkezett a helyszínre. A parkolóövezet
bővítése
mellett
Szentpál felől egy új bekötőút megépítését is tervezi a megyei önkormányzat, erre a célra is
különítenének el pénzt az idei költségvetésben.
A repülőtér fejlesztése idén is
hangsúlyos szerepet kap: miután az
elmúlt év végére elkészültek a megvalósíthatósági tanulmányok, idén
uniós alapokat szeretnének lehívni
a kifutópálya meghosszabbítására,
valamint az utasterminál és a repülőparkoló bővítésére. Ezen beruházásokra uniós alapokból legtöbb 50
millió eurót igényelhet a megyei
önkormányzat. Péter Ferenc hangsúlyozta, mindemellett folytatják a
lobbit a légitársaságoknál, ugyanakkor a kormányon keresztül is próbálnak hatni például a Tarom
légitársaságra annak érdekében,
hogy több járat induljon Bukarestbe.
– Nagyon fontos szempont, hogy
olyan repterekkel legyen összeköttetésünk, ahonnan van továbbrepülési lehetőség. Ehhez napi járatok
kellenek, a megfelelő időpontokban. Ugyanúgy a turisztikai idényben minél több charterjáratra van
szükség, hogy növeljük az utasforgalmat – tette hozzá az elnök.
Jelenlegi formájában haszontalan
a metropolisz övezet egyesület
A megyei tanács elnöke az idei
prioritások közé sorolta a metropolisz övezet egyesületnek a holtpontról való kimozdítását is, ugyanis
véleménye szerint az egyesület
ebben a formában haszontalan, s ha
nem sikerül előrelépni és projekteket elindítani, akkor szükségtelen
is. Mint mondta, az egyesületnek
végre olyan fejlesztéseket kellene
elindítania, amelyek az övezethez
tartozó települések hasznára válnak.
Az egyik ilyen lehetne, hogy felvállalják a Marosvásárhely Mezőség
felőli terelőútjának a megépítéséhez
szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését.

lyékony halmazállapotú szer feloldja
a jeget, a forgalom elől le kell zárni
egy rövid időre az érintett szakaszt.
– A Szabadi úton nem ritka, hogy
totálkárossá válnak a kibetonozott
vízelvezető árokba boruló személygépkocsik. Egy út menti korláttal
megelőzhetők lennének a hasonló
események.
– A szabvány szerint másfél
méter mély szintkülönbségnél szükséges a védőkorlát felszerelése.
Azon a lakott területen ezért nem
került az út és vízelvezető árok közé
védőkorlát, egyébként az említett
szakasz a municípium ügykezelésébe tartozik.

Fotó: Nagy Tibor

Az időjárás-előrejelzés szerint várható volt az ónos eső és a
dérlecsapódás, amely azonban a gépjárművezetőket és gyalogosokat egyaránt január 24-ére virradóra országszerte váratlanul érte. A Marosvásárhelyről a Mezőség felé vezető
Szabadi út (15E) mindkét oldalán a kora reggeli órákban irányíthatatlanná vált járművek borultak a vízelvezető árokba.
A balesetekről készült képeket sokan a közösségi oldalon
meg is osztották. A példákat sorolhatnánk, mivel Korond és
Farkaslaka között is jégpáncél alakult ki, a DN1 A országúton
kamion sodródott le az úttestről, de a sürgősségi ügyeletek
is megteltek törött végtagú emberekkel.

Szer Pálosy Piroska

– A lakosság nehezményezi, hogy
a hivatal nem intézkedett a kora
reggeli órákban. Szórtak-e csúszásgátlót a municípiumhoz tartozó útés járdaszakaszokra? Van-e elegendő mennyiségű csúszásgátló
anyag raktáron? – kérdeztük a
helyi önkormányzat szóvivőjét,
Cosmin Blagát.

– A helyi polgármesteri hivatalnak a forgalmasabb útszakaszokra,
közterületekre van szerződése a hóeltakarítást végző céggel. A mellékutcákban az ott lakók és a
tulajdonosi társulások kell gondoskodjanak a járdák megtisztításáról,
és csúszásgátló anyag elszórásával
a járhatóvá tételéről; ennek elhanyagolása bírsággal jár. A hivatal
rendelkezik a szükséges mennyiségű csúszásgátló anyaggal.

Fotó: Infotrafic
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Antalffy Endre tanulmánya az iszlám oktatásról

Oláh-Gál Róbert

Jeleztem a Népújság igényes olvasóinak,
hogy érdemes áttanulmányozni Antalffy
Endre, Marosvásárhely egyik legnagyobb
tudós orientalistájának a hagyatékából az iszlámmal kapcsolatos előadásait, írásait, kéziratait. Szerencsére az özvegye, Szilágyi
Mimi, mielőtt kivándorolt volna Izraelbe (az
1970-es években), a férje kéziratban lévő
anyagait – előadásait, tanulmányait, kéziratait
– legépelte, és beadta (eladta) az Állami Levéltár Maros megyei fiókintézményébe.
Ezzel nagy szolgálatot tett, mert Antalffy
Endre legtöbb előadását fejből tartotta, de
előtte illendően felkészült, leírta magának az
előadások szövegét. (Németországban élt orvosprofesszor fia – prof. dr. Antalffy András
– is leírta, hogy az apjának félelmetes memóriája volt, egy tízoldalas szöveget kétszeri elolvasás után fejből tudott.) Nos, az alább
közlendő tanulmányt is az özvegy gépírásában olvastam a Maros megyei levéltárban, és
vittem számítógépbe, hogy megmaradjon az
utókornak digitális formában. Az özvegy a
tízoldalas gépelt szöveg végére odaírta, hogy
ezt a tanulmányát a férje még 1910-ben közölte, de én nem találtam meg sehol digitális
formában. Igaz, hogy Antalffy Endrének az
iszlám iskoláiról írt tanulmánya több mint
százéves, mégis rendkívül érdekes, és az iszlám világ előretörésével sajnos igen aktuális
is lett. Érdemes odafigyelni Antalffy Endre
megállapítására, aki még a XX. század hajnalán felhívta a világ figyelmét, hogy Kelet
nyugalma és maradisága nem fogadja be a
Nyugat értékrendszerének Keletre való nyomulását. Antalffy Endre több éven át volt az
egyiptomi Ázhár mecsetegyetem (a „Virágok
Egyeteme”) hallgatója, mint ilyen, talán a világtörténelemben a második magyar, akit a
mecsetegyetem hallgatójának fogadott, jó 30
évvel Germanus Gyula előtt. Leírt sorai tükrözik a szemtanú hitelességét, és belülről ismerhette meg az iszlám oktatási rendszer
szellemét. Antalffy Endre másodiknak fordította magyarra a Koránt (sajnos máig kiadatlan a fordítása, és az irodalomtörténészek is
a legkiválóbb magyar orientalisták közé sorolják.)
Az iszlám iskolái
Az iszlám iskoláiról lévén szó, a szoros értelemben vett vallásos iskolákra gondolunk,
melyeknek szervezete, szelleme, sőt tanításanyaga is teljesen az iszlám középkori hagyományain alapszik. Nyugat politikai
térfoglalása Afrika és Ázsia területein a mohamedánságra nézve is új kultúrérdekeket teremtett. Ebben a tekintetben leginkább
Egyiptomot, India iszlám hitű társadalmát s
némileg Törökországot vehetjük például.
Mindezekben az országokban elkerülhetetlenné vált az oktatásnak európai irányú szervezése is éspedig külön-külön, a viszonyaikra
leginkább befolyó nyugati államokkal való
kapcsolatuk s kulturális ráutaltságuk foka
szerint. Ezzel szemben az iszlám vallásos iskolái szorosan megmaradnak a régi hagyományok keretei között, amint irányukat és
feladatukat az iszlám célja s a középkorban
kialakult sajátos tudományrendszere eredetileg meghatározta. Ezeknek az iskoláknak tipikus képviselője a kairói Azhár
mecsetegyetem, az iszlám legrégibb (970-ben
alapították) s mai napig is legjelentősebb mecsetegyeteme. Mint a színarab tudományosság tízszázados bölcsője. Hír és tekintély
dolgában messze meghaladja Fez, Tunisz,
Konstantinápoly és Kalkutta hasonló iskoláit.
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1 dirhem = 4 g ezüst érmesúly

Al-Azhar Mecset és Egyetem

Falai közé seregestől özönlenek a tanulni
vágyó fiatalok a világ minden tájáról, ahol
csak mohamedán ember lakik: Marokkóból,
Tuniszból, Szudánból, Zanzibárból, Törökországból, Afganisztánból, Perzsiából, Indiából, Kínából, még Jáváról is. Ez az
etnográfiai tarkabarkaság, szőnyeges, mozaikos mecsetek Kelet káprázatos színvilágában
adják meg a keretet az arabság iskolai életéhez, a mely éppen itt, Egyiptomban nagy
hagyományokon indul a századokon keresztül ragyogó múltnak emlékeivel ékes. Még a
középkor folyamán EGYIPTOM LESZ AZ
ARAB TUDOMÁNYOSSÁG KÖZÉPPONTJA Kufa, Baszra, Káiruván, Kodova,
Damaszkusz tűnő nyomdokain. Az iszlám
szellemi ereje ettől az időtől kezdve Kairóba
települ, hogy innen sugározza szép hatását az
igazhívők milliói közé mind e mai napig.
Kairó történetének szakaszait át- meg átszövik az arab műveltség fejlődésének pompázó
adatai. Iskoláiról, az azokban nyüzsgő eleven
életről, művészetet és tudományt pártoló
egyiptomi szultánokról arab történetírók és
földrajzírók könyveiben lépten-nyomon csodáló említés esik.
Ha csak szemezve válogatjuk is Mákrizi,
Ibn Káldun, Ibn Batutah, Leo Africanus művelődéstörténeti adatait, mesésen gazdag
képét kapjuk az egyiptomi arabság szellemi
életének a XI. és XIV. század között. Az Ázháron kívül egész sereg főiskola áll még a tudomány szolgálatában.
Mindezekben az iskolákban a leghíresebb
tanárok tanítanak. Anyagi szükségleteikről a
mai fogalmakat szinte meghaladó bőkezűséggel gondoskodnak alapítóik. A Hákim bi-ámr
– Allahtól alapított „Tudomány és bölcsesség
háza” – nevű főiskola könyvtárában ingyen
adták a másoláshoz szükséges tollat, tintát és
papirost. A Szultán Hászán mecsetben, mely
manapság is Kairónak legcsodálatosabb építési remeke, alapítója száz növendék számára
rendez be iskolát s fenntartására, tanárainak
és növendékeinek ellátására óriási hitbizományokat köt le Egyiptom és Szíria legtermékenyebb vidékein. Ezeknek a birtokoknak a
jövedelméből egy-egy tanárnak havonként
300 dirhem1 jut, s tanulók között pedig
ugyancsak havonként 4250 dirhemet osztanak ki – a gazdag ellátás áldásain felül. A Baibars mecset konyháiban is naponként száz

meg száz tanuló és szufi-növendék számára
főznek ebédet. Ugyanebben a mecsetben egy
külön tanfolyam is volt, hol az iszlám tudományok legfontosabbikát, a prófétai hagyományokat (hádisz) tanították a legnevesebb
hagyománytudósok. E magas színvonalú iskolák megfelelő könyvtárakban se szűkölködnek, melyeknek gazdagsága úgyis
nyilvánvaló, ha bizonyos kritikai tartózkodással fogadjuk is az arab források kerek számait. A kairói nagy kórházban, a
Murisztánban 200.000 kötetnyi könyvet őriztek. Negyven könyvtárnak adott helyet Moiz
helytartó palotája egymaga. Az El – Musztanszir könyvtár szétdúlásakor az elrabolt
könyvekből több mint 100.000 Ibn El-Muhtarikra, Alexandria kormányzójára esik. Pusztai beduinok hatalmukba kerítik a könyveket
szállító karavánt, az értékes Korán-példányok
művészi börtábláit letépik sarunak, a papirosa
azon helyben maradván, betemeti a futóhomok. Mákrizi szerint Ábiár mellett a puszta
közepén egy nagy dombnak is „könyvek
dombja” (Tall-el-kutub) a neve.
A tudományos szellem ezen általánossága
mellett természetesen a nőktől sem marad elzárva a tudományok forrása. Tahir, Baibars
szultán szerzetesnőknek is becsületére váló
szigorú napirend során egy asszonytanár
(sejka) tudós leckéinek a hallgatásában keresnek és találnak nemes vigasztalást. Dervisklastromokban, öregek menedékhelyén
mindenütt megkapaszkodnak a tudomány
igéi. Így keletkeznek a tulajdonképpeni tanítóintézetek, a „medresszé”-ken kívül az iskolák különböző fajtái: achánks, a záviják,
ribátok, melyek között pontos határvonalat
vonni a régi adatok világából igen bajos, s
nem is lehet ennek a rövid ismertetésnek a
feladata. Az a sok mecsetrom, mely úgyszólván elborítja a mai Kairó területét, régi iskolák sűrű szaporaságáról beszél. De ez a
példátlan jelenség a tudományos szellem
élénkségéből egymagából nem volna megérthető, ha egy mesterséges ok is nem működött
volna közre a létrehozásában. Ezt a mesterséges érvényesülő speciális intézményekben,
az úgynevezett vakfban találjuk meg, mely a
Fétimidák, Ejjubiták, de leginkább a mámluk
szultánok zavaros uralkodása alatt a vagyonbiztosítás egyetlen módjául kínálkozott. Lényege a mi hitbizományainkéhoz némileg
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hasonlóan abban állott, hogy magánvagyonokat vallásos intézmények, mecsetek címére
írtak olyképpen, hogy a kérdéses vagyonok
igazgatása, jövedelmeik jelentékeny részének
az élvezete a vallásos jog (seijje) erejével továbbra is az adományozó és utódai részére elidegeníthetetlenül biztosítva maradt. Az
Egyiptomban általános safeita ortodox irány
akkori gyakorlata a pénteki praedicatio
(chutba) céljára ugyanazon városban egynél
több mecsetet nem engedett meg. Ennélfogva
nem volt más mód, mint az értékes vakfok
hordozóiul szánt mecseteket iskolacélokra
építeni. Ez magyarázza meg az iskolák özönét Egyiptomban a XVI. századot megelőző
idők folyamán, s adja meg a kulcsot ahhoz a
jelenséghez is, hogy a vakfok szétzüllésével
ezeknek az iskoláknak az élete is semmibe
vész. Egyedül az Ázhár állja ki az idők változásait. Szívósságának utolsó diadala, hogy
1898-ban Egyiptomnak másik négy régi főiskolája, a tantahi, alexandriai, damietti és
dessuki is kormányzatilag az Ázhárba olvad,
úgy, hogy tanrendjükben most már az utóbbinak a tanrendje irányadó. Ily módon az
egyiptomi iszlám iskolázásában a jelent tekintve az egész vonalon egységes hatások érvényesülnek, amely hatások az Ázhárból
indulnak ki, s ennek a múltjában s egész Keleten elismert tekintélyében nyerik szentesítésüket.
A mecsetiskolák tanításanyaga a XIV. század végén állandóan kialakult tudományrendszer alakjában lép elibénk. Ekkor ugyanis
bezárul a tudományok kifejtésének kapuja
(arabul ukfilabár-ulidstihád). A mohamedán
tudományos szellem eredeti munkálkodásának eredményeképpen eddig a kapuzárásig
egy tökéletesen kialakult hittudományi enciklopédia birtokába jut, melyhez – meggyőződésünk szerint – sem hozzáadni többet, sem
elvenni belőle valamit nem lehet. Ez a tudományrendszer lényegileg a kinyilatkoztatás
egyenértéke, tökéletes kifejtése a kinyilatkoztatás forrásaiban rejlő igazságoknak. A tudományos munkálkodásnak ezen rendszer
megállapítása után nincs több keresnivalója
az eredetiség terén. Az iszlám tudósa a XIV.
század végétől többé nem „mudstahid”, kifejtő, hanem csak „mullaid”, másoló variáló,
ki tudományos állításait „kalasejkibnfulán”
tanította X.Y. doktor mondattal vezeti be,
tehát mindig egy mudstahid nevében hirdeti.
A mohamedán vallásos iskolázás feladata
a mondottaknak megfelelő különös jelleget
ölt, úgy, hogy közvetlen célja nem az értelem
fejlesztése, önálló szellemi munkára nevelés,
hanem az említett tudományrendszernek
nemzedékről nemzedékre átörökítése lesz.
Igaz, hogy ennek a feladatnak a keretében erkölcsi célok is érvényre jutnak. Hiszen maga
a tudomány is az iszlámban mint az erkölcsi
tökéletesség feltétele jön tekintetbe. Mohammed alakja a Korán és prófétái hagyományok
fényében mint erkölcsi ideál lebeg a muszlimok szeme előtt. A tudós, az „álim” az ő tökéletességének mása és örököse, s mint ilyen,
eleven példája a hívők szemében a próféta
erényeinek. Hivatásának minden oldala ily
módon a tökéletesség fokát kell hogy tükrözze. Tökéletesnek kell lenni a tudományban, a tanításban, a hívők lelki vezetésében,
jellemben, a szóbeli kifejezés művészetében,
fellépésben, egyéniségének hatásában és főképpen vallási cselekedeteiben (ibadet). Az
erkölcsi tökéletességnek ez a foglalatja a tudományokban gyökerezik, melyeknek megállapított egésze a hitbeli és erkölcsi
kötelességekben oktatja ki és irányítja Mohammed követőinek seregét.
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CCCXLII.)

Kiss Székely Zoltán

fa” mondás járta. Ha a télire eltett élelemnek
s tüzelőnek megvan még a fele, akkor a család
és a jószág már kitelel.
A keresztségben Pál nevét kapta az 1826ban e napon Kolozsvárott megszületett irodalomtörténész, költő, műkritikus, Gyulai Pál
is.

Az apostolok névünnepei általában a csillagászati hónap első, a naptári hónap utolsó
dekádjára esnek. Vízöntő havába a Szent Pálé
esik. Mivel nem találta méltónak magát az
apostoli címre – Saulként ő maga is keresztényeket üldözött –, önmagát „a legkisebb az
Beh jó világ a hóvilág,
apostolok között”-inek írta le. Midőn a daDe csak meleg szobában;
maszkuszi úton nagy fényesség vette körül, s
Virúlhat kinn a jégvirág,
ő lefordult a lováról, szót hallott: „Saul, Saul,
Ha kézben telt pohár van!
mit kergetsz engem?” A megtért Paulus a kereszténység nagy térítő apostola lett.
Fel is köszöntöm tél apót,
„Pál fordula fényességben” – olvasható
Hogy újra visszatére:
január 25-ére a régi magyar kalendáriumokTerítsen enyhe takarót
ban. Ettől kezdve a római polgár zsidó Saul a
Vetésre, venyigére;
latin keresztnevét használta: a zsidók szálfatermetű első királyának személynevét az
Nem lehet megmozdulni ebben a csendben
Vidor tavasz keljen nyomán,
aprócska jelentésű Paulusra cserélte. A keképző főiskolát végezhette el. 1859-ben álNyár is, ősz is dicsérje,
resztény mozgalom ezzel a lépéssel indult el
lami ösztöndíjjal Heidelbergbe küldték, ahol
S jó új bor és kenyér után
a világvallás felé vezető úton.
Robert Bunsen német kémikussal dolgozott
Hálánk híven kisérje.
E nap időjárásáról a termésre, a gazdaság
együtt. Hazatérve, a Szentpétervári Egyetem
kilátásaira következtetett az egykori falusi
ember. A régi paraszti gazdaságokban szigo- – ekként szól áldomása az 1893-ban kelt általános kémiai tanszékének vezetője lett, és
megírta A kémia alapelvei című munkáját. Ő
rúan be kellett osztani a télire eltett eleséget, Télen című versében –
vette észre, hogy ha a kémiai elemeket nöa tél vége gyakran nélkülözést hozott, s a tavekvő atomsúly szerint rendezzük, a táblázat
Az egész táj egy hótenger,
vasz közeledése, a természet ébredése jelena fizikai-kémiai jellemzők periodikusságát
Rajt’ egy-két bágyadt sugár,
tette a reményt.
mutatja. 150 éve, 1869. március 1-jén ismerDe nyugodt, mint öreg ember,
A pálforduló időjárásjósló. A négyszáz éves
tette a kémiai elemek általa felfedezett perióAkinek nincs vágya már (...)
Csízió szerint:
dusos rendszerét. A rendszer logikája alapján
megváltoztatta az egyes elemek sorrendjét, és
Minden nyúgodt és kifáradt,
„Mikor fénylik Szent Pál, minden termés szépen áll;
az akkor ismert 63 elem mellett üres helyeket
De nem vénség ez s halál,
ha pedig havas vagy eső leend, mértékletes
is hagyott, sőt, még az odaillő új elemek tuAmi nyugszik, újra támad,
esztendőt jelent.
lajdonságait is megjósolta.
És tavasz, nyár visszaszáll (...)
Ha felleges vagy ködös, könyörögjünk az Úristennek,
hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon.”
„A korábbi időben a tudományok – a hiJanuár farka. A hóra huppanó nagy hópelyA „hirtelen halál” régen főként a járványo- hek sóhaja. Az újra s újra visszatérő hangtalan dakhoz hasonlóan – csak úgy tudtak felépülni,
havazás. Némaság a tájon. A hegyek felett az hogy néhány széles oszloppal és hosszú meskat jelentette, a pestist, a döghalált:
tergerendával alátámasztották... azt kívánom
ég halovány azúrjában hétágra süt a nap.
megmutatni, hogyan épül fel most a tudomány
„Pál fordulása, ha tiszta,
Nem lehetett megmozdulni ebben a csend- egy függőhídhoz hasonlóan, karcsú, de szilárbőven terem mező, puszta.
ben, ami elment és visszajött, mint a szeretet dan rögzített láncok együttes erejével” – írta
Pál fordul köddel,
emléke, mint a simogatás, ami régen elmúlt, főműve előszavában.
ember hullik döggel.”
s nem múlik el soha
Nyugaton ezért csak orosz misztikusnak tiA Csurgó környéki Pogányszentpéteren a
pálforduláshoz a „Fele kenyér, fele széna, fele – írja az 1900-ban, éppen Pál napján született tulálták. 1875-ben aztán felfedezték az általa
Fekete István is, a természetről ekaalumíniumnak (alumínimum alattinak) neutolérhetetlenül sokat tudó író, vezett galliumot, amely fizikai tulajdonságaegyik legszebb regényében, a Téli ival pontosan beleillett az üresen hagyott
rubrikába, majd néhány év múlva az általa
berekben. S ugyanitt:
ekaszilíciumnak elkeresztelt germániumot, a
A berekben nincs protekció, és a szkandium is a helyére került. Egy csapásra a
tél nem ismer pótvizsgát. Itt állan- világ legismertebb és legelismertebb vegyédóan tudni kell az egész anyagot, sze lett. 1906-ban, néhány hónappal halála
mindennap felelni, súgni nem lehet, előtt, felmerült a neve a Nobel-díj kapcsán, de
és egyetlen rossz felelet az élet bu- a kitüntetést a francia Henri Moissan kapta
kását jelenti.
„az elemi fluor izolálásáért és a róla elnevezett elektromos kemence bevezetéséért a tudoUgyane napon, 1893-ban, abban mányos kutatásba”. Hetvenhárom éves
az évben, amikor Gyulai papírra korában, 1907. február 2-án halt meg Szentvetette idézett versét, született Pet- pétervárott. A periódusos rendszer 1955-ben
rozsényben Vigh Ferenc bánya- felfedezett, 101-es rendszámú elemét a tisztemérnök.
A
selmecbányai letére nevezték el mendeléviumnak.
Bányászati és Erdészeti Főiskolán
Az ugyane napon, 1860. január 27-én megtanult. Az I. világháborúban telje- halt Bolyai Jánosnak – mindmáig legnasített katonai szolgálata miatt gyobb matematikusunk – életében korántsem
késve, 1920-ban szerezte oklevelét. jutott ennyi megbecsülés. De, Szentágothai
Nagy érdemeit – a kőszénbányák János szavával élve, „A magyar nép géniusza
karsztvíz elleni védekezésében – a tudomány területén legmagasabb fokon Bomár a csonka országban szerezte. lyai Jánosban öltött testet.”
1834. január 27-én született a
Elhagyatva halt meg, 1860. január 29-én teszibériai Tobolszkban Dmitrij Iva- mették jeltelen sírba. A marosvásárhelyi renovics Mengyelejev.
formátus egyház halotti anyakönyvéből:
Nagyapja nyomtatta az első szi- „Bolyai János, nyugalm. Ingenieur Kapitány
bériai újságot, apja a tobolszki – meghalt agy- és tüdőgyulladásban. – Híres,
gimnázium igazgatója volt, akinek nagy elméjű matematikus volt, az elsők között
halála után a család elszegényedett, is első. Kár, hogy nagy talentuma használatúgyhogy csak a pétervári tanár- lanul ásatott el.”
A zsindelyre vastag jégcsapokat raknak

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra
és
tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

Pásztor János (Kolozsvár, 1929. január
18. – Kolozsvár, 1981. dec. 13.): romániai
magyar színész. A Kolozsvári Rádió bemondójaként dolgozott, majd színészetet tanult a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben. A Kolozsvári Állami Magyar Színház szerződtette, melynek haláláig
tagja, 1972-től vezető művésze volt. Többször
filmezett, köztük magyar filmekben is. Főbb

szerepei: Jerry (Gibson: Libikóka); Kakuk
Marci (Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci);
Olariu (Popovici: Hatalom és igazság); Rezső
(Bálint Tibor: Sánta angyalok utcája); Üstödi
Antal (Hunyady Sándor: Pusztai szél); Első
koldus (Páskándi Géza: Tornyot választok).
Film: Tiltott terület (1968).
Benkő Dániel (Kézdivásárhely, 1799. jan.
9. – Bp., 1883. nov. 19.): mezőgazdasági
szakíró, az MTA l. tagja (1859). Nagyenyeden
bölcseleti, jogi és teológiai tanulmányokat
folytatott. Később Bécsben 3 évig volt orvosnövendék; főleg a kémia, biológia és természettan iránt érdeklődött. 1823-ban gazdatiszt
lett gróf Károlyi Lajos tótmegyeri birtokán,
1838-39-ben a rohonci gazdasági iskolában a
gazdasági műtan tanára volt. 1840-46 között
Esterházy Pál hg. uradalmainak felügyelője,
azután több gazdaság irányítója volt. A Magyar Gazdában (1848 előtt), a Gazdasági Lapokban (1854-74), a Falusi Gazdában (1858
előtt) jelentek meg cikkei. – M.: Mezei gazdaság könyve (Stephens Henry munkája alap-

ján Korizmics Lászlóval és Morócz Istvánnal
I-VI. Pest, 1855-68, az MTA nagyjutalmát
nyerte el); A növények táplálkozásáról gazdászati szempontból (Pest, 1861, MTA székfoglaló); Szőlőművelés és gazdasági üzlettan
(kézirat). – Irod. Galgóczy Károly: Az Orsz.
Gazd. Egyes. emlékkve (IV., Bp., 1884)
Beness Ilona (Bp., 1889. jan. 10. – Kolozsvár, 1971. jan. 25.): színésznő. A Színművészeti Akadémián nyert színészi oklevelet
(1908). Színészi pályáját Szamosújvárott
kezdte. Ezután a felvidéki városokban, majd
Székesfehérvárott játszott. Az I. világháború
idején a bp.-i Teréz körúti Színpad tagja volt,
1919-ben Nagyváradra szerződött, 1928-tól a
Kolozsvári Áll. Magyar Színház egyik vezető
drámai színésze. A bp.-i közönség a kolozsvári társulat 1968-as vendégjátéka alkalmából
ismerhette meg a Dajka szerepében (Lovinescu: Egy művész halála). Ez volt utolsó
színpadi szerepe. A Román Szocialista Köztársaság Érdemes Művész címmel tüntette ki.
– F. sz.: Éva (Madách I.: Az ember tragédiája); Gertrudis (Katona J.: Bánk bán); Kerner
Ilona (Lengyel M.: Taifun); Aase (H. Ibsen:

Vekerdi László imponáló bölcsességgel és
szenvedéllyel írta:

[Bolyai János] mindvégig a szellemi Európa ama nagy polgáraihoz tartozik, akik
megismerték és vállalták a végsőkig gondolt
gondolatok szigorú keménységét... A Bolyaiak
– apa és fiú – (...)Kihagyásuk az európai szellem egész történetét károsítja és hamisítja
meg.”
Ma valaki tréfált velem,
Boros, mámoros éjjelen
Elémállt, mellére csapott:
„Kuruc Ádám deák vagyok.”

„Én se voltam zabi gyerek,
De ki kuruc, nem pityereg,
Vérem volnál s hogy imigyen
Asszonyoskodsz, szánom igen.

De az élet nem nagy dolog,
Egyet forog, kettőt forog,
Néha inog, de csak megáll:
Legvigabb pajtás a Halál.”

110 évvel ezelőtt Párizsban íródott e danse
macabre. Címe: Néhány januári nap – Január 21. Szerzője, Ady Endre, éppen száz
évvel ezelőtt, 1919. január 27-én táncolt át az
örökkévalóságba.
Január 28. Csokonai Vitéz Mihály halálának
napja. 1805-ben fejezte be földi szédelgését.
De! Sentencia et pictura – elmélkedés és leírás. Elmélkedés az erkölcsösségről és az élet,
a természet leírása. Klasszikus – a szó eredeti
értelmében (is). Az első magyar költő filozófus, a második, egyben mindmáig utolsó Székely János. Racionalizmus és empirizmus
finom egyensúlya, a (nemes értelemben vett)
népiesség, a művészi és érzelmi szabadság
gondolata, a nemzeti múlt iránti érdeklődés,
az idő fejlődést és hanyatlást hozó dinamikájának felismerése. Mindez ő, Csokonai. És az
első a természetet értőn szerető költők kurta
sorában.
Mormolnak szelei a fagyos északnak,
A zsindelyre vastag jégcsapokat raknak.
Ellepik a főldet sűrű fergeteggel,
A folyóvizeket megkötik hideggel,

– így kezdi A tél című poémáját. Mi pedig
mára itt fejezzük be január végi sétánkat.
Gyulai Pál és Fekete István bölcsessége,
Vigh Ferenc, Mengyelejev és Bolyai János
emléke, Ady és Csokonai életszeretete legyenek irányítóink.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, pálforduláskor

Peer Gynt); Alvingné (H. Ibsen: Kísértetek).
– Irod. J. L.: B. I. (Új Élet, 1966. 2. sz.); (Halász): Köszöntő B. I.-nak (Előre, 1968. szept.
18.); Hatvan év színpadon (Új Élet, 1968. 23.
sz.); Marton Lili: Jól éreztem magam Kolozsvárt (Utunk, 1971. jan. 29.); B. I. (Film, Színház, Muzsika, 1971. febr. 6.)
Nagy István (Maroslekence, 1909. január
22. – Bp., 1976. jan. 29.): színész. A kolozsvári
tudományegyetem bölcsészkarán tanári diplomát szerzett (1932), Nagyenyeden tanított.
1934-ben a kolozsvári Nemzeti Színház szerződtette, a vezető színészek közé emelkedett.
1941-1945 között a bp.-i Nemzeti Színház
tagja volt. Szép beszéde, férfias megjelenése
alkalmassá tették számos színházi és filmszerep eljátszására. Az 1945 utáni években a Fővárosi Operettszínházban, vidéken, majd a
Déryné Színházban játszott, de játékstílusa
megfakult. F. sz.: Ádám (Madách I.: Az ember
tragédiája); címszerep (Shakespeare: Hamlet);
Antonius (Shakespeare: Julius Caesar). I. f.
Elnémult harangok (1940); És a vakok látnak
(1943); Benedek ház (1943); A két Bajthay
(1944); Csendes otthon (1957).
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Könyv jelent meg a Bojtorján együttes történetéről

„A hangzásunkban talán a vokál szerepe
volt a legfontosabb, négy-öt szólamban is jól
tudtunk működni. Első lemezünk, az 1981ben megjelent Csavargódal producere Szörényi Levente volt, az anyagot egy pestlőrinci
házi stúdióban vettük fel, Levente szerencsére minden vadhajtásunkat levágta” –
idézte fel Kemény Győző. Mint kifejtette, a
Csavargódal több mint dupla annyi példányban fogyott, mint a szintén countryban utazó
Fonográf akkori lemeze. (A Bojtorján 1984ben megjelent Karácsonyi albuma pedig minden idők legnagyobb példányszámban – a
becslések szerint több mint 300 ezer darabban – eladott magyar lemeze.)

A csapatot a nyolcvanas évektől Európába
és Amerikába egyaránt többször meghívták
játszani, fesztiválokra és turnékra. Felléptek
Nashville-ben a világ legnagyobb countryzenei fesztiválján, ahonnan BMI-nagydíjjal tértek haza. Az Egyesült Államokban éveken
keresztül ismert volt a Bojtorján, zenéltek a
legnépszerűbb televíziós show-műsorban, a
David Letterman Show-ban, de játszottak
együtt Jerry Lee Lewisszal, Carl Perkinsszel,
és Johnny Cashsel is. A Bojtorján az egyedüli
magyar együttes, amely koncertet adott a londoni Wembley Arenában.
„Itthon a Bojtorján nagyon jó viszonyt alakított ki Harsányi Lászlóval, a KISZ Köz-

ponti Bizottsága kulturális osztályának vezetőjével. A könyvben is szerepel, hogy ő volt
az, aki gyakorlatilag megmentette frankfurti
fellépésüket, amikor Jerry Lee Lewis előtt zenéltek. Az együttest ugyanis nem engedték
volna ki az akkori NSZK-ba, de egy telefon
a megfelelő helyre segített” – mesélte Csatári
Bence az MTI-nek.
Mint megjegyezte, a kor viszonyait jól mutatja, hogy a Bojtorján tagjai rendőri őrizetbe
kerültek, amikor a jugoszláv–magyar határon
lett volna fellépésük, ám nem tudták igazolni
magukról, hogy zenészek. Ugyanezt a zenekart az 1989-ben Magyarországra látogató
George Bush akkori amerikai elnök meghívta
játszani a budapesti nagykövetségre.
A Bojtorján klasszikus felállása a nyolcvanas évek végén széthullott, Pomázi Zoltán a
kilencvenes évek végétől Új Bojtorján néven
zenélt különböző társakkal. Az együttes
2015-ben egyetlen koncert erejéig újra összeállt és nagy sikerrel lépett fel a Müpában. A
Bojtorján legnagyobb sikerei közé tartozott a
Csavargódal; az Ahol a lusta folyó…; a Vigyázz magadra, fiam; az Összetartozunk; az
Úgy szeretném; az Énekelsz egy régi nótát és
a Búcsúzó.
„A hazai könnyűzene kutatása kezd bekerülni a történettudományi kánonba. Ebben
sok más mellett szerepe van a Hangfoglaló
programnak is, amely alprogramban tárja fel
a könnyűzenei örökséget” – mondta Csatári
Bence. (MTI)

Alfonso Cuarón Romáját – Mexikó Oscarnevezését – a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában is jelölték Nadine Labaki
rendezésével, a Kafarnaum című libanoni drámával, a lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháború című alkotásával, a német Florian
Henckel von Donnersmarck Mű szerző nélkül
című drámájával és a japán Koreeda Hirokazu
Bolti tolvajok című alkotásával együtt.
A legjobb animációs film Oscarjára A hihetetlen család 2., a Kutyák szigete, a Mirai –
Lány a jövőből, a Ralph lezúzza a netet és a
Pókember – Irány a Pókverzum kapott jelölést.
Az eredeti forgatókönyvek közül A kedvencet, A hitehagyottat, a Zöld könyvet, a
Romát és az Alelnököt válogatták be a mezőnybe, míg az adaptált forgatókönyvek jelöltjei közé a The Ballad of Buster Scruggs,
a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Megbocsátasz valaha?, az If Beale Street Could Talk
és a Csillag születik került be.
A filmzenék közül a filmakadémia tagjai
Ludwig Goransson (Fekete párduc), Terence
Blanchard (Csuklyások: BlacKkKlansman),
Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk),
Alexandre Desplat (Kutyák szigete) és Marc
Shaiman (Mary Poppins visszatér) szerzeményét jelölték.
Magyar alkotás ezúttal nem került a jelöltek közé, bár Tóth Barnabás Susotázs című
filmje ott volt a legjobb rövidfilmek szűkített
listáján, Milorad Krstic Ruben Brandt, a
gyűjtő című művét pedig a legjobb egész
estés animációs filmek között tartották esélyesnek a jelölésre.
A 91. Oscar-díj-kiosztó gálát február 24-én
tartják a Los Angeles-i Dolby Színházban. Az
elismeréseket 24 kategóriában ítélik oda.
Érdekességek az idei jelöltekről
Több érdekességet is összegyűjtött az amerikai filmakadémia az Oscar-díj kedden nyilvánosságra hozott idei jelöltjeiről: a Fekete
párduc például az első, képregényből készült
film, amely esélyes a legjobb film díjára, a
Csillag születik című drámának pedig már a
negyedik változatát jelölték a legrangosabb
hollywoodi elismerésre.
A Fekete párduc előtt a Skippy című képregény alapján készült filmet már jelölték
Oscar-díjra az elismerés hőskorában, de a kisiskolás fiúról és barátairól szóló alkotás nem
önálló képregényen, hanem egy újság hasábjain megjelent kockákon alapult.
A Csillag születik különböző változatai
eddig 26 jelölést kaptak, Bradley Cooper és
Lady Gaga idei jelölése révén pedig harmadjára fordul elő, hogy mindkét főszereplőt jelölték. 1937-ben Frederic March és Janet
Gaynor, 1954-ben pedig James Mason és
Judy Garland volt esélyes a díjra a történet
korábbi változataiban nyújtott alakításukért.

Tíz jelölésével a Roma című film beállította a Tigris és sárkány című kínai alkotás
rekordját, idegen nyelvű mű ennél több kategóriában még nem volt esélyes az Oscardíjra. A Roma, Alfonso Cuarón munkája a
tizedik idegen nyelvű alkotás, amely bekerült
a legjobb filmnek járó díj jelöltjei közé, ha
nyer, azzal Oscar-történelmet ír, hiszen eddig
egyetlen idegen nyelvű filmnek sem sikerült
elvinnie a legfontosabbnak tartott díjat. A mexikói dráma az ötödik film, amelyet ugyanabban az évben a legjobb idegen nyelvű
alkotások és a legjobb filmek között is jelöltek. Az előző négy – a Z, Az élet szép, a Tigris és a sárkány és a Szerelem – egyaránt
elnyerte az idegen nyelvű film Oscar-díját, a
legjobb film kategóriában viszont hoppon
maradt.
Alfonso Cuarón a negyedik, aki négy különböző kategóriában – a legjobb film, rendezés, operatőr és eredeti forgatókönyv – is
jelölést kapott ugyanazért a filmért. Warren
Beattynek ez kétszer is sikerült a legjobb
film, a legjobb rendező, a legjobb férfi főszereplő és a forgatókönyv kategóriában az Ép
testben épp, hogy élek és a Vörösök című
munkájával. A Coen fivérek, Ethan és Joel
pedig a legjobb film, a rendezés, a forgatókönyv és Roderic Jaynes álnéven a legjobb
vágás kategóriában voltak a jelöltek között a
Nem vénnek való vidék című drámájukért.
Idén először az idegen nyelvű filmek kategóriájában szereplő két alkotás rendezője is
szerepel a legjobb rendezőnek járó Oscar-díj
esélyesei között: mexikói Alfonso Cuarón
mellett a lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháború című drámája révén.
A legjobb férfi főszereplők között esélyes

Bradley Cooper a tizenötödik, aki egy saját
maga rendezte film révén szerepel a jelöltek
mezőnyében, és a kilencedik, aki bemutatkozó rendezésével érte el ezt a teljesítményt.
A színészi kategóriák jelöltjei közül nyolcan most először izgulhatnak az Oscar-díjért:
Yalitza Aparicio, Olivia Colman, Marina de
Tavira, Adam Driver, Sam Elliott, Richard E.
Grant, Regina King és Rami Malek. A jelöltek között korábbi díjazottak is vannak, méghozzá öten: Mahershala Ali, Christian Bale,
Sam Rockwell, Emma Stone és Rachel
Weisz. Ketten tavaly is a jelöltek között voltak: Willem Dafoe és Sam Rockwell.
Yalitza Aparicio a második színésznő, akit
debütáló alakításáért egy idegen nyelvű filmben rögtön Oscar-díjra jelöltek. Az első Catalina Sandino Moreno volt az Üdvözlégy
Mária, kegyelemmel teljes… című 2004-es
film révén.
Lady Gaga a második, akit zenei és színész
kategóriában is jelöltek ugyanazért a filmért, az
első Mary J. Blige volt tavaly a Mudboundért.
Az operatőri jelölések is hoztak érdekességet: a Hidegháború és a Roma révén először
fordul elő 1966 óta, hogy két fekete-fehér
film is van az esélyesek között ugyanabban
az évben. 1967, vagyis azóta, hogy az amerikai filmakadémia eltörölte a fekete-fehér és
a színes filmek külön kategóriáját, mindössze
15 fekete-fehér film volt, amelynek operatőrét Oscar-díjra jelölték.
Sandy Powell A kedvenc és a Mary Poppins visszatér révén immár 14 jelöléssel büszkélkedhet a jelmeztervezők mezőnyében,
ennél több egyetlen élő tervezőnek sincs. A
rekordot 35 jelöléssel Edith Head (18971981) tartja. (MTI)

Vigyázz magadra, fiam! címmel könyv
jelent meg a Bojtorján együttes történetéről. A hetvenes-nyolcvanas
években rendkívül népszerű eastern
country stílus egyik legjobb zenekarának krónikáját szerdán mutatták be
a budapesti Rockmúzeumban.

„Engem elsősorban az érdekelt, milyen
volt a zenekar viszonya a hatalommal, a kor
hivatalos kultúrpolitikájával. A Bojtorjánnak
a tiltott és a tűrt határmezsgyéjéről sikerült
eljutnia az abszolút támogatott kategóriába.
Nagyon izgalmas volt utánajárni, hogy ez miként sikerülhetett” – mondta Csatári Bence
történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Hivatala által gondozott kötet szerzője az
MTI-nek.
Kiemelte: a Bojtorján sikereihez nélkülözhetetlen volt a zenekar vezetője, a produceri
vénával megáldott Kemény Győző menedzseri képessége, emellett az együttes kompromisszumkészsége. A későbbi sikeres
formációt megalapozó zenekar 1972-ben alakult, 1974-ben vette fel a Bojtorján nevet.
A klasszikus ötös felállás 1977-től 1988-ig
működött, ebben Pomázi Zoltán (gitár, ének),
Vörös Andor (steelgitár, bendzsó, mandolin,
ének), Kemény Győző (hegedű, konga,
ének), Buchwart László (akusztikus gitár,
mandolin, ének) és Barna Zoltán (dob, ének)
szerepelt – ők (Szenes László basszusgitárossal kiegészülve) a szerdai könyvbemutatón
újra összeálltak és eljátszottak öt régi slágert.
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Forrás: hirstart.hu

A kedvenc és a Roma című film kapta a legtöbb jelölést az Oscar-díjakra

A kedvenc és a Roma című filmet jelölte Oscar-díjra a legtöbb kategóriában az amerikai filmakadémia kedden
Los Angelesben. Magyar alkotás nem
szerepel a jelöltek között.

A mexikói Alfonso Cuarón Roma című,
önéletrajzi ihletésű, fekete-fehér alkotása, valamint Jorgosz Lanthimosz A kedvenc című
kosztümös filmje 10-10 jelölést gyűjtött be.
A Bradley Cooper rendezte, Csillag születik
című romantikus zenés filmet, valamint
Adam McKay rendezését, az Alelnök című
politikai vígjátékot nyolc kategóriában jelölték, míg a Ryan Coogler által jegyzett Fekete
Párduc hét, a Bryan Singer rendezte Bohém
rapszódia pedig öt kategóriában esélyes.
A legjobb filmek mezőnyében nyolc alkotás
versenghet az Oscar-szoborért: a Roma, A
kedvenc, a Fekete Párduc, a Bohém rapszódia,
a Csillag születik, az Alelnök, Spike Lee raszszizmus elleni politikai filmje, a Csuklyások:
BlacKkKlansman és Peter Farellynek az amerikai szegregációs korszakban játszódó roadmovie-ja, a Zöld könyv. A kategóriában két
jelölt is van, amely úttörőnek számít: a Fekete
Párduc az első szuperhősfilm, a Roma pedig
az első, streamingszolgáltató által forgalmazott
alkotás, amely esélyes a legjobb film díjára. A
Netflix Romája ráadásul az első idegen nyelvű
film lehet, amely elnyeri az elismerést.
A legjobb színésznő Oscar-díjára Yalitza
Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife),
Olivia Colman (A kedvenc), Lady Gaga
(Csillag születik) és Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) esélyes. A legjobb férfi
színész kategóriában Christian Bale (Alelnök), Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Rami Malek
(Bohém rapszódia) és Viggo Mortensen
(Zöld könyv) közül kerülhet ki a díjazott.
A kedvenc című film két szereplője, Emma
Stone és Rachel Weisz is bejutott a legjobb öt
női mellékszereplő közé, kihívóik Amy
Adams (Alelnök), Marina de Tavira (Roma)
és Regina King (If Beale Street Could Talk).
A férfi mellékszereplők közül Mahershala Ali
(Zöld könyv), Adam Driver (Csuklyások:
BlacKkKlansman), Sam Elliott (Csillag születik), Richard E. Grant (Megbocsátasz valaha?) vagy Sam Rockwell (Alelnök)
kaphatja meg a díjat.
A rendezők közül Spike Lee (Csuklyások:
BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Hidegháború), Jorgosz Lanthimosz (A kedvenc), Alfonso Cuarón (Roma), valamint
Adam McKay (Alelnök) esélyes az Oscardíjra.
Az operatőrök mezőnyében Lukasz Zal
(Hidegháború), Robbie Ryan (A kedvenc),
Caleb Deschanel (Mű szerző nélkül), Alfonso
Cuarón (Roma), valamint Matthew Libatique
(Csillag születik) száll versenybe.

Illusztráció

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG ____________________________________________ 2019. január 25., péntek

1.

Ï

AMPER

Ê

q

2.

HIDEG ERDÉLYI SZÉL
MESSZIRE

Ê

GENUS

KECSKEHANG

NUKLEONSZÁM JELE
KISEBB
ÜZLET

u

SZAPPANMÁRKA

uq

Ê

u

GÖRÖG
VISZÁLYISTENNŐ

LEIGÁZ

ESZTENA

VÁGYAKOZIK

FLEKKENSZELET!

u

SVÉDORSZÁGI
VÁROS

u

SZENT
ISTVÁN
FIA

u

q

FÉLBE!

VENDÉGLŐI
LAP

u
DIVATOS
(BIZ.)

u

Ê

ROBBANóANYAG

LAURENCIUM
VEGYJELE

q

Ê

E

Ê

N

CÁRI
PARANCS

TANTÁRGY
RÉSZE!

BUDAPESTI
FOCIKLUB

u

Ê

G

KÖZÉPEN
CSENG!

DERÉKSZÖG
JELE

A KARÁT
JELE

ATHÉNI
FOCIKLUB

LÉZERLEMEZ

HATÁROZóRAG

KORALLZÁTONY

q

u

LÁM

uq

ANTONOV
GÉPE

TEXTILHULLADÉK

q

u

A NAGY ...

q

u
INFORMATION
óRóMAI
PÉNZ

q

14

15

38

u
ÉKEZETES
BETű

Megfejtések
a január 18-i számból:

Klasszikus (ikrek): Római
vakáció.

Skandi: Kérlek, ne gondolkozz
annyit, október óta várom, hogy
végre lépjél már.

44

32

27

24

U

21

33

39

L

49

45

3

4

17

28
40

Z

18

34
46

35

5

10

29

41
50

53

6

7

25

47

C

22

42

8
19

36

Y

11

30

51

I

K

VÍZSZINTES: 1. Festő, MTA t. tag, 175 éve született (Gyula). 7. Kuruc szenátor,
300 éve halt meg (Ádám). 9. Máramarosi hegy. 10. Retorta. 12. Ügyvéd, 48-as tiszt,
kecskeméti polgármester, 200 éve született (Péter). 17. Marha recés gyomra. 19. Skálahang. 20. Testedzés. 21. Dolgozik a mozdony. 22. Lehetőség. 23. A dollárt váltja. 24.
Önfejű, makacs. 25. Japán város. 26. Páratlan hírek! 27. Üres sor! 28. Akkor indul! 29.
Vastag léc. 31. ... kezdve (azóta). 34. Orosz rendező. 36. Római 550. 37. Félszeg! 39. A
Marshall-szigetek része. 41. Tengernagy (francia). 43. ... mérnök (A. Tolsztoj hőse). 45.
Kalap (tájszó). 47. Szükség lenne rá. (nép.). 48. Majtényi ..., költő. 49. .... Ghazi (jakub
bég). 51. Téli sport (rég.). 52. Műfordító (Adorján Boldizsárné), 150 éve hunyt el
(Emília). 53. Mérnök, egyetemi tanár, MTA-tag, 200 éve született (József).
FÜGGŐLEGES: 1. Nyomásegység. 2. Elektronvolt (röv.). 3. Kolozsvár antik neve.
4. Nem az, aminek látszik. 5. Csahol. 6. Rag, a -ról párja. 7. Veretlen! 8. Levegőt igénylő.
11. Erdélyi származású író, újságíró, 150 éve született, 100 éve halt meg (Jób). 13.
Korai gyümölcs. 14. Disznócomb. 15. Némán terít! 16. Keresztül. 18. A kalcium és a kén
vegyjele. 20. Német drámaíró, 300 éve született (Johann Elias). 21. Arat! 22. Metódus.
24. Huzal. 25. Bagolyféle madár. 27. Bran filmbeli társa. 29. Düledék. 30. Jezsuita tanár,
iskolai drámaszerző, 225 éve halt meg (János). 32. Mez. 33. Előtag: tej. 35. A fűben
rejtőzködik. 36. Köszönöm (német). 38. A ... de l’Esten (Ady). 40. Ku-Klux-... 42. Egész
darabja. 44. Verscsengő. 46. Páros botlás! 49. Autonóm terület (röv.). 50. Knock out (röv.).
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Lars von Trier dán filmrendező 1996-ban bemutatott filmjének címét kapjuk. Könnyítésűl egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Léghólyag – Iszlám „szent háború”. 7. Földet forgat – Páratlan róna!
8. Indonéziai sziget – Emelőszerkezet. 9. Anyagmennyiség mértékegysége – Olasz, német
és kambodzsai gépkocsijelzés. 11. Fekete István rókája – Amerikai rockegyüttes. 12. Penna
– Szándékozik. 14. Folyadék – Végtelen sál! 15. Hangsúlyoz, nyomatékosít – Cicomáz,
szépít. 18. Megtéveszt, hiteget – Keményfém. 19. Lekvár – Beborít, fed. 22. Rég élt előd
– Kapa része! 23. Élvezeti ital – Kecske kicsinye. 25. Lócsemege – Lárma. 27. Élet – Zúz.
28. Forma, alakzat – Betűvetés. 30. Kicsinyítő képző – Inog egynemű hangzói. 31. Éra,
időtartam – Kiránduló.
FÜGGŐLEGES: 1. Angol – Előkelő hölgy. 2. Versenylovas – Rosszindulatú, goromba.
3. Korrövidítés – Szibériai folyó. 4. Ritka, románul – Havazni kezd! 5. Forgalmaz, eladni
készül – Táplálék. 6. Velencei aranypénz volt – Óv, vigyáz rá. 10. Hajlék, kégli – Érdekszövetség, banda. 13. Földre helyez – Borzong, reszket. 16. Vasal – Erkölcs. 17. Beütemez,
programál – Világot lát. 20. Rendőr, argóban – Életem … ere (Ady). 21. Bűn – Csizmadia.
24. Elhatároz, eltökéli magát – Száraz űrmérték. 26. Megy, lépdel – Hegy leve. 29. Maros
megyei autójelzés – A szilícium vegyjele.
Koncz Erzsébet
1
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2
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KOBAK KÖNYVESBOLT

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

31
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 7-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

q

A JANUÁRI ÉVFORDULóK (1.)

című pályázat nyertesei:
GYÖRGY JóZSEF, Magyarkirályfalva (Ádámos),
Iskola u. 26. sz.
FÜLÖP ÉVA, Marosvásárhely,
Építők sétány 9/6. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
PULSZKY; HAYPÁL; KOVÁCS; REMELLAY; DOMIN;
KLAUS; LUDVIGH.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A magyar kultúrát ünnepelték Erdőszentgyörgyön

Január 22-én délután ismét
megtelt az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastély előadóterme,
ahol a polgármesteri hivatal,
a helyi Bodor Péter Művelődési Egyesület és a Szent
György Technológiai Líceum
közösen szerveztek ünnepséget a magyar kultúra napja,
egyben a Himnusz születése
tiszteletére.

Gligor Róbert László

Az eseményt távollétében is üdvözölte Csibi Attila Zoltán polgármester, hangsúlyozva az oktatás, a
nyelv fontosságát a magyarságtudat
kialakításában és elmélyítésében, a
szülőföld iránti hűség és szeretet
erősítésében, az anyanyelv fejlesztésében, a fiatalok nevelésében.
„Hogy szájról szájra terjedve megőrizze szépségét, értékét, közösségteremtő erejét, ki kell vennünk
részünket a magyar kultúra ápolásából!” – üzente az elöljáró, megköszönve azok munkáját, akik nap
mint nap tesznek a kultúra megmaradásáért.
Ezt követően Szilágyi Magdolna
magyar szakos tanár beszélt Ady
Endre életéről és munkásságáról.
2019-et Ady-évnek nyilvánították,
mivel a költő száz éve, január 27-én
hunyt el.
Ugyancsak kedden hirdették ki a
helyi magyar szakos tanárok által

meghirdetett Titkok és csodák című
verseny győzteseit. A pályázatra
rajzban, prózában és versben készült munkákat vártak az országból,
5-12. osztályos diákok részéről. A
pályázatra összesen 131 rajz, továbbá 70 próza és vers érkezett hét
megye 22 településéről, beleértve
az anyaországból beküldötteket is.
A rajzpályázat 5-6. osztályosoknak kiírt kategóriájában 97 munka
érkezett, első lett a vajdakamarási
(Kolozs megye) Bernát Anna, második Szekeres Gréta (Gyulakuta),
míg a harmadik díjat három diák érdemelte ki: a székelykeresztúri
Bello Andrea, Lőrinczi István, illetve Bartha Bernadett, dicséretben
részesült Adorjáni Bence, Gáll
Gyopárka, Havadi Zsuzsanna
(mindhárman Gyulakutáról) és
Suba Katona Boglárka (Erdőszentgyörgy). A 7-8. osztályosok 27 rajzot küldtek: első díjat az
erdőszentgyörgyi Csizmadi Ferenc,
másodikat a kelementelki Páskuy
Benjámin kapott, harmadik díjat
nem ítélt meg a zsűri, viszont kiosztott három dicséretet: Nagy Klementina, Szabó Eszter (mindkettő
Gyulakutáról) és Kuti Martin (Székelykeresztúr). A 9-12. osztályosoktól csupán hét rajz érkezett, a
nagyváradi Mihut Eszter kapott első
díjat, Dézsi Eszter és Kristóf Sarolta
(mindkettő Erdőszentgyörgyről)
második helyezést értek el. Harmadik díj nem volt, dicséretben része-

sült Kéry Alexandra (Nagyvárad).
A prózamunkák értékelése nyomán az 5-6. osztályosok közül első
díjat Magyari Tamás (Gyulakuta),
másodikat Albert Hunor Dániel
(Kend), harmadikat Bebek-Ács Bianka (Érszőlős) és Szfárli Zsanett
Bernadett, dicséretet Németh Ádám
és Magyari Bálint (Balavásár) kaptak. A 7-8. osztályosok közül első
lett Helmeczi Barbara Orsolya (Berettyószéplak), második Gálfalvi
Gréta (Erdőszentgyörgy), harmadik
Tóth Imre Kevin (Berettyószéplak),
míg Kánya Virág Kata (Berettyószéplak) dicséretben részesült. A 912. osztályosok közül legjobbnak
Kocsis Beatrix Natália bizonyult, őt
követte Szeles Emese, harmadik helyen Kabai Henrik-László végzett,
a különdíjat Borbáth Mátyás (Sepsiszentgyörgy) vihette haza.
Nagyon sok vers érkezett a pályázatra, nehéz dolga volt a zsűrinek: végül az 5-6. osztályos
„költők” közül Suba-Katona Boglárka (Erdőszentgyörgy) első, Józsa
Kristóf Zsolt (Bögöz) második,
Gáll Gyopárka (Gyulakuta) harmadik díjat kapott, a dicséret Dávid
Imre Arnoldot (Gyulakuta) illette. A
7-8. osztályosok közül Császár
Klára (Gyulakuta) bizonyult a legjobbnak, őt három második díjas
követte: Pál Orsolya-Tímea (Székelykeresztúr), Barabás Zsuzsánna
(Erdőszentgyörgy), Pál Apolka
(Kend). Harmadik díjban Mihai

A pályázatra 201 alkotás érkezett

Claudia Alexandra (Szilágyerked)
részesült, különdíjat Lacz Ádám
(Csíkcsicsó) kapott. A 9-12. osztályosoknál első díjat László Ákos
(Marosvásárhley) és Tamás Abigél
(Erdőszentgyörgy) érdemelt ki,
másodikat Szűcs Tamás (Nagyvárad), a harmadik díjat Orbán Anita
Evelin vihette haza, dicséretet Csutak Erika, Bodi Mátyás László és
Buzási Patrik (nagyváradiak) kaptak.
A díjakat Szilágyi Magdolna és
Kerekes Noémi tanárok adták át,
gratulálva a díjazottaknak és meg-
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köszönve minden alkotónak, hogy
részt vett a megmérettetésen.
Az eseményen felolvasták a legjobb munkákat, a kastély előterében
a legszebb rajzokat is kiállították,
hogy a vendégek megtekinthessék.
A díjazottak oklevelet és a helyi önkormányzat támogatásával értékes
könyvjutalmat kaptak. A magyar
kultúra napjának megünneplése a
marosvásárhelyi Grazioso vonósnégyes hangversenyével zárult, ahol
elsősorban magyar vonatkozású
művek hangzottak el.

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet

a következő végrehajtói köztisztviselői állások betöltésére a Főépítészi Igazgatóságon:
– I-es besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú felügyelő az építkezési engedélyeztetési osztályra
– I-es besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsos az urbanisztikai,
fenntartható fejlődési, informatikai osztályra
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. február 26-án 10 órától – írásbeli
vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomót 20 nappal azután lehet benyújtani, hogy
a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyének
1. bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A Hivatalos Közlönyben megjelenő felhívás információit, a meghatározott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265/268-330-as telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro , kapcsolattartó Vita
Ibolya tanácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Grazioso hangversenye színesítette az eseményt

Fotó: Átyin A. Kata
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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, 0745-379-638. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐSEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem,
étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A
román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (63170-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. 0744-238765. (sz.)
ALKALMAZUNK ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT-TECHNIKUST számítógépes ismeretekkel. Biztosítunk szolgálati autót, mobiltelefont és kiemelt bérezést. Tel. 0758-047-614. (1/821-I)

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 csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)

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)

KIADÓ HELYISÉG a Győzelem tér (P-ţa Victoriei) 36. szám alatt, a volt Park vendéglő, 97 m2 + kerthelyiség. Tel. 0741-214-194. (20876)

KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT és
KÉZI CSISZOLÁSRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést biztosítunk, a szállítási költségeket
fedezzük. Tel. 0726-703-123. (20828-I)

PANZIÓBA, Marosvásárhelyre RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0744-624-976. (20817-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT, automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők.
Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és fejlődési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63215-I)

Az IMATEX RT. sürgősen alkalmaz személyzetet a következő szakmákba: tapasztalattal rendelkező
PROGRAMOZÓ MÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC-) gépekre; MARÓSOKAT – tapasztalattal rendelkező
operátorokat számvezérlésű (CNC-) marógépekre; ESZTERGÁLYOSOKAT – tapasztalattal rendelkező
operátorokat számvezérlésű (CNC-) gépekre. Amit ajánlunk: rendkívüli bérezés. Az önéletrajzokat a cég
székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt
(ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van), vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)

Az IMATEX RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező szakmunkásokat a következő szakmákba (NYUGDÍJASOKAT is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT, ESZTERGÁLYOST, MARÓST BOHRWERKRE, GÉPKARBANTARTÓ
LAKATOST,
SZERELŐLAKATOSOKAT,
LAKATOSOKAT,
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT, MIG/MAG HEGESZTŐKET, IPARI FESTŐKET, VÍZGÁZ SZERELŐT, BÁDOGOST. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, ami növekedhet a cég követelményeinek megfelelő teljesítés esetén. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. 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 személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I)

A POMADENT FOGÁSZATON RECEPCIÓS munkatársat keresünk szuper csapatunkba, jó munkakörülmények közé, fogászati klinikánkra. Önálló és pontos munkára képes emberek jelentkezését várjuk, akik
egyszerre legalább három dologra tudnak figyelni, tucatnyi tennivalójukból semmit nem felejtenek el; hatékony és kedves kommunikációt tudnak folytatni magas szinten románul, magyarul és angolul; mindemellett empátiával is rendelkeznek, szeretik megoldani az emberek problémáit. Önéletrajzukat a
pomadentclinic@gmail.com e-mail-címre várjuk. (20903-I)
ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk IDŐSEK OTTHONÁBA. Alkalmazunk frissen nyugdíjazott személyt
is. Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 9-16 óra között a 0265/213-721-es telefonszámon. (20902-I)

FOGÁSZATI RENDELŐBE felveszek ASSZISZTENSNŐT fél normával. Tel. 0265/230-575, 0723922-209. (-I)

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca
18., Hargita megye –, a csődbe jutott Fero Invest Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést szervez
a következő javak egyben történő eladására a hozzájuk tartozó állóeszközökkel együtt:
1. Két egymás melletti beltelek Marosszentkirály községben, Náznánfalván, Mező utca (szám nélkül), összfelület 3.119 négyzetméter, nincs
rajtuk építmény. Kikiáltási ár 126.055 lej + héa.
2. Kereskedelmi helyiség 133,32 négyzetméter hasznos felülettel –
négy egymás melletti összevont lakásból áll, együttesen alkotnak egy
irodát és raktárt Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30/B szám alatt
(Maros megye), szemben a volt Ambient üzlettel, egy tömbház földszintjén – a benne levő ingóságokkal együtt. Kikiáltási ár 301.150 lej
héa nélkül.
Ugyancsak eladásra kerülnek – külön-külön – a következő javak:
1) bútorzat (3 íróasztal, 3 kisszekrény, egy asztal, 2 könyvespolc), kikiáltási ár 913 lej + héa
2) polcrendszer (170 polc, 350 tartórúd, 55 láb), kikiáltási ár 5.049 lej +
héa
3) Jungheinrich raklapkocsi (transpalet), kikiáltási ár 495 lej + héa
4) Baka raklapkocsi (transpalet), kikiáltási ár 247,50 lej + héa
Eladásra kínálják a következő javakat is, egyben, legalább 5.000 lej értékben (héa nélkül): vasalatok, fogantyúk, kilincsek, zárak, csavarok,
különféle szerszámok. Kikiáltási ár 64.750,33 lej + héa.
A javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor február 1-jén 13 órakor, és megismétlődik hetente péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig.
Az árverésen azok a jogi és magánszemélyek vehetnek részt, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon.
MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat 2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
*
MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között. 145 euró.
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK szőrméből női és férfisapkák. Vállalom szőrmecikkek javítását.
Tel. 0365/409-634, 0743-870-554.
(4/704-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (22/484)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749707-713. (751)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-439-394.
(751)

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel. 0747620-424. (4/856)
ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.
0747-933-367. (4/856-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett sürgősen eladó 5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár:
5-8 euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285-I)

BÚZÁT vásárolok. Tel. 0722-396107. (2/766-I)

ELADÓK: kert a koronkai Orgona utcában: 600 m2; 5x3 m-es víkendház;
utcafronton 18 m; gyümölcsfákkal telepítve, drótkerítéssel körülvéve, a
telek előtt aszfaltos út, víz, villany,
gáz, kanalizálás a kapu előtt. Ára:
40.000 euró, alkudható. Tel. 0735501-415, 8-20 óra között. (20/891-I)
ELADÓ cirkula és abrichter kombinált
gép, szalagfűrész és esztergapad.
Tel. 0745-496-186. (2/897-I)
AJÁNDÉKOZOK középtermetű kutyust.
Tel. 0744-573-699. (6/923)
VÁSÁROLOK jó állapotú Dacia Solenzát
vagy hasonló árú autót. Tel. 0775-280615. (10/927)
ELADÓ 2 fotel kisasztallal, Sanyo
sporttelevízió, ablaküvegek, karosszékek.
Tel. 0365/422-202. (3/937)
ELADÓ fával és gázzal használható,
csempézett főzőkályha. Tel. 0365/410620. (14/931)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (sz.-I)

LAKÁS

KIADÓ garzon. Tel. 0747-478-138.
(771-I)

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.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

2019. január 25., péntek _______________________________________________HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
ELADÓ

nagy

családi

ház

Mikor elmentél, kialudt egy

ár telken, rendezett papírokkal. Tel. 0740-

az angyalok a mennyországba

Nyárádszeredában, csendes utcában, 10
520-078, 15-21 óra között. (12/883)

SÜRGŐSEN vásárolok garzont és
tömbházlakást.
Tel.
0745-423-310.
(16/912)
ELADÓ
2
szobás,
I.
emeleti
tömbházlakás a Kárpátok sétányon. Tel.
0737-797-975. (16/912)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)
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)
VÁLLALUNK: kőművesmunkát, festést, csempézést, gipszkartonozást,
hőszigetelést. Tel. 0740-212-144.
(762-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (4/617)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatornakészítést, csatornatisztítást, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)
TETŐJAVÍTÁS, festés, padlócsempelerakás. Tel. 0747-816-052. (14/885)
KERTÉSZMÉRNÖK gyümölcsfametszést vállal. Tel. 0755-267-336.
(2/918-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden mulandó ezen a
világon,
mint a harmat a letört virágon,
csak egy van, ami a sírig
vezet,
szívünkben
az
örök
emlékezet.
Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szeretünk, azt nem
feledjük el.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,
szívünkben örökké őrizzük
emléked.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
drága
jó
feleségre,
édesanyára és nagymamára, a
koronkai születésű NAGY
ANNÁRA
halálának
5.
évfordulóján. Szép emlékét
megőrizzük egy életen át.
Férje, Dénes, két lánya, fia és
azok családja. (774-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
január
25-én
PÉTERFI
EMESÉRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos férje, József és
leánya, Emese. (10/862)

csillag,
hívtak.
De

sajnos

itt

elvesztettelek téged,
a

legtisztább

angyalát

lent
a

földnek és az égnek.
Elmentél egy végtelen hosszú
útra,
amelyről visszanézni lehet, de
visszajönni soha.
Hazafelé nem építenek utat,
de ha mégis lenne egy irány,
amely otthonod felé mutat,
ugye hazajönnél, visszahozna
a
szeretet,
letörölnéd
arcunkról az érted hulló
könnyeket.
Fájó
szívvel
emlékezem
január 26-án KOVÁCS IRMA
ENIKŐRE
szül.
Turós
halálának 9. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi édesanyja. (7/828)

Hirtelen elmentél egy pillanat
alatt,
sem jaj, sem búcsúszó nem
kísért utadra.
Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva,
melyet kitartással viseltél
magadban.
Veled együtt volt teljes az
életem,
hogy elmentél, magaddal
vittél mindent,
nekem csak a fájdalom
maradt.
Szomorú lélekkel, összetört
szívvel
emlékezünk
Rád,
SZOMBATH
LAJOS.
Hat
hónapja,
hogy
nincs
közöttünk, de emlékét, míg
élünk, megőrizzük. Bánatos
felesége, Zseni, lánya, Hajni,
veje,
Rudi
és
unokája,
Szeréna.
Nyugodjál
csendesen! (7/878)

Múlhatatlan fájdalommal emlékezünk drága édesanyánkra, SZÉKELY ISTVÁNNÉRA
született ASZALÓS ILONA
halálának 41. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott
mindazok
szívében,
akik
ismerték és szerették. Szerető
leányai: Ildikó és Anikó. (v.-I)

Már tíz éve csak emlékeinkben
él
szerető
édesanyánk,
JÁNOSI SÁNDORNÉ szül.
FARKAS ÁGNES.
Örök álma fölött őrködjön
családja szeretete. (1/915-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága édesapánkra, id. MONAI
KÁROLYRA halálának 22.
évfordulóján. Szerettei. (4/921)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 27-én a
szentháromsági
születésű
BERECZKI SÁNDOR volt
marosvásárhelyi
lakosra
halálának 4. évfordulóján.
Nyugodjon
csendesen!
Szerettei. (9/926)

„A
halál
olyan
súlyos
veszteség, hogy valójában
sohasem lehet feldolgozni. Az
emléke elhalványul a szeretett
személynek, de a hiánya
mindig megmarad.”
(Ara Rauch)
Fájó
szívvel
emlékezünk
január 26-án életünk legszomorúbb napjára, amikor
szeretett édesanyánk, FEIGL
SÁRIKA szül. Páczai kilenc
éve
már,
hogy
örökre
itthagyott bennünket. Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Gyermekei: Péter, László és
Judit családjukkal együtt.
(1/935-I)

Az emlékezéshez szeretet kell.
Akit szerettünk, soha nem
felejtjük el. Kegyelettel és fájó
szívvel emlékezünk január 25én VASS BÉLÁRA halálának
15. évfordulóján. Szerető
felesége, gyermekei és azok
családja. Emléke legyen áldott
és nyugalma csendes! (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, nagybácsi, rokon, jó
szomszéd, barát és ismerős,
id. GYŐRFFY ANDRÁS
Felsővárosi
református presbiter
életének 83. évében január 22-én
elhunyt. Temetése január 26-án,
szombaton 13 órakor lesz a református temetőben. Részvétfogadás január 25-én, pénteken
17-18 óra között a református temetőben.
Gyászoló szerettei. (sz.-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és sógortól,
id. GYŐRFFY ANDRÁSTÓL.
Feledni nem fogunk.
Öcséd, Laci, sógornőd, Panni.
(7/924-I)

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett Édesapám,
DOMAHIDI ALBERT
96 éves korában csendesen
megpihent. Temetése január 25én, pénteken 13 órakor lesz a
várhegyi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya,
nagymama, anyós, anyatárs,
rokon, szomszéd, a mezőcsávási
születésű
özv. KOPPÁNDI ERZSÉBET
szül. Szabó
szerető szíve folyó hó 23-án
megszűnt dobogni. Drága halottunk temetése január 26-án,
szombaton 12 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2/945-I)
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Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk drága
édesapánkra, a nyárádremetei
születésű SZILÁGYI PÉTERRE
halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerető gyermekei családjukkal együtt, unokái és dédunokái. (11/882)
Nehéz az életet élni nélküled,
felejteni téged soha nem lehet,
de szívünkben őrzünk, mint
drága kincset, mert itthagytál
bennünket. Itthagytál mindent,
amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél.
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk január 27-én a havadi
születésű
GÁSPÁR
DOMOKOSRA halálának 9. évfordulóján.
Emlékét szeretettel és fájó szívvel őrzi felesége, Póli, lánya,
Ildikó, fia, Domokos, menye, Erzsike, veje, János, unokái:
Szilárd és Anna-Lilla.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (3/898-I)
Telnek-múlnak az évek, a mi
szívünkben a bánat soha nem
ér véget. Búcsút sem intettél,
elhagytad a házat és minket,
akiket úgy szerettél. Szerettünk
nagyon, amíg csak éltél, legyen
áldott a föld, ahova megpihenni
tértél.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
id.
BÁRDOS
MIHÁLYRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (5/951-I)
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél. Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygós
arcod ittmaradt szívünkben.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szerető édesapa, férj
és sógor,
id. SIPOS LAJOS
életének 52. évében hosszú
szenvedés után eltávozott közülünk. Drága halottunk temetése 2019. január 25-én, pénteken 14 órakor lesz a kisillyei
temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik két fia, felesége, édesanyja,
két testvére és azok családja. (12/929-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagynénénk,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

özv. FERENCZ JULIANNA

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

2019. január 23-án életének 95.

jó szomszéd, a kerelőszentpáli

szül. Kiss

évében csendesen megpihent.

Január 26-án, szombaton 11 óra-

kor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi római katolikus

temető alsó kápolnájából, római
katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (1/944-I)

apatárs, keresztapa, vő, rokon és
születésű

SZEKERES SÁNDOR

az IRA volt dolgozója

életének 64. évében hosszas be-

tegség után elhunyt. Temetése

2019. január 26-án 13 órakor lesz

a kerelőszentpáli családi háztól.

Nyugalma legyen csendes!

A gyászoló család. (9/952-I)
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