
Január 11-én 
kinevezik 
az iskolák 
új vezetőségét 
Lezárult az oktatásügyben a taninté-
zetek igazgatói és aligazgatói állásaira
meghirdetett versenyvizsga írásbeli és
szóbeli szakasza, amelyek nyomán a
261 helyből 178-at töltöttek be a kö-
vetkező megmérettetésig, 83 vezető
állást ideiglenes kinevezéssel foglal-
nak el a pedagógusok – derül ki a tan-
felügyelőség honlapján közzétett
adatokból. 

____________4.
Kazah tüntetések
A kazah rendvédelmi szervek 13 tagja
meghalt, és 353 megsebesült Almati-
ban a tüntetőkkel lezajlott összecsa-
pásokban – közölte a Habar-24
tévécsatorna csütörtökön, a városi 
parancsnokságra hivatkozva.
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Mindenhol kis méretű, de jóval hatékonyabb lámpatesteket szereltek az oszlopokra  Fotó: Gligor Róbert László

Szigorítanak?

Álhírnek bizonyult az óév végén sajtószárnyakat kapott hír, misze-
rint idéntől tízosztályos végzettséghez kötnék a közúti jogosítvány meg-
szerzését. Az ügyben a jó hír az, hogy a jelek szerint a kormányosoknak
is leeshetett a tantusz, hogy kéne valamit kezdeni a közlekedésbizton-
sággal, hiszen a súlyos közúti balesetek arányának tekintetében nem-
hogy Európa, de a világ élmezőnyében vagyunk. Csak ott a gond, hogy
rossz irányba indultak el, bár még ha jófele mennének is, az kétséges,
hogy a gyakorlat próbáját is kiálló megoldást találnának, mert az ilyen
nálunk ritkább a fehér hollónál.

A nem kis sajtóvisszhangot kapott téves értesülés kapcsán kiderült,
hogy a jogosítványszerzéssel kapcsolatba hozható korrupció miatt me-
rült fel a szigorítás ötlete. Abban vita nincs, hogy a korrupció rossz. 

De volna ennél sokkal fontosabb kezelni való probléma is. Mert az
utakon uralkodó állapotokat elnézve világos, hogy a közúti járműve-
zetésre való pszichológiai alkalmasság tesztelése úgy vicc, ahogy van,
és a forgalomban való megfelelő viselkedés ismereteinek átadása a
jelek szerint az oktatók jelentős részének nem lehet erős oldala. Nyil-
ván túlzás lenne például a repülőgép-pilóták szintjén elvárható alkal-
massági követelmények elé állítani egy alkalmankénti vasárnapi
úrvezetőt. De azért azt meg kéne tudni értetni a felhasználóval, hogy
egy nem megfelelően karbantartott és vezetett jármű potenciális élet-
veszélyt jelent a gazdájára és a közlekedésben a környezetére nézve

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Az ősz folyamán több vidéki közigazgatási egységben
megváltoztak a közvilágítási viszonyok. A környezet-
védelmi minisztériumtól nyert pályázati támogatá-
soknak köszönhetően LED-típusú, energiatakarékos
lámpatesteket szereltek fel, a legtöbb helyen meg-
kétszerezték az égők számát, ám az energiafogyasz-

tás így is számottevően csökken a következő idő-
szakban.

(Folytatás a 4. oldalon)

Fényárban úsznak a nyárádmenti községek

Új technológiát alkalmaznak

Gligor Róbert László



A mai nyilvánosság számos színterét – a közösségi plat-
formok kommentjeitől kezdve egészen a közszereplők
megnyilatkozásáig – feltűnően uralják a sértettség, sér-
tődöttség legkülönfélébb megnyilvánulásai. A sértődött-
ség mindennapi tapasztalattá vált, gyakran előkerülő
beszédtéma, konfliktusok okozója, a közbeszéd egyik
alapvető meghatározója. Sőt, különféle politikai cselek-
vések legitim okaként tételeződhet fel, alapvető hivatko-
zási forrássá válhat. A Korunk januári számának
középpontjában ennek az érzelmi állapotnak az elemzése
áll, történészek, antropológusok, szociológusok, média-
kutatók foglalkoznak a sértődöttség kultúrájának törté-
netével, jelenbeli megnyilatkozási formáinak
elemzésével, a médiumokban és a mindennapi kommu-
nikációs helyzetekben való előfordulásával. 

Az egyes írások – egyebek mellett – a következő kér-
désekre keresik a választ: Történetileg hogyan ragadható
meg e társadalmi viselkedésmintázat kialakulása, milyen
területeken, hogyan jött létre? Milyen társadalmi szerep-
lők milyen társadalmi-politikai helyzetekben járultak
hozzá a sértődöttség kultúrájának általánossá válásához?
Mennyiben járult mindehhez hozzá az új mediális inf-
rastruktúra, az internet, a közösségi platformoknak a
kommunikációs helyzetekben anonimitást biztosító vi-
lága? A társadalom különböző rendszereiben, az egyes
médiaformátumokban hogyan jelenik meg ez az érzelmi
állapot, milyen dinamikák mentén ragadható meg és ele-
mezhető? 

Emlékezés a doni áldozatokra
Január 12-én, szerdán a Don-kanyari offenzíva 79. év-
fordulójára emlékezik az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület Maros megyei szervezete és a
Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Cso-
port. Az áldozatokra való emlékezésre és a gyertya-
gyújtásra 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok emlék-
művénél.

Évnyitó EKE-túra 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület marosi osztályának szerve-
zésében január 9-én, vasárnap lesz a hagyományossá
vált évnyitó túra. A gyalogtúra délelőtt 10 órakor a somos-
tetői kőmedvétől indul, a résztvevők a következő útvona-

lat teszik meg: Németkalap – Terebics-tető – Cinege-tető
– marossszentgyörgyi lőtér (mögött) – megyei kórház –
Somostető. A Terebics-tetőn egy sütögetéssel-koccintás-
sal egybekötött nagyobb pihenő lesz. Az útvonal hossza
12–13 km, időtartama 5–6 óra a pihenőkkel együtt. Ér-
deklődni, jelentkezni a 0755-052-774-es telefonszámon
lehet.

Szereplőválogatás
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata Marosvásárhelyen élő, 14-17 év közötti lány fősze-
replőt keres Henrik Ibsen A vadkacsa című darabjából
újonnan készülő produkciójába, Keresztes Attila rende-
zésében. Az előadás bemutatójára március 10-én kerül
sor a színház Nagytermében. A szereplőválogatás két
szakaszban zajlik. Jelentkezési határidő: január 14.,
péntek. A jelentkezés feltételei a színház honlapján ol-
vashatók.

Enyhén nőtt a fertőzöttségi ráta
Maros megyében 0,57 ezrelékre nőtt a koronavírussal fer-
tőzöttek száma, ami enyhe növekedést jelent az egy héttel
korábban regisztrált esetszámhoz képest. Még egy telepü-
lésen sem emelkedett 2 ezrelék fölé az előfordulási ráta,
Jedd és Mezőcsávás község nagyon közel áll ehhez az ér-
tékhez. Az utóbbi 14 napban Marosvásárhelyen 93, Dicső-
szentmártonban 28, Segesváron 18, Szászrégenben és
Marosludason 12-12 eset volt. 

Meghosszabbították 
a nyugdíjasbérletek érvényességét

A marosvásárhelyi nyugdíjasoknak kibocsátott közszállítási
igazolványok érvényességét meghosszabbították az ön-
kormányzati testület januári ülésééig. A bérlettel rendelkező
nyugdíjasok továbbra is ingyen utazhatnak Marosvásárhely
területén. 

Terápiás program Magyarózdon 
A Bonus Pastor Alapítvány január 31. – február 11. között
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és fel-
nőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban
(Marosludastól 15 km-re). Jelentkezni január 26-ig lehet. A
marosvásárhelyiek és környékbeliek a részletek felől 
McAlister Magdolnánál érdeklődhetnek a 0752-246-814- es
telefonszámon. Mindazok jelentkezését várják, akik változ-
tatni szeretnének alkohol-, játék-, drog- vagy társfüggőséggel
terhelt életmódjukon – közölte Deé Lukács Éva irodavezető.

Az időjárás nem kedvez 
a téli sportoknak

A kisiskolásoknak e hét végén lejár a téli vakáció, de a kör-
nyék nem kínált igazi télies időjárást a téli sportok kedve-
lőinek. A szovátai sípálya az időjárási és hóviszonyok miatt
a hét végén sem üzemel, viszont a kisebbik, gyakorló sí-
pálya igen, ezt a libegővel meg lehet közelíteni. A Havas
Bucsin sípálya adminisztrátora tájékoztatott, hogy egyelőre
lehet sízni, azonban az enyhe időjárás miatt itt is olvadni
kezdett a hó. Érdemes tehát a sípályák állapota felől tájé-
kozódni, mielőtt valaki útnak indulna. 

Több ittas gépkocsivezetőt kapott el
a rendőrség

Szerdán Dédabisztrán egy 30 éves férfi jogosítvány nélkül
vezetett, és balesetet okozott. Kiderült, hogy a fiatalember
alkoholt fogyasztott. Ugyancsak szerdán Magyarón állítot-
tak le egy 30 éves nőt, aki  ittasan vezetett. Január 6-ára
virradó éjszaka Marosvásárhelyen egy 20 éves fiatal akadt
fenn az ellenőrzésen az 1918. December 1. úton, alkohol-
tesztje pozitív lett. Mindhármuk ellen bűnügyi eljárást indí-
tottak – közölte a megyei rendőr-felügyelőség.

Tolvajt fogtak
Marosvásárhelyen egy 22 éves nőt kaptak el egy köves-
dombi kereskedelmi egységben, amikor 500 lej értékű áru-
val elhaladt a kasszák mellett. Szándékát az őrző-védők
vették észre, akik aztán értesítették a rendőrséget. Az el-
követett lopás miatt bűnügyi eljárást indítottak, a kivizsgá-
lás folytatódik a gyanúsított bűnügyi tevékenységének
felgöngyölítéséért. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ATTILA és RAMÓNA,
holnap GYÖNGYVÉR napja.
GYÖNGYVÉR: Arany János
névalkotása, jelentése: gyöngy-
testvér. 

7., péntek
A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 52 perckor. 
Az év 7. napja, 

hátravan 358 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. január 6.

1 EUR 4,9431
1 USD 4,3708

100 HUF 1,3700
1 g ARANY 253,1450

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 2 0C
min. -2 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
41, 28, 16, 39, 20 + 1 NOROC PLUS: 5 2 2 1 5 2

10, 27, 33, 3, 2, 26 SUPER NOROC: 1 7 9 7 4 3

44, 36, 29, 25, 34, 14. NOROC: 7 3 7 5 0 6 0
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Diszkréten, ahogy élt, úgy távozott Mózes Erzsébet –
mindenki Mojszikája – a földi életéből. Nagyszerű kollé-
ganő volt, szerény, kedves, türelmes, segítőkész. A színpad
igazi szolgálóleánya. Számára csak a produkció, a telje-
sítmény volt fontos, és nem a személyes karrier. Nyuga-
lomba vonulása után is megmaradt a színház hűséges
szurkolójának.

Nyugodjon békében: 
Gáspárik Attila

Mózes Erzsébet 1938. november 10-én született Sárom-
berkén. Főiskolai tanulmányait 1959-ben, Kovács György
professzor osztályában fejezte be a Szentgyörgyi István
színművészeti főiskolán. 1959–1960 között a Temesvári
Magyar Színház társulatának a tagja, 1960-tól pedig a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színházhoz szerződött, és hűséges
maradt a társulathoz 2011-ig. 1990 után beszédtechnikát
tanított a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége 
fájdalommal búcsúzik

MÓZES ERZSÉBET
színésznőtől, a Tompa Miklós Társulat egykori tagjától

Korunk – 2022. január 



A kormány határozatban erősítette meg a két közúti
határátkelőhely megnyitásáról szóló, tavaly április-
ban Gyulán aláírt román–magyar megállapodást.

A határozat kivonatát a kormány honlapján tették közzé. A
kabinet hozzájárult ahhoz, hogy a Kisvarjaspuszta (Variasu)
és Dombegyház, illetve az Ottlaka (Grăniceri) és Elek közötti
határátkelőhelyek hétköznapokon is nyitva tartsanak a nappali
órákban. A kormányhatározat lehetővé teszi, hogy az illetékes
román hatóságok megtegyék a határ megnyitásához szükséges
intézkedéseket.

A határozat szerint a két határátkelőhelyen romániai idő
szerint 8 és 20, közép-európai idő szerint 7 és 19 óra között
válik lehetővé a román–magyar határ átlépése a személyek és
a 3,5 tonna alatti áruforgalom számára. A két határátkelőhely
jelenleg csak szombati napokon vehető igénybe.

A határátkelőhelyek megnyitásával 12-ről 14-re emelkedik
a közúti határátkelőhelyek száma a román–magyar határsza-
kaszon. Mindkét – eddig alkalomszerűen megnyitott – határ-

átkelő Arad és Békés megye között teremt újabb közúti össze-
köttetést.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter ta-
valy februári bukaresti látogatásán nevetségesnek és egyben
szomorúnak tartotta, hogy létezik tíz olyan, a határon átvezető
út, amely közelebb hozhatná egymáshoz a határ mentén élő
közösségeket és településeket, de ezek használatát még nem
engedélyezték. A két határátkelőhely megnyitásáról végül
Szijjártó Péter és Bogdan Aurescu külügyminiszterek áprilisi
gyulai találkozóján született megállapodás.

A határon átvezető utak az Európai Unió forrásait felhasz-
nálva, a határ menti együttműködési program keretében épül-
tek meg 2007 és 2013 között annak reményében, hogy
Románia már 2011-től csatlakozik a schengeni övezethez.
Noha Románia szerint a csatlakozás valamennyi feltételét tel-
jesítette, egyes tagállamok ellenkezése miatt az ország még
nem része a belső határellenőrzés nélküli térségnek. 
(MTI)

Az online kereskedelem bővülése mellett újra fel-
lendülőben van a bolti vásárlás a PwC felmérése
szerint – közölte a tanácsadó cég az MTI-vel. 

A válaszadók 48 százaléka állította, hogy hetente legalább
egyszer üzletbe megy, 72 százalék pedig valószínűleg felkeres
egy bevásárlóközpontot fél éven belül. A fogyasztók 41 szá-
zaléka élelmiszerre, 33 százaléka divatcikkekre, 30 százaléka
egészségre és szépségápolásra tervez többet költeni. A bolti
vásárlásban kiegyenlítődött az életkor szerinti megoszlás, az
idősebbeknek és a fiataloknak is majdnem a fele vásárolt üz-
letben az elmúlt fél év során. A közlemény szerint eközben
az online kereskedelem sem szorul háttérbe, egyre inkább
felértékelődnek a mobileszközök a vásárlásban. A válasza-
dók 41 százaléka vásárol legalább hetente egyszer okostele-
fonon, miközben tavaly még 30 százalékuk, a 2018-as
felmérésben pedig 17 százalékuk válaszolt hasonlóképpen –
tették hozzá.

A PwC üdvözölte, hogy a fogyasztás fellendülése a házon
kívüli tevékenységek szélesebb körét is érinti. A következő 6
hónapban a megkérdezettek 31 százaléka többet akar költeni
utazásra, de szórakozásra, kikapcsolódásra is nagyobb össze-
get szánnának. A közlemény mindezt a bizakodó hangulattal
magyarázza. Az oltással rendelkezők sokkal derűlátóbbak, 66
százalékuk optimista, míg a többieknek csak 43 százaléka.

A felmérés tanulságai közül kiemelték a fenntarthatósági
szempontok felértékelődését. A válaszadók 52 százaléka állí-
totta, hogy jobban odafigyel a környezetre, mint fél éve, és
majdnem ugyanennyien veszik figyelembe, hogy a termékek
hol és milyen módon készültek. Az adatok szerint ugyanakkor
még mindig az ár a legfontosabb szempont, csaknem 70 szá-
zalék a legjutányosabb ajánlatot tartja elsődlegesnek.

A PwC 2021 a felmérés elkészítéséhez majdnem 10 ezer
fogyasztót kérdezett meg a világ 26 térségéből. A tanulmány
a társaság honlapján olvasható. (MTI)

A szakszervezeti szövetségek
vezetőivel tárgyalt a kormányfő

A szakszervezeti szövetségek vezetőivel folytatott
megbeszélést csütörtökön Nicolae Ciucă miniszter-
elnök. Az egyeztetésen részt vett Sorin Cîmpeanu
oktatási, Alexandru Rafila egészségügyi, Adrian
Câciu pénzügy- és Marius Budăi munkaügyi minisz-
ter is. A kormány közleménye értelmében a megbe-
szélésen a járvány elleni védekezésről, a
munkakörülményekről és a bérezésről tárgyaltak. A
jövőben rendszeresíteni fogják a találkozókat az
egészségügyi, oktatási, rendvédelmi és más közal-
kalmazottak képviselőivel, és megvizsgálják a bére-
zéssel és a munkakörülményekkel kapcsolatos
követeléseiket – áll még a közleményben. (Agerpres)

Csökkent az agrár 
külkereskedelmi hiány

Tavaly az első kilenc hónapban 40 százalékkal,
758,6 millió euróra mérséklődött a román agrár kül-
kereskedelem hiánya az előző év azonos időszaká-
hoz mérten – közölte szerdán a mezőgazdasági
minisztérium. Tavaly az első kilenc hónapban a kivi-
tel 26 százalékkal, 6,57 milliárd euróra, a behozatal
13,5 százalékkal, 7,33 milliárd euróra nőtt. Románia
agrártemékekből a legnagyobb értékben továbbra is
sertéshúst importált, 407,1 millió euróért. A pékter-
mékek 313,2 millió eurót, a takarmányhoz használt
termékek 289,8 millió eurót adtak a behozatalból. A
kiviteli oldalon a legnagyobb tétel a gabonaexport.
Búzából 1,19 milliárd euró, kukoricából 919,9 millió
euró értékben exportált Románia. Dohányterméke-
ket 477,55 millió euró, napraforgót 443,65 millió euró
értékben értékesített külföldön. (MTI)

Az EU 700 millió adag 
oltóanyagot oszt meg a rászoruló
országokkal 2022-ben

Az Európai Unió a koronavírus-járvány elleni küzde-
lem jegyében 700 millió adagnyi oltóanyag megosz-
tását ígérte az arra rászoruló országoknak 2022
közepéig, és jó úton halad afelé, hogy ezen ígéretét
teljesítése – jelentette ki Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöke csütörtökön. Ursula von
der Leyen közleményében leszögezte: az EU túltel-
jesítette az oltóanyagok megosztására vonatkozóan
tavaly kitűzött céljait. Emlékeztetett: az EU azt ígérte
ugyanis, hogy 2021 végéig 250 millió adag oltóanya-
got oszt meg az alacsony és közepes jövedelmű or-
szágokkal, azonban 380 millió adagot osztott meg.
Ebből több mint 255 milliót már el is juttattak a fo-
gadó országokba – közölte. Hozzátette: a vakcinák
megosztása főként a – rászoruló országok korona-
vírus elleni vakcinával történő ellátására létrehozott
– COVAX-programon keresztül történt. (MTI)

Jelentősen megugrott a fertőzöttek
száma a Nyugat-Balkánon

Az új év első napjaiban jelentősen megugrott az
újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a
nyugat-balkáni országokban, míg egy héttel ezelőtt
a térségben 24 óra alatt 3953 új fertőzöttet azonosí-
tottak, szerdára 9576-ot vettek nyilvántartásba. A
szerbiai közszolgálati televízió reggeli műsorában
szakértők azt mondták, hogy az esetszámok növe-
kedésének hátterében egyrészt a koronavírus omik-
ron variánsának gyors terjedése, másrészt az újévi
ünnepségeken az elővigyázatossági intézkedések
semmibevétele áll. Radmilo Jankovic, a dél-szerbiai
Nis klinikai központjának igazgatóhelyettese kie-
melte: a számok a napokban tovább fognak emel-
kedni, az ortodox karácsonyi ünnepek után, azaz a
jövő héten akár több tízezer új fertőzött is lehet.
(MTI)

Ország – világ
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Megugrott a fertőzöttek száma, meghosszabbították
a veszélyhelyzetet

Egy héten belül megnégyszereződött a koronavírus-
fertőzöttek száma, csütörtökön a kormány a jár-
ványügyi korlátozások szigorításáról döntött.

A kabinet január 8-tól kezdődően újabb 30 napra meghosz-
szabbította a tavaly május óta folyamatosan érvényben lévő
veszélyhelyzetet, ismét kötelezővé téve az egészségügyi vé-
dőmaszkok viselését a nyílt és zárt közterületeken. Az intéz-
kedés alól csak az ötévesnél kisebb gyermekek, a
munkahelyen egyedül tartózkodó alkalmazottak, illetve a
nehéz fizikai munkát végzők, a sportolók, a közönség előtt be-
szélő szónokok, az egyházi szertartásokon részt vevő papok
és a televízióműsorok szereplői kapnak felmentést, ha meg-
tartják a biztonságos távolságot.

A textilből és műanyagból készült maszkokat már nem fo-
gadják el, kizárólag a sebészeti maszkok vagy az FFP-2-es
szűrővel ellátott, orrot és szájat eltakaró, légzésvédő maszkok
használatát engedélyezik.

A kormány közleménye szerint a kulturális és sportrendez-
vényeken a termek (sportcsarnokok, színházak, mozik, ren-
dezvénytermek) befogadóképességének legfeljebb 30
százalékát kihasználva gyűlhetnek össze a védettségi igazol-
vánnyal rendelkező résztvevők, ha az adott településen a fer-
tőzési ráta az utóbbi két hétben meghaladta a lakosság egy
ezrelékét.

Ennél engedékenyebb a szabályozás a vendéglátóhelyek
esetében, amelyek egyezrelékes fertőzési ráta felett is kapaci-

tásuk felét kihasználva üzemelhetnek mindaddig, amíg a fer-
tőzések aránya az adott településen nem éri el a három ezre-
léket. Ezen küszöbérték felett is nyitva maradhatnak, ha a
vendégek száma nem haladja meg a terem befogadóképessé-
gének 30 százalékát.

A kormány azt ajánlja az intézményeknek és magáncégek-
nek, hogy térjenek át a távmunkára, ahol pedig a tevékenység
jellege ezt nem teszi lehetővé, vezessenek be lépcsőzetes mun-
kakezdést, ezáltal járulva hozzá a zsúfoltság csökkentéséhez
a közszállítási járműveken.

Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár azzal indokolta
a szigorítást, hogy az omikron variáns terjedése miatt Romá-
niában ugrásszerűen nő, egy héten belül megnégyszereződött,
csütörtökön hatezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma. Az
államtitkár szerint az új vírusmutáns sokkal gyorsabban átter-
jed egyik emberről a másikra, ezért a védekezésben kulcsfon-
tosságú a megfelelő védőmaszkok használata, a távolságtartási
szabályok betartása.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtöki jelen-
tése szerint az utóbbi 24 órában 6018 új fertőzöttet regisztrál-
tak Romániában, ami több mint négyszerese az utóbbi két hét
átlagának. A héten a fertőzöttek száma minden korábbinál
gyorsabb ütemben, naponta több mint 20 százalékkal emelke-
dett, az utóbbi hét napon pedig több mint háromszor annyi 
(20 644) fertőzöttet regisztráltak, mint az előző héten (6142).
(MTI)

is, és aki ezt nem érti meg, azt az önmaga és mások testi
épségének megóvása érdekében nem kell beengedni a
forgalomba. Vagy ha mégis átcsúszott a vizsgán, mert
minden rendszerben lehetnek hibák, akkor ki kellene
tudni szűrni az utakról. Ahhoz képest, hogy mekkora kárt
lehet okozni egy felelőtlenül vezetett járművel, a biztosí-
tási tételek és a bírságok összege egyáltalán nem nagy.
Csak a helyzet javításához az is kellene, hogy a forgal-
mat felügyelő intézmény és személyzete ne a bírságok
összegében behajtható költségvetési jövedelmet, illetve
a húsvéti és karácsonyi prémiumot lássa a dologban,
hanem azt az eszközt, amivel az oda nem illő résztvevőket
ki lehet szűrni a forgalomból. Több, a megelőzést szol-
gáló figyelmeztetéssel és ellenőrzéssel.

A jogosítványszerzés rendszerének szigorítása és a
szabályok betartatása a közlekedésbiztonságra nézve
még fontosabb, mint a rendszerhez kötődő korrupció el-
leni fellépés. Ha egy rossz rendszerből kiirtják a korrup-
ciót, attól még ugyanúgy ön- és közveszélyes vezetők
tömegének lesz jogosítványa, de ha előbb a követelmény-
rendszert rázzák helyre, majd utána a korrupt elemeitől
is megtisztítják, egyszer talán eljuthatnánk oda, hogy az
utak ne egy túlélőshow díszletei legyenek, hanem amire
valók: közlekedésre szolgáló infrastruktúra elemei.

Szigorítanak?
(Folytatás az 1. oldalról)

Újra fellendülőben van a bolti vásárlás 
egy nemzetközi felmérés szerint

Újabb két határátkelőhely nyílhat

Szijjártó: A kormány továbbra is támogatni fogja 
az erdélyi és székelyföldi sportfejlesztéseket

A kormány a magyarországi beruházások mellett to-
vábbra is támogatni fogja a sportinfrastruktúra fej-
lesztését Erdélyben és Székelyföldön is – jelentette
ki csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, miután Novák Károly Eduárdot, Ro-
mánia sportminiszterét fogadta Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint
Szijjártó Péter a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Ma-
gyarországon a sport nemzeti ügynek számít, annak támoga-
tása, a fejlesztések stratégiai kérdést jelentenek, ugyanis egy
nemzet annál egészségesebb, minél többet sportol.

„A sport a nemzeti identitás és büszkeség megőrzésének és
építésének egyik legfőbb eszköze” – fogalmazott.

Rámutatott, hogy a jövőbeli sikerek előfeltétele a sportinf-
rastruktúra fejlesztése, hogy a szülőknek legyen hova vinni a
gyerekeket, és méltó körülményeket teremtsenek a sporto-
lásra. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyarországi beru-
házások mellett a kormány mindig is figyelmet fordított a
határon túli magyar közösségek sportfejlesztéseire is, és ez a
jövőben is így marad.

Ennek keretében eddig mintegy 30 milliárd forint értékben
segítették az infrastruktúra fejlesztését Erdélyben és Székely-
földön, tavaly például magyar támogatással épült meg a Sepsi
OSK stadionja, illetve jégkorongpályát adtak át Marosszent-
györgyön – közölte.

Tájékoztatása szerint idén is nagyszabású fejlesztési terveik
vannak, így magyar költségvetési támogatással épül a Partium
Labdarúgó Akadémia Szatmárnémetiben és a Székelyföldi
Jégkorong Akadémia kollégiuma is Csíkkarcfalván.

Továbbá a magyar kormány működési támogatást biztosít
számos erdélyi sportklubnak, többek között a gyergyószent-
miklósi ökölvívóknak vagy a csíkszeredai futballistáknak –
mondta.

Szijjártó Péter végezetül leszögezte, hogy Novák Károly
Eduárd miniszteri kinevezése újabb lendületet ad a két ország
mindig is kiváló sportügyi együttműködésének.

Novák Károly Eduárd aláhúzta, hogy a romániai sportnak
reformokra van szüksége, és ezen a téren bízik Magyarország
támogatásában, például a jó gyakorlatok átadását illetően.
(MTI)



Miután 2006-ban sikerült kor-
szerűsíteni a közvilágítást, a múlt
ősszel két hét alatt a Csíkfalva köz-
ség területén lévő összes villa-
nyoszlopon újakra és takarékosakra
cserélték a régi égőket. Minden
oszlopon van egy nagyobb fénye-
rejű, LED-típusú lámpa: 97 darab
45 wattos égő világítja meg a főu-
tat, és 299 darab 30 wattost szerel-
tek az utcákba, összesen 396-ot. A
munkálatot egy, a 2020 nyarán a kör-
nyezetvédelmi minisztériumhoz be-
nyújtott és megnyert pályázatból
finanszírozták. Értéke 548.471 lej,
ebből 491.461 lej pályázati forrás és
57.010 lej önrész. A korszerűsítésnek
köszönhetően majdnem 74 százalé-
kos energiamegtakarítást saccolnak a
szakemberek, míg az éjszakai fény-
viszonyok sokat javultak – ismer-
tette Balogh István polgármester.

Székelybere község hét telepü-
lésén 2004-ben újították fel a köz-
világítási rendszert, azóta megérett
egy újabb beruházásra. Az elmúlt
másfél évtized alatt számos helyen
a beszivárgó esővíz károsította a
lámpatesteket vagy egyes alkatré-
szeket, ezért gyakori volt a meghi-
básodás, gyakran kellett cserélni az
égőket, de a fényerő is gyenge volt
– magyarázta Benedekfi Csaba pol-
gármester. Eddig minden második
oszlopon volt lámpatest, ezúttal
minden póznára újat szereltek. Ösz-
szesen 363 égőt, ebből 332 darab
30, 31 pedig 44 wattos, ám a kisebb
fogyasztás ellenére jóval nagyobb a
kibocsátott fény, a lakosság is elé-
gedett a közvilágítással.

Jó is, de gond is
Hasonlóképpen elégedettek Bac-

kamadarason is, ahol alig két hét
alatt felújította a közvilágítást a ki-
vitelező. Itt is csak minden második
oszlopon volt lámpatest, a beruhá-
zás nyomán több mint kétszer annyi
világít most, azaz a 130 eddigi he-
lyett 324, ebből a megyei út mentén
116 darab 45 wattost, míg a mellék-
utcákban 208 darab 30 wattost sze-
reltek fel a három településen. A
számítások szerint így is keveseb-
bet kell költeni a közvilágításra,
mint eddig. 

Mintegy húsz évvel ezelőtt volt
az utolsó nagyobb beruházás a köz-
ségi közvilágítási hálózatot illetően,
azóta évente kellett javításra, pót-
lásra költeni, csak az elmúlt két év
alatt mintegy húszezer lejt fordítot-
tak erre, de már LED-est is kipró-
báltak – részletezte Szőcs Antal
polgármester. A mostani beruházás
összértéke megközelíti a félmillió
lejt, ebből 230 ezret kaptak támoga-
tásként a Környezetvédelmi Alap-
tól, a többi az önrész. Elégedettek
az eredménnyel.

Az elöljáró fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy egyelőre nem
tisztázott a karbantartás kérdése: a
kivitelező cég ötéves garanciát vál-
lalt a felszerelésre, de ha például
vihar következtében meghibásodik
a hálózat, az nem az ő hibája, nem
fogja kijavítani. Az áramszolgál-
tató vállalat sem, ha esetleg egy
áramkiesés után a szolgáltatás visz-
szaállításakor netán károsulnának
egyes alkatrészek, égők. Az orszá-
gos közszolgáltatásokat felügyelő

hatóság követeli, hogy a közvilágí-
tási közszolgáltatás végzésére, a ja-
vítására is kössenek szerződést
szakcéggel, ez pedig hosszas folya-
mat, mert szakdokumentációt kell
készíttetni és közbeszerzést kell ki-
írni, de előbb-utóbb minden önkor-
mányzatnak meg kell tennie ezt a
lépést. A gond az, hogy egyes cé-
geknél a szolgáltatás áránál „a
határ a csillagos ég”, azaz szégyen-
telenül sokat kérnek. A cégek in-
kább havi karbantartási díjat
szeretnének kialkudni, ám lehet,
hogy hónapok telnek el úgy, hogy
semmit sem kell dolgozniuk, de
rendszeresen fizetni kell nekik.
Ezért inkább az volna a jó, hogy
olyan esetekben végezzenek kar-
bantartást, amelyek nem az új vilá-
gítótesteket felszerelő céget illetik,
és csak az adott munkáért kelljen
fizetni.
Újra próbálkoztak

Székelyhodos község december-
ben másodszor nyújtott be 
pályázatot a környezetvédelmi mi-
nisztériumhoz a közvilágítás fel-
újítására. Erre tavaly már letettek
egy pályázatot, de azt negatívan
bírálták el, mert nem tudták bizo-
nyítani, hogy legalább 40%-os
energiamegtakarítást tudnak elérni.
Ennek az volt az oka, hogy jelen-
leg csak minden második oszlopon
van lámpa – tudtuk meg a község
vezetőjétől. Barabási Ottó el-
mondta: most változtak a pályázati
feltételek, ezért próbálkoztak újra,
ezúttal azt tervezik, hogy minden
oszlopra új égőt szerelnek, a mel-
lékutcákban is, összesen 412 dara-
bot. Csak ennyi fért bele a
pályázati keretbe, és az is úgy,

hogy az 1,1 millió lejből a község
fel kell vállalja a 247 ezer lejes ön-
részt, ami a nem finanszírozható
költségek értéke, és mellette az
összberuházás értékének egyötö-

dét, és még ezzel is csak részlege-
sen tudják lefedni a teljes községi
hálózat felújítását. Ezúttal pozitív
elbírálásban reménykednek – fűzte
hozzá az elöljáró.

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉLET _______________________________________________ 2022. január 7., péntek

Karácsonykor azt tapasztal-
ták a marosvásárhelyiek,
hogy egy kicsit más volt a
vásár, a város díszítése, mint
az előző években, és igazi
meglepetés volt a vár falára
vetített animációs film,
amelynek elsősorban a gye-
rekek örültek. Kevesen tud-
ják, hogy emögött fiatal
alkotócsoport állt, amelynek
a felkérés alkalmat adott a
szélesebb körű bemutatko-
zásra. 

A polgármesteri hivatal Gáspá-
rik Mártont, a Babeş–Bolyai
Egyetem digitális interaktív mű-
vészetek szakán mesterizett egy-
kori diákját kérte fel arra, hogy
készítsen filmet, amelyet nagy
méretben levetíthetnének. Így ke-
reste fel Szitai Esztert (a marosvá-
sárhelyi Művészeti Líceumban
végzett, a Babeş–Bolyai Egyetem
média szakán utolsó éves mester-
fokozatos), hogy illusztrálja az öt-
letét. A csapathoz társult Rezi Örs,
aki festészet szakon végzett a ko-
lozsvári képzőművészeti egyete-
men, majd új média szakon
mesterizett. A csapat tagjai koráb-
ban a kisadorjáni MUMUSH
zenei fesztiválon is együttműköd-

tek a színpad és fénydesign kiala-
kításában. 

Az animációt készítő Szitai Esz-
ter lapunknak elmondta, hogy a le-
vetített képsorok alapötlete
Gáspárik Mártontól származott.
Ennek alapján Eszter rajzolta meg
az ünnepekhez kötődő figurákat
(manókat, Mikulást és Marosvá-
sárhely ismertebb középületeit mé-
zeskalács házhoz hasonló
formában). Rezi Örsre hárult a fel-
adat, hogy a számítógépes prog-
ram segítségével mozgassa,
animálja a képsorokat. 

Szitai Eszter elmondta, hogy
zsenge korától érdekelte a művé-
szet és a technológia összefonó-
dása, már a líceumban eldöntötte,
hogy vizuális, animációs művé-
szettel szeretne foglalkozni. 

– Kiskoromban imádtam a rajz-
filmeket. Amikor megálltak a kép-
sorok, a televízió képernyőjére
helyeztem egy rajzlapot, és lemá-
soltam a figurát, hogy ennek alap-
ján animációs filmet készítsek.
Nagyon tetszett az alkotófolyamat,
az, hogy a fantáziám szerint irá-
nyíthatom a figurákat, a történetet.
Érdekeltek a gépek, az informatika
adta lehetőségek is, hogy ezt a ket-
tőt tudjam ötvözni. Az animáció
segít abban, hogy a képsorokat na-
gyobb felületen is bemutassuk,

mozgassuk, másfajta, eleven vilá-
got hozzunk létre. Sokkal grandió-
zusabb dolgokat lehet létrehozni,
mint vásznon, és az elismerés, a
siker is hamarabb visszacsatolódik,
mint mondjuk egy festmény kiállí-
tásakor – mondta el, hozzátéve,
hogy édesapja reklámgrafikus, és
tőle leste el, hogy miként kötődik
a művészeti alkotás a számítógé-
pes világhoz. Az igazi elismerés az
volt, amikor az első animációt (két
különböző készült) a városi díszvi-
lágítás ünnepélyes felkapcsolása-
kor levetítették, és nagyon sokan
örültek az újdonságnak. Voltak
olyan gyerekek, akik a falon meg-
jelenő manók után szaladtak, lát-
szott, hogy nagyon tetszik nekik ez
a fajta interaktivitás. Mindenki a
helyszínen dicsérte meg a kezde-
ményezést, az alkotást. 

Szitai Eszter egyetemistaként
egy közismert marosvásárhelyi IT-
cégnél dolgozik, ahol animációval,
illusztrációk készítésével foglalko-
zik. Nemsokára egy rövidfilmet
forgatnak Segesváron, és disszer-
tációként három kisfilm forgatásán
is dolgoznak. Gáspárik Márton és
Rezi Örs is újabb filmművészeti
alkotásokon dolgozik.

Reméljük, a tehetséges fiatalok-
ról nemsokára, más alkalmakkor
és helyszínen is hallunk. 

Lezárult az oktatásügyben a
tanintézetek igazgatói és al-
igazgatói állásaira meghirde-
tett versenyvizsga írásbeli és
szóbeli szakasza, amelyek
nyomán a 261 helyből 178-at
töltöttek be a következő
megmérettetésig, 83 vezető
állást ideiglenes kinevezéssel
foglalnak el a pedagógusok –
derül ki a tanfelügyelőség
honlapján közzétett adatok-
ból. 

A tervek szerint a sikeresen vizs-
gázott pedagógusoknak január 11-
én az igazgatóknak tartott
gyűléseken adják át a kinevezé-
sükre vonatkozó okiratot, a munka-
köri leírást, és kötik meg velük a
menedzseri szerződést. A betöltet-
len maradt vezető állásokra a tan-
felügyelőség által kijelölt
igazgatók és aligazgatók az ideig-
lenes kinevezést és a munkaköri le-
írást vehetik át. Bár egy közös
ünnepi ülést terveztek, a járvány-
ügyi helyzet miatt körzetenként
tartják meg az eseményt – tájékoz-
tatott Illés Ildikó főtanfelügyelő-
helyettes.

Érdeklődésünkre elmondta, hogy
a magyar tagozaton oktató pedagó-
gusok többsége jól szerepelt a ver-
senyvizsga írásbeli és szóbeli
szakaszán is, így a számukra fenn-
tartott igazgatói és aligazgatói állá-
sok zömét sikerült az elkövetkező
évekre betölteni. Kivételt képeznek
például az erdőszentgyörgyi Szent
György Technológiai Líceum, a
jeddi Benedek Elek, a marosvécsi
Kemény János, a mezőmadarasi

Pataky–Ágotha, a jobbágytelki 
Petres Kálmán, a sófalvi, a véckei
általános iskolák, amelyeket ideig-
lenesen kinevezett igazgató fog ve-
zetni. A marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, az Avram
Iancu Szakképző Líceum, a Seges-
vári 1. Számú Szakképző Líceum
és néhány általános iskola aligazga-
tója szintén kinevezéssel fogja be-
tölteni a tisztséget. 

Az iskolaigazgatók közül orszá-
gos szinten egyedül Tamási Zsolt-
nak nem kellett újra bizonyítania
hozzáértését, mivel a megszüntetett
II. Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Líceum újraalakítását
követően később tett vizsgát, mint
igazgatótársai. 

Amint Illés Ildikó elmondta, az
igazgatók többsége vállalkozott ko-
rábbi munkájának a folytatására, de
vannak újak is, mint például Magó
Attila Márton, aki sikeresen vizsgá-
zott a dicsőszentmártoni elméleti lí-
ceum vezető állására. 

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum élére Hajdú Zol-
tán korábbi aligazgató vizsgázott
sikeresen, az aligazgatói állásra,
mivel nem volt jelentkező, Jakab
Irma Tünde kapott ideiglenes kine-
vezést.

Befejezésképpen Illés Ildikó
hangsúlyozta, hogy kitartást kíván
mindazoknak, akik vállalkoztak a
vezető tisztségre. Arra biztatta őket,
hogy végezzék becsülettel munká-
jukat, figyeljenek arra, hogy ne hi-
bázzanak, és álljanak ki
közösségünk, gyermekeink érdeké-
ben. (bodolai) 

Január 11-én kinevezik 
az iskolák új vezetőségét 

Vajda György

Új technológiát alkalmaznak
(Folytatás az 1. oldalról)

Tehetséges animációsok 
Manók és mézeskalács palota 

a várfalon 

Az ősszel viszonylag gyorsan elvégezték a korszerűsítést 
Fotó: Csíkfalva község polgármesteri hivatala (archív)



1764. január 7-e tragikus esemé-
nyei erőt adó emlékké nemesedtek,
és immár nemcsak Madéfalván, de
tíz esztendeje Marosvásárhelyen is
évről évre megemlékezünk az ak-
kori eseményekről. Köllő Miklós
tervezte azt az emlékművet, amely
a faluban, az országút mellett azt a
látogatót is főhajtásra készteti, aki
egyébként semmit sem tud az ak-
kori eseményekről, ami miatt talán
ötszázan is ott pusztultak el a körül-
zárt, ágyútűzzel rombolt faluban, és
immár örök titok marad, hányan
haltak meg sebeikben, de tudjuk,
hogy több ezer székely földönfu-
tóvá lett, elmenekült otthonából. A
madéfalvi mészárlás azért döbben-
tett meg mindenkit, mert a katonás-
kodást úgymond megtagadó
székelyek nem fogtak fegyvert, tett-
legesen nem szegültek szembe a ha-
tóságokkal, csupán gyűléseket
tartottak, amelyeken kérvényeket
írtak, kérve, hogy a régi törvények-
nek megfelelően folytathassák éle-
tüket. Tehát semmi sem indokolta a
brutális erőszak alkalmazását.
Adolf Buccow, Erdély akkori kor-
mányzója mindenképpen úgy
akarta átszervezni a székely határ-
őrséget, ahogy Bécsben elképzel-
ték: német tisztekkel, külföldön is
bevethető alakulatként, és a katonák
nem személyükben, hanem egész
családjuk alapján voltak hadkötele-
sek. Iskolába menni vagy házassá-
got kötni is csak feljebbvalói
engedéllyel volt szabad. A székely
határőrség alapfeladata különben a
határok védelme lett volna, a kelet-
ről behurcolható betegségek ellen
felállítandó karantén biztosítása,
amivel egyet is értett a korabeli tár-
sadalom, a székelység is, csak a
helyi közösséget lenéző és a függet-
lenséget alapjaiban is megszüntetni
akaró központosító hatalom képvi-
selői nem voltak hajlandóak tár-
gyalni, még árnyalatokról sem. Az
erőszakos sorozás csaknem két
éven át nem vezetett eredményre a
székelyek körében, ezért a határőr-
ség szervezésének feladatát a csá-
szárnő, Mária Terézia elvette Adolf
Buccow tárbornoktól, kormányzó-
tól – aki az erdélyi nagyfejedelem-
ségben addig hivatalos

magyarnyelv-használatot is betil-
totta, latinra változtatta –, és Sisko-
vics tábornokra bízta, aki a
Székelyföldön az ágyúkhoz és ro-
hamozó katonákhoz fordult a szé-
kelyek meggyőzéséért.

A mészárlás mindenkit megdöb-
bentett, és létrehoztak egy „bűnfe-
nyítő bizottságot”, a történteket
kivizsgálandó. Négy katona és
három polgári személy volt a tagja.
A katonai hatóságok természetesen
a népgyűlést tartó kérvényező szé-
kelyeket tartották bűnösnek, amiért
nem akartak határőrként is szolgálni
saját költségükön, és ugyanakkor
adót is fizetni, ahogyan azt elképzel-
ték a székely közösség megváltoz-
tatására törekvő osztrák tisztviselők.
Az ellenkezést lázadásnak tekintet-
ték, ami főbenjáró bűnnek számított.
A bűnfenyítő bizottság egyébként
nemcsak a madéfalvi eseményeket
vizsgálta, hanem azt is firtatta, hogy
a magyar nemesség, a polgári köz-
igazgatás mennyiben bátorította,
esetleg szervezte a székelyek ellen-
állását. A kihallgatások során való-
jában semmi terhelő vallomást nem
tudtak kicsikarni. A kérvényező, ta-
nácskozó emberekkel együttérző

két papot – Zöld Péter és Beke Ist-
ván pátert – saját egyházi elöljáró-
ikkal csukatták le, négy férfit, a
szentmiklósi Ferencz Antalt, a me-
nasági Mihály Jakabot, a szentkirá-
lyi Lestyán Miklóst, a vacsárcsi Bíró
Istvánt pedig két év börtönre ítéltek,
mert, „deákos” emberek lévén, akik
latinul is tudtak, megfogalmazták a
kérvényeket, a protestációt, felol-
vasták az értesítő leveleket, magya-
rázták a rendelkezéseket, a
hivatalos írásokat. Madéfalváról az
életben maradottak közül csaknem
500 embert hurcoltak börtönbe,
ahonnan a többségüket – nőket és
gyerekeket – szabadon engedték né-
hány nap múltán, de a lefogottak és
bíróságra idézett emberek száma
meghaladta a százat. Mai napig si-
culicidiumnak, egy népi közösség
kiirtásának kísérletét látjuk az akkor
történtekben. A sors könyörületes
kezének tekinthetjük, hogy két hó-
nappal a madéfalvi vérengzés után
meghalt Adolf Buccow tábornok,
Erdély katonai kormányzója, és
helyére Hadik Andrást nevezte ki
Mária Terézia. Hadik András vitéz-
ségével emelkedett közhuszárból
tábornokká, ő volt az, aki a 7 éves

örökösödési háborúban huszárok-
ból és gyalogosokból álló hadtesté-
vel elfoglalta Berlint. Hadik András
1764–68 között Erdély katonai fő-
parancsnoka és királyi biztosa, az
erdélyi kormányszék vezetője volt.
Ebben a tisztében Magyarországon
elsőként ő indítványozta a jobbágy-
rendszer felszámolását. Hadik And-
rás azonnal feloszlatta a
madéfalviak ellenében buzgólkodó
„bűnfenyítő bizottságot”, az irato-
kat más testületnek kellett átadni,
amely hamarosan megállapította,
hogy a legtöbb elmarasztaló ítélet
eltúlzott és alaptalan, ennek alapján
Hadik András gróf kegyelmet kért a
madéfalvi események miatt elítéltek
számára. Mária Terézia 1765 de-
cemberében alá is írta kegyelmi ren-
deletét, de az erőszakkal létrehozott
határőrségen már nem változtatott.
Alapcélját végül nem érte el: a szé-
kely közösségi társadalmat nem osz-
totta meg véglegesen, nem vált az
uralkodó kezében bárhol, bárki
ellen bevethető sereggé – 1848-ban
a székely csapatok egyértelműen a
magyar szabadságharc mellé álltak,
nem támogatták a császári önkényt.
Hadik András 1769-ben más, ha-
sonlóan felelős megbízást kapott
mint a karlócai illír nemzeti kong-
resszus királyi biztosa. 1774-ben a
Habsburg Birodalomhoz csatolt Ga-
lícia első kormányzója lett, és akkor
újra segíthetett a madéfalvi esemé-
nyek miatt bajba került székelye-
ken. Galíciai tisztsége mellett
császári-királyi tábornagy és az ud-
vari haditanács elnökeként a csá-
szári-királyi hadsereg első számú
katonai vezetője. Galícia kormány-
zójaként kegyelmet kért a Mold-
vába menekült székelyeknek, akiket
így megkerestetett, és Bukovinában
letelepített, földet adva nekik. Így
jött létre Istensegíts, Fogadjisten,
valamint Andrásfalva, Józseffalva
és Hadikfalva. Öt falu, ahonnan
aztán több hullámban költöztek
haza Erdélybe és Magyarországra a
Madéfalváról Moldovába kimene-
kült székelyek utódai. 

Hadik András abban a korban élt,
amikor Magyarország politikai
mozgástere hihetetlenül leszűkült, a
magyarság minden lépését gyana-
kodva figyelte az udvar. Bár a
Habsburg Birodalom legjelentősebb
országa volt, a birodalom hadereje
a magyar katonákra alapozott, de az

ország valódi helyzetét jellemzi,
hogy gyárakat nem volt szabad itt
építeni. Hadik András személyes
karrierje ámulatba ejt – kisnemesi
származása ellenére az udvari hadi-
tanács elnöki székéig emelkedett,
egy időben ő volt a Habsburg Biro-
dalom hadseregének főparancs-
noka. Előbb magyar, majd
birodalmi grófi címet kapott, jelen-
tős birtokokkal. Művelt, sokoldalú
embernek tekinthetjük, jelentősek a
hadtörténeti írásai is, amelyek né-
metül jelentek meg. Az ő személyé-
hez kapcsolták id. Fridvalszky
János tanulmányát, amelyben Er-
dély gazdasági viszonyait elemzi. A
téves állítást történészek pontosítot-
ták, de tény, hogy Hadik András
gyűjtötte Erdélyben a gazdasági-
földrajzi információkat, és egységes
jelentésbe foglalva fölhasználta
őket feladatai során. Azt vélhetnők,
hogy tisztségei révén fontos nem-
zetpolitikai döntéseket is hozhatott
volna. A madéfalvi rebellisek védel-
mét, megmentését, a Moldvába
„csángált” székelyek jelentős részé-
nek összegyűjtését, letelepítését,
magyar közösségben tartását ma
már fontos nemzetpolitikai lépés-
nek tekinthetjük. A XVIII. századot
a magyar nemzeti művelődés ébre-
dése korának szokták tartani, annak
a kornak, amelynek vannak fontos
művelődési magyar törekvései, de
politikai-társadalmi szempontból
kárhoztatják a korszak vezetőit.
Hadik András talán az a kivétel, aki-
nek teljes életpályáját elemezve fel-
ismerhetjük, hogy tetteit nemcsak
az egyéni eredményesség, hanem a
közösség fejlesztése szempontjai
alapján is értékelhetjük. 

A madéfalvi veszedelem 258. év-
fordulóján is hajtsuk meg fejünket
Zöld Péter és Beke István páter, va-
lamint a szentmiklósi Ferencz
Antal, a menasági Mihály Jakab, a
szentkirályi Lestyán Miklós és a va-
csárcsi Bíró István mellett Hadik
András tábornok előtt is, aki nem-
csak igyekezett, de legalább rész-
ben orvosolta is a madéfalvi
veszedelem által okozott sebeket.
Köllő Miklós mellett Nyirő József
regénye, Szopos Sándor és Barabás
Éva festményei méltó emléket állí-
tottak a madéfalvi tragédiának,
Hadik András emlékét Budán őrzi
lovas szobra, de itthon még adósai
vagyunk. 
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Hadik András (Georg Weikert festménye, 1783) Forrás: Wikipédia

A madéfalvi veszedelem és Hadik András
Gáspár Sándor



Tél volt, tél volt, tündéri volt
Öröm sütött az ég falán
De nem volt ott se nap se hold
Csillár világított talán.

Hó pillangók hulláma folyt
Rajzottak fel le hó pihék
Barack virágja áramolt
Hideg se volt, se fagy, se jég.

Néztem hogy mint ábránd oson
Sereg bárány a télen át
Rebegve gyermekhangokon
Utánok angyal szárnya szállt.

Harang zendült vagy óramű
Mely régen holt időket old
Oly méla mód, oly halk nemű
Emlékkel, mely igaz se volt.

Szép Ernő gondolataival indulok a 2022.
évnek. Százegy évvel ezelőtt, 1921-ben írta
volt A hó című versét. Már a Nyugat költője-
ként, bohém agglegényként jelentkezett ön-
kéntesnek az első világháború idején, s
megjárta az első világégés poklát. Aztán a
Máramaros megyei Huszton született zsidó
költőnek a szülőföld elvesztését is meg kellett
élnie.

Derengtek muszka templomok
Viaszból sárgán bíboran
S kék pályaudvar, ott forog
Csudás vonat, de színarany!

Mily túl jó jóság szendereg,
Jaj andalító enyheség,
Jönnek hasas hóemberek
Kezdvén nevettető mesét.

Hipp hopp lett boldog alkonyat
Dalszó sóhajt és szenderül
Meleg hó érte arcomat
Farsang vihogva ment elül.

Farsang vihong, nem vidámít – komorul a
kép.

Szép báli nép mazúrozott
Előre nem tudom hova
Süppedt búval húrozott
Bőgő s iszkolt velük tova.

Nézett egy rózsa lelkű mécs
A hóra messze bágyatag
Hullt rózsaszín semmittevés
Hívott ünnepre vágyakat.

Én ültem lágy szánon vele
Hölgyemmel, rám és rám omolt
Hév illattal lehelt tele
Ily kéj szívemben sohse volt.

Tucat sor ablak csupa tűz
Rubint tetőjü palota
Onnan langall epesztve szűz
Zenézés, szállj szán, szállj oda!

De hiába az önfeledtséget tettetés, látomás
gyötri 1921-ben. S látomása is beigazolódik:
1944-ben épphogy megmenekül a barna sö-
tétségtől.

De lett barnább barnább sötét
Láttam terjengni szaporán
Lehelletem gomoly ködét
Szívfájdalom szakadt le rám.

És ott vonultak száműzött
Foglyok, kiknek nincs nap se éj
Hajolva mély átkok között
Örökös árvaság felé.

Bukdácsoló banyák papok
Sintérek sánták púposok
Kapott mind hajba és kapott
Pofont s gödrökbe búdosott.

Hallottam sok farkas lohol
A hó bomolt, omolt, borult
Ordítva távol valahol
Hullt bánat, éj hullt, hullt a múlt.

Túlélte a II. világégés poklát is, s szegé-
nyen halt meg, gyomorrákban, 1953-ban.

És sírva mint a szél sovány
Halottak szöktek feketén
Pillantottam, hogy halovány
Képpel köztük sietek én.

Mint ájulat mely még feled
S mint révedt szó gégételen
Úgy hallatszott hogy: ég veled
S elmúlás hullott végtelen.

Kormos jaj jött, vak kocsisok
Hörögtek halvány módra: hó!
Rá csend lett, tébolyult titok
Mert mindent elnyomott a hó.

Vízkereszt után, január 7-én hőkölünk a
véres farsang, az 1764-es – madéfalvi – ve-
szedelem napjába.

Búvárkodjunk inkább kissé a természettu-
domány-történet lapjai között, ott remélve
biztatást ez új esztendőre.

Kezdjük egy román fejedelmi családból
származóval. Január 10-én lesz 529 éve, hogy
Nagyszebenben megszületett a magyar
főpap, humanista föld-
rajzi író, Oláh Miklós
(Pozsonyban érte a halál
1568. január 14-én).
Mohács után Mária ki-
rálynő kíséretével Né-
metalföldre ment, és ott
fejezte be legfőbb
művét, a Hungaria et
Attila című történeti-
földrajzi írását, amely
hű képet ad a középkor
végi, Mohács előtti Ma-
gyarországról. Célja az
volt, hogy mozgósítsa a
keresztény Nyugatot a
török ellen, az ország
felszabadítása érdeké-
ben. Munkáját nagyrészt
saját tapasztalatai alap-
ján írta, de minden ada-
tát, állítását gondosan
ellenőrizte és ellenőriz-
tette, még Rotterdami
Erasmusszal is átné-
zette. Életében a mű ki-
nyomtatására már nem
került sor, kéziratban terjesztették, először
Bél Mátyás jelentette meg 1736-ban. Haza-
térése után esztergomi prímás volt. Ő tette át
a prímási székhelyet – a török veszély miatt
– Esztergomból Nagyszombatra, ahol a ké-
sőbbi egyetem alapítását is előkészítette.

11-én, 1869 januárjában született Au-
jeszky Aladár mikrobiológus. A budapesti
egyetemen 1892-ben orvosi oklevelet szer-
zett. 1900-tól az Állatorvosi Főiskola tanár-
segédje, majd 1907-től a bakteriológia tanára.
A XIX. század második felének nagy bakte-
riológiai felfedezései Magyarországon élénk
visszhangot keltettek. Igaz, erre szellemi
örökségünk is kötelezett, hiszen innen indult
Párist meghódítani Gruby Dávid, a bakte-
riológia előfutára, itt vívta tragikus harcát
Semmelweis Ignác, de már 1771-ben itt ol-
tott himlővel Raymann Ádám János és a
marhavész szelídített vírusával 1862-ben Ga-
lambos Márton. Amikor 1886-ban Babeş
Viktor tollából – íme, a Babeş-mítosz kez-
dete – az első önálló magyar nyelvű bakteri-
ológiakönyv, A bakteriológia rövid
tankönyve megjelent, az már a szerző saját
munkáin kívül, számos magyar – Balogh
Károly állatorvos, id. Bókai János (az or-
szágos központi védhimlőoltó igazgatója) és
fiai, Bókay Árpád (belgyógyász, farmakoló-
gus) és ifj. Bókay János (gyermekorvos),
Fodor József (nemzetközileg elismert higié-
nikus, a magyar közegészségügy első apos-
tola), Hőgyes Endre (a kolozsvári egyetem
orvosi előadótanára, az ő kezdeményezésére
alakult meg a Kolozsvári Orvos-Természet-
tudományi Társulat, amely aztán az Erdélyi
Múzeum-Egyesülettel egyesülve működött
tovább), Korányi Frigyes (a márciusi ifjak
egyike híres belgyógyász volt), a Maroscsú-
cson született Lőte József (orvos, kórélettani
kutató; a kolozsvári egyetem orvosi diplo-
mása és tanársegédje, 1901–02-ben az egye-
tem rektora volt; a 20-as években részt vett a
Szegedre száműzött egyetem újrafelállításá-
ban. Az antrax és a veszettség elleni védőol-
tásokkal kapcsolatosan végzett kutatásokat)
és Rózsahegyi Aladár (a kolozsvári egyetem
tanára, a közegészségtani intézet igazgatója)
– munkáira hivatkozhatott. Igen-igen, ilyen
magyar gyökerei vannak a mostani kolozs-
vári egyetem egyik névadója hírnevének.
Mindezek után továbbra is egymást követték
a bakteriológiai vizsgálódások, és egymás
után jelentek meg a bakteriológiai szakköny-
vek is: Hutÿra Ferenc állatorvos, orvos, pa-
tológus, Azary Ákos állatjárványtanász,

Tangl Ferenc fiziológus, Pertik Ottó orvos
patológus, Preisz Hugó – a korszerű ma-
gyarországi bakteriológiai kutatások alap-
jainak megteremtője – bakteriológiai művei
tárgyalták a betegségokozó mikroorganizmu-
sokat. Ilyen mélyenszántó, tartalmas mikro-
biológiai munkásságot a magyaron kívül
ebben a korban csak a franciák és a németek
tudhattak magukénak. A következő könyv a
szakembereken kívül már az érdeklődők tá-
gabb körének szólt: 1912-ben jelent meg a
Kir. Magyar Természettudományi Társulat
kiadásában, 289 rajzzal és öt színes mellék-
lettel A baktériumok természetrajza. A 920
oldalas hatalmas kötet szerzője volt Aujeszky
Aladár. Ő vezette be Magyarországon a ku-
tyák veszettség elleni kötelező oltását. Fő
műve, az Általános bakteriológia már a
csonka országban jelent meg 1924-ben.

Idei első természettudomány-történeti sé-
tánkat a czegei Wass család egy kissé fele-
désbe merült tagja életútjának felvázolásával
fejezzük be. 1814. január 13-án, 208 évvel
ezelőtt született Kolozsváron Wass Sámuel
földrajzi útleíró, közgazda. Líceumi tanulmá-
nyai után nagy utazásokat tett külföldön,
amelyekről úti jegyzeteket írt. Útjának nagy
részét gyalog tette meg. Tanulmányai befe-
jeztével előbb az erdélyi kormányszéknél, ké-
sőbb a marosvásárhelyi királyi táblánál
működött mint joggyakornok. 1849-ben a
magyar kormány megbízásából a magyar
hadsereg számára fegyverek szerzése céljából
Konstantinápolyba, onnan Párizson és Lon-
donon keresztül Amerikába ment. A szabad-
ságharc elbukásáról értesülve San
Franciscóban két társsal nagyobb aranykohót
létesített, ez az ’50-es évek végén megszűnt.
Xantus János 1857-ben, mikor gróf Wassék
gyártelepét meglátogatta, így szólt: „Senki a
magyar névnek több becsületet nem szerzett
Amerikában, mint gróf Wass és társai.” 1858-
ban végleg hazatért. Élményeiről írt úti be-
számolói – a Kilencz év egy száműzött
életéből és a Szárazi és tengeri utazások nyu-
gaton – a kor sikerkönyvei voltak. A halálát
követő évben a Magyar Tudományos Aka-
démián 1880. január 26-án Deák Farkas tar-
tott fölötte emlékbeszédet.

Január van, latyakos, hó nélküli. Csoóri
Sándor Januárja más, keményebb telekre
emlékezik.

Fázik a kéz, az arc is didereg,
csontom északi oldalát moha lepi.
Nyüszögve kullog velem január,
jeges úton kopognak körmei.
Senki, senki, csak a sirályok könnyedek,
a befagyott Duna táncpadlóján
csapongnak föl-le, föl-le,
mint Csokonai dámái a farsang napján.
Valami kóbor rokokó zene
röpdös köröttük: a hó, a hó
távoli zenészei húzzák. Hallani:
hűvös, kristályhúrokon pillangózik a vonó.

Január van. Hó nélküli, nyúlós ködök ja-
nuárja. Szemvidítónak egy időben eltévedt
díszfa bontja virágait. No meg vízkeresztig
kitartó Luca-búza. A napról napra növekvő
fénybe kapaszkodik a száznyi-ezernyi zöld
kardocska. Mégis békét sugároz, békés ta-
vaszt ígér.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022-ben, vízkereszt után

Fénybe kapaszkodó száznyi-ezernyi zöld kardocska
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDXCVI.)

Az időben eltévedt díszfa bontja virágait



Ahonnan Erdélyt kormányozták
A Marosvásárhelytől Szászré-

genbe vezető országúton, Gernye-
szeget elhagyva, a Maros jobb
oldalán lévő magaslaton, annak sza-
kadékos peremén mutatkozik hosz-
szú fehér foltjával a
vajdaszentiványi kastély kétszintes
épülete. Az egykori Zichy-kastély
alsó szintje részben a domboldalba
épült, emiatt a falu felől a második
szint félköríves árkádjaival hosszú,
tornácos, földszintes épületnek lát-
szik…
A vajda az udvarát Szentiványon
rendezte be

Nagy Lajos király 1382. szep-
tember 10-én bekövetkezett halála
után Erdély még éveken át viszony-
lag mentes maradt az uradalomvál-
tást követő hatalmi harcoktól és
politikai bonyodalmaktól, mely
nyugalmat Losonczi Dezsőfi László
személye biztosította.

Az elhunyt király kormányzati
garnitúrájának legbefolyásosabb
köréhez tartozó nagyúr ugyanis két
évtizeden át irányt szabott Erdély
vezető politikai állásfoglalásainak.
1331-től 1376-ig székely ispánként,
1376 júniusától pedig 1392 elején
bekövetkezett haláláig erdélyi vaj-
daként.

Dr. Fekete Albert Az erdélyi kert-
művészet – Maros menti kastélyker-
tek című könyvében olvasható: az
erdélyi vajda az udvarát kedvenc
családi birtokán, Szentiványon ren-
dezte be, és innen kormányozta Er-
délyt.

A fényes udvar emlékét őrizte
meg az erdélyi magyar lakosság
azzal, hogy a községet mindmáig
Vajdaszentiványnak nevezi.

Ezt erősíti meg Szentiváni Mi-
hály Gyaloglat Erdélyben című
könyvében talált utalás is: 

„…Nevezetét honnan vette, nem
tudhatom ki. A Kis Tükör vajdák
mulatóhelyének írja…”
Az ásatáson faragott kövek 
és épületalap került elő

Az írásban először 1132-ben
Sancto Johanne néven említett tele-
pülés Szászrégentől délre, a Maros
folyó és a Luc-patak jobb partján
fekszik.

A gernyeszegi erősséghez tarto-
zott, illetve a szentiványi Székely, a
monoszlai Csupor, a losonczi
Bánffy, Dezsőfi és más családok
birtokolták.

A 19. század elején gróf Kemény
Sámuel, Horváth Albert, a Budai és
a Szőcs családok birtoka volt.
Egy írott emlék tanúsága:

„…a falu felső végén, a házak
között, igen jól látszik egy régi vár-
sánc kettős emelkedése és mélye-
dése, mit több száz lépés hosszában
lehet kísérni, s ásatások alkalmával

faragott kövek, épületalapok kerül-
tek elő. 

E vár múltjáról semmilyen infor-
mációnk nincs. E várhelytől északra
a Luc patak folyt, völgyének egy ré-
szét régi iratok Táborhely név alatt
említik.

Mellette egy kutat ma is Királyné
kútjának hívnak. Valamint a várral
szemben, a Luc vize bal partján,
egy halom vezetett tovább, melynek
első látásra szintén nagyszerű sán-
cok nyomait sejtetik…”
Az „emlékezet feletti” sírok

A rejtélyes sáncok létezését Fe-
kete kutatása az alábbi formában
örökíti meg:

„…1837. április kilencedike: A
falu keleti végén van egy hosszú be-
gyepesedett földsánc, az országút
által kettővé szakasztva, s ezzel át-
ellenesen fekvő dombon, a határon,
mintegy óranegyedire, más hasonló.
Történetjöket nem tudták megmon-
dani, most temetőnek használják a
cigányok. A Budai családnak is
ennek déli végében van sírboltja
(kripta). Mondják, emlékezet feletti
sírok is vannak bennök, hihetőleg
lödözősánc volt a Régen felől köze-
lítő ellenség ellen…”.
Az épület az erdélyi késő barokk
szép példája

A mintegy hatvannyolc méter
hosszú épület szélességéhez – 9,40
méter – mérten a falu útjától nézve
kétsíkú tetőzetével aránytalanul
nyomott (alacsony), a Maros felé
néző emeletes épület impozáns
képet nyújt. Mindkét szintje vastag
téglafalakkal és boltozatokkal ké-
szült, és a 18. század késő erdélyi
barokk szép példája.

A kastély másik épülete rövi-
debb, magas, törtsíkú fedélzetével a
szakadék peremére merőlegesen áll.
A kéttraktusos, boltozatos pincét a
földbe ásták, így ez az épület is két-
szintesként tükröződik a Maros vi-
zében.

Mindkét épület építtetője isme-
retlen.

Keresztes Gyula a Maros megyei
kastélyok és udvarházak című
munkájában úgy ír róla, hogy a
földszintes épület magas homlok-
zatával és közel kétszer olyan
magas dupla tetőzetével impozáns
képet nyújt.

Nyolc, korintusi fejezetes oszlo-
pokkal alátámasztott fedett portiku-
sának háromszögű oromfala
klasszicizáló stílusú, és rajta a gróf
Kemény Sámuelné iktári Bethlen
Kata családi címere és egy urna
díszelgett.

A 18. század nyolcvanas éveiben
készült épülethez a portikust Beth-
len Kata férje halála után készít-
tette.

A homlokzatot háromtagú pár-
kány zárja le, és függőlegesen fali-
sávok, lizénák tagolják. Ablakai
kereteltek a klasszicizáló barokk-
empire modorában.
Erdély egyik vezető államférfija

A hosszú házat eredetileg a Fe-
renc-rend birtokolta, ezt követően a
Kemény család tagjai az elsők, aki-
ket a birtok tulajdonosainak tudunk.

A fiatalon külföldi iskolákban ta-
nult Kemény I. Sámuel szülei Ke-
mény Miklós és gróf Wass
Krisztina. 

Hazatérte után feleségül kérte ik-
tári Bethlen Katát, majd az 1700-as

évek második felére Erdély egyik
vezető államférfijává vált.

Szintén Fekete közléséből derül
ki, hogy Kemény I. Sámuelnek két
fia született. Egyiküket, Aranyos-
szék fő királybíráját Kemény Mik-
lósnak hívták.

Ő 1829-ben meghalt, így a vajda-
szentiványi birtokot a fiatalabbik
fiú, Kemény II. Sámuel örökölte,
aki jó hazafi volt, pártolta a tudo-
mányt és a művészeteket.

Az 1841-i országgyűlésen uno-
kafivérével, József gróffal – aki Ge-
renden élt – nagyszerű kézirat- és
könyvtárukat felajánlották az 1842-
ben alapítandó Erdélyi Múzeum-
nak. 

Mivel sohasem nősült meg, vele
kihalt a grófi ág.
A birtok a Zichy családhoz került

Barabás Endre Maros-Torda vár-
megye és Maros-Vásárhely köz-
igazgatási leírásában találni ismét
utalást a birtok tulajdonosára.

Eszerint az 1890-es évek végén a
rezidencia a Klebelsberg család bir-
tokában volt. Gróf Klebersberg Vil-
mos földbirtokos egy 1896-os
összeírás alapján jelentős gyümöl-
csössel rendelkezett, melyben 
2861 almafa és 240 őszibarackfa
volt.

Klebelsberg Vilmos egyik lánya
– a későbbiekben említett Zichy Jo-
zefa nagyanyja, azaz thumbergi
gróf Klebelsberg Jozefine Katalin
Karolina Vilma – Zichy Istvánhoz
ment nőül 1880 márciusában. 

Így került a birtok, és vele együtt
a kastély, a Zichy családhoz.

A második világháború után a

vajdaszentiványi birtokot államosí-
tották, nemrég került vissza jogos
tulajdonosához, zichi és vásonkői
gróf Zichy Melanie Georgina Hu-
berta Antóniához, aki 1949-ig, a
család internálásáig a kastélyban la-
kott.

Mivel a kastélyról alig, a kertről
pedig szinte semmilyen írásos do-
kumentumot nem találni, az egykori
park leírását nagyrészt az ő elbeszé-
lései és emlékei alapján – Fekete

Albertnek köszönhetően – adjuk
közre.

A grófnő 1908. március 7-én szü-
letett Budapesten. Fiatal korában
számos kisasszony nevelte.

Megfordult a kastélyban francia,
angol és német nevelő is. 

Erről a történelem lapjai így em-
lékeznek meg: 

„…valódi úrihölgy, sosem veszti
el lélekjelenlétét, és még a kutyát is
magázza…”.

A kastélyban található falumúze-
umból származó kép a zichi és vá-
sonkői gróf Zichy Mária Huberta és
losonczi báró Bánffy Dániel eskü-
vőjekor készült, 1934-ben.

A teraszon feltehetően Jozefa,
valamint zichi és vásonkői Zichy
Eleonóra állnak. A kertben a szenti-
ványi lakosság, a teraszhoz köze-
lebb állnak a belső emberek –
gazdatiszt, kocsis, lovász, molnár,
kertész –, egyszóval azok, akik a
család alkalmazásában álltak, to-
vábbá a vendégek kocsisai, esetleg
sofőrjei.

A gazdasági épületek közé tarto-
zott egy istálló, egy magtár, egy
szénapajta és disznóól. A gazdasági
udvar helyét Jozefa a jelenlegi út
túlsó oldalára teszi.

Ezt a második katonai felmérés is
alátámasztja, mert azon még egy
telken vannak az épületek.
Dr. Kálmán Attila történész 
kiegészítése:

A vajdaszentiványi kastély épü-
leteinek története a huszadik század
második felében a szokásos kastély-
történetek kronológiáját követi. Az
államosítás után a kastély két épü-

letét különböző célokra használták. 
A főépületben több évtizedig – a

rendszerváltás után a közelmúltig –
kultúrotthon működött, ezért vala-
milyen szintű védelmet élvezett. 

Ez a rendeltetés megóvta a rom-
bolástól. Az ún. hosszú kastélyban
téesz működött, ez idő alatt átalakí-
tották, ami meg is látszik az állapo-
tán. 

A kommunizmus idején többször
is tervezték a kastély épületeinek a
helyreállítását, még egy emeletet
szerettek volna építeni a főépületre.
Ez azonban nem történt meg. 
A kastélyt a 2010-es évek elején
szolgáltatták vissza

A leszármazottak azonban úgy
döntöttek, hogy negyvenkilenc évre
bérbe adják az épületegyüttest egy
marosvásárhelyi vállalkozó család-
nak. Ők elkezdték az épületek fel-
újítását, és be is fejezték a
főépületét. 

A restaurálás mellett céljuk be-
vonni az épületet a turisztikai kör-
forgásba mint rendezvényközpont,
amely jó ötletnek tűnik, hiszen Vaj-
daszentivány turisztikai potenciálja
nagy, ha az itteni tánctáborra vagy
lovasiskolára gondolunk. 

(Összeállításunk következő ré-
szében: kiegészítés és Vajdaszenti-
vány középkori temploma)

* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációért külön köszönet
Keresztes Géza műépítésznek, Ke-
resztes Pál mérnöknek, dr. Fekete
Albert PhD, DLA egyetemi tanár-
nak és Demján László műemlék-
védő építésznek
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Az erdélyi késő barokk szép példája

Nagy Bodó Tibor
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket január 20-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A DECEMBERI ÉVFORDULÓK (3.)  
cím  pályázat nyertesei: 

Kassay Mária,  
Marosvásárhely, Trébely u. 

Kiss Viktor,  
Marosvásárhely, 1848. út 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
MATHIÁSZ; BORSOS; MORGAGNI; HAJDU; PAPP;  

BALÁSSY; SIMONYI; FLAUBERT 
Kérjük a nyerteseket,  

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

Megfejtések  
a december 31-i  

számból: 
 

Ikrek:  
Betlehem 
 
Skandi:  
Az eredethez visszatérni 
annyi, mint megnyugodni.
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Szerkeszti: Kiss Éva 979.

VÍZSZINTES: 1. Korai nagy siker  m ve. 9. Magyaros dal. 10. Riadó. 12. Az író 
személyneve. 17. Várpalota része. 19. Római hat. 20. Abesszínia lakója. 21. Hamisan ját-
szó. 22. Hízelgés. 23. Becézett Pál. 24. Órómai rézpénz. 25. Az aktuális 24 óra. 26. Fogd 
be a szád! 27. Schütz … (színészn ). 28. Hányad, arány, rész. 30. Magas növény. 31. 
Lekvár. 32. Lyukas sál! 38. Válság (rég). 34. N stény sertés. 36. Övezet. 38. Ómega és 
alfa. 39. A lutécium vegyjele. 40. Szoknyás nép. 42. Feleségének személyneve. 44. … 
Lanza (tenor operaénekes). 46. Két hidrogénatom. 47. A számukra. 49. … Hood, íjász, 
angol lázadó. 50. Kopasz. 

FÜGG LEGES: 1. Angol Anna. 2. Megfelel . 3. … tarda (túzok). 4. Közép-amerikai 
csatornás állam. 5. Lengyel futballista. 6. Joskar …, a marik f városa. 7. A kalcium  
vegyjele. 8. Gyógyászokra vonatkozó. 11. Az író családneve. 12. Francia katonasapka. 
13. Szégyenl . 14. Kevert szín. 19. Toi et … (Te és én, francia). 16. Ápolni kezd! 18. Es-
ztelen olasz! 21. Mirákulum. 22. Bánat. 24. Par … (légiposta). 26. Finom kis kéz. 28. A 
kripton vegyjele. 29. A tantál vegyjele. 30. Olasz író (Dario). 32. Világhír  bájos regénye. 
33. Madárbörtön. 34. Hírviv  futár (rég). 35. Csak a végén! 37. A gy zelem ógörög 
istenn je. 39. Az Elba cseh neve. 41. Kívánság. 43. A póker lényege! 44. Vízzel tisztít. 
45. Osztrák folyó. 48. Spanyol és portugál gépkocsijel. 49. Szolmizációs hang. 50. Növény 
része. 51. A rénium vegyjele. 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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Torquato Tasso, 
XVI. századi  

olasz költ  egyik 
gondolatát idézzük  

a f sorokban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva egy híres szlovákiai jégbar-
lang nevét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Magyar tánc – A fagyosszentek egyike. 7. Ellenérték – Aroma. 8. 
Szócséplés – Kegyetlen római császár. 9. Orosz uralkodó volt – A legkisebb adategység 
a számítástechnikában. 11. Árujegy része! – A ruténium és a hidrogén vegyjele. 12. 
Vadászkutya – Gabonát levág. 14. Láncszemek! – Svéd és spanyol gépkocsijelzés. 15. 
Rajongás, istenítés – Zöld szín  ásvány. 18. Számszer  tény – Tanít. 19. Kit n  – Zuhanyo-
zik. 22. Id határozó – Rangjelz  szó. 23. Lady …, amerikai énekesn  – Szövetség. 25. 
Kosár – Nemzetközi Olimpiai Bizottság, rövidítve. 27. Rés, népiesen – Halkan mond. 28. 
Eszes – Tempó. 30. Skálahang – A molibdén vegyjele. 31. Ütemesen kattog – Katafalk.  

FÜGG LEGES: 1. Szülészn  – Macska. 2. Indiai n i viselet – Kezd pont. 3. 
Izomköt  szalag – Rúdvégek! 4. Zenei hangsor – Kissé fert z! 5. Eladásra kínál – 
Csodálat, elképedés. 6. Kanadai énekes, költ  volt (Leonard) – Magánjelleg . 10. Ételt 
felszolgál – Spanyol futballista (Sergio). 13. Zord, barátságtalan – Barkácsol. 16. Ostoba, 
kelekótya – Ruhát simít. 17. Rúzs – Imitál. 20. Nagyszül  kedvence – A Jupiter egyik 
holdja. 21. Falat tapaszt – Bifláz. 24. Kecske kicsinye – Virághagyma. 26. Maró folyadék 
– Széptevés. 29. Sajtdarab! – E nap. 
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Nyolcvan éve, 1942. január 8-án szü-
letett Stephen Hawking angol elmé-
leti fizikus, matematikus, korunk
egyik legnagyobb elméje. Az MTVA
Sajtóarchívumának portréja:

Stephen William Hawking Oxfordban jött
a világra értelmiségi szülők első gyerme-
keként. Apja orvosnak szánta, azonban őt in-
kább a matematika, a fizika és a csillagászat
érdekelte, de csak szabadidejében, középis-
kolai éveiben nem igazán szeretett tanulni.
Tizenhét évesen került az Oxfordi Egye-
temre, ahol fizikából szerzett diplomát kiváló
eredménnyel. Kozmológiai-asztrofizikai ta-
nulmányait Cambridge-ben folytatta, ahol
1966-ban szerzett doktori fokozatot. Az egye-
temi évek alatt gyógyíthatatlan betegséget
(amiotrófiás laterálszklerózist) diagnosztizál-
tak nála, amely a mozgató idegpályák elsor-
vadásához vezetett. Kezdetben bottal járt, de
1969-ben végleg kerekesszékbe kényszerült.

Betegsége egyre súlyosbodott, önállóan
enni sem tudott, végül teljes ellátásra szorult.
1985-ben egy súlyos tüdőgyulladás követ-
keztében szervezete összeomlott. Életmentő
műtétet, gégemetszést hajtottak végre rajta,
teljes némaságra lett ítélve, a kommunikáció
szinte lehetetlenné vált számára. Egyik tanít-
ványa segítségével azonban sikerült újra kap-
csolatot teremtenie a külvilággal: a
kerekesszékére erősített, ujjakkal, majd a bé-
nulás elhatalmasodása után fej- és szemmoz-
dulatokkal vezérelhetővé tett
beszédszintetizátoron keresztül osztotta meg
gondolatait másokkal.

A „világegyetem urának” is becézett tudós
fő kutatási területe volt a relativitáselmélet
összehangolása a kvantummechanikával (a
mindenség elmélete). Elsősorban a világ-
egyetem keletkezése, a Big Bang teória, va-
lamint a fekete lyukak problémája
foglalkoztatta. Véleménye szerint ezek még-
sem olyan feketék, vagyis hőmérsékleti su-
gárzásuk, párolgásuk van (a jelenséget róla
nevezték el a fizikában), emiatt energiájuk és
tömegük csökken, végül összeomlanak. A vi-
lágegyetem létrejöttével kapcsolatban arra a
megállapításra jutott, hogy valójában nincs is
kezdete, vagyis úgy kell elképzelni, mint ahol

„a tér és idő határtalan, zárt felületet alkot”.
Kutatásai során azt a sokak számára kiábrán-
dító tételt is felállította, hogy az időutazás
csak filmekben és regényekben lehetséges.
2015-ben bejelentette, hogy megoldást talált
a fekete lyukakkal kapcsolatos információs
paradoxon feloldására.

Saját bevallása szerint élete során a nők je-
lentették számára a legnagyobb rejtélyt. Két-
szer nősült, első feleségétől három felnőtt
gyermeke van, és már unokái is születtek.
Másodszor 1995-ben egyik ápolónőjét vette
el, akitől szintén elvált 2006-ban.

Nevét az 1988-ban megjelent, Az idő rövid
története című, a tudományokban járatlan la-
ikusok számára is élvezhető könyv tette szé-
les körben ismertté. A kötetet negyven
nyelvre fordították le, harmincmillió példány
kelt el belőle, és tudományos mű esetén re-
kordot jelentő 237 hetet töltött a Sunday
Times sikerlistáján. Hawking szerepelt rajz-
filmekben, sorozatokban, lemezeken is. A po-

puláris kultúra részévé vált. 2001-ben jelent
meg Az univerzum dióhéjban című munkája,
amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy az
emberi fajnak nincs jövője, ha nem terjesz-
kedik a világűrben. 2005-ben adta ki első
könyvének átdolgozott, kibővített változatát
Az idő még rövidebb története címmel. A
nagy terv című, 2010-ben megjelent könyve
azért kavart vitát, mert azt fejtette ki, hogy a
világegyetem keletkezése a fizika törvényei-
vel megmagyarázható, így nincs szükség a
Teremtőre. Utolsó tudományos kutatásában
azt a kérdést járta körül, hogy a fekete lyukak
megőrzik-e a beléjük hulló objektumok in-
formációit.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismer-
ték el, harminckét évesen lett a brit Királyi
Akadémia tagja, harminchét évesen meg-
kapta Cambridge-ben a matematika tanszék
Lucas-professzor (tanszékvezetői) posztját,
amelyet Newton is betöltött. 2009-ben nyug-
díjba vonult, de professor emeritusként foly-

tatta munkáját. Bár az orvosok rövid időt jó-
soltak neki, csodával határos módon több
mint öt évtizedet élt együtt betegségével,
amely testi állapotát lerontotta, de elméjét
nem.

76 éves korában, 2018. március 14-én
hunyt el cambridge-i otthonában, hamvai a
londoni Westminster Apátságban nyugsza-
nak, a kimagasló tudósoknak fenntartott te-
metkezési helyen, Newton és Darwin között.
Tudományos írásait és személyes tárgyait a
Cambridge-i Egyetem és a londoni Tudomá-
nyos Múzeum nemzeti értékként őrzi az
örökkévalóság számára, tízezer oldalas archí-
vumát a tervek szerint közkinccsé, kutatha-
tóvá teszik az interneten.

Az „asztrofizika popsztárjaként” is emle-
getett tudós szerencsésnek vallotta magát
azért, mert még betegsége előtt olyan hivatást
talált magának, amelyet ilyen körülmények
között is, pusztán fejben tudott végezni.
Rendkívüli életéről 2014-ben mutattak be fil-
met, a forgatókönyv első felesége önéletrajzi
műve alapján készült. A mindenség elmélete
2015-ben több nemzetközi díjat nyert, a
Hawkingot megszemélyesítő Eddie Red-
mayne brit színész Oscar-díjat is kapott ala-
kításáért.

2014-ben magyarul is megjelent Az én
rövid történetem című memoárja, amelyben
bölcsen és humorral foglalja össze nem min-
dennapi sorsának alakulását. 2016-ban díjat
alapított a tudomány népszerűsítéséért leg-
többet tevő ismeretterjesztőknek, az első dí-
jazottakat személyesen választotta ki.
2017-ben adták ki magyar nyelven a fekete
lyukakról, a csillagászok által régóta kutatott
különleges, titokzatos jelenségekről szóló
előadásait Fekete lyukak címmel. Az embe-
riség nagy kérdéseire fogalmazta meg vála-
szait utolsó könyvében (Brief Answers To
The Big Questions – Rövid válaszok a nagy
kérdésekre), amely halála után, 2018 októbe-
rében jelent meg. A könyv bemutatóján leját-
szott, halála előtt felvett utolsó üzenetében
arra figyelmeztetett, hogy a tudomány és az
oktatás világszerte „nagyobb veszélyben van,
mint valaha”.

Nyolcvan éve született Stephen Hawking világhírű asztrofizikus

Ötszázhúsz éve, 1502. január
7-én született XIII. Gergely
pápa. A katolikus megújulás
egyházfője nevéhez fűződik a
papképzést biztosító kollégi-
umok felállítása, és uralko-
dása alatt zajlott le
Franciaországban a hírhedt
Szent Bertalan éjszakája.
Neve mégis azért a legismer-
tebb, mert 1582-ben ő vitte
keresztül a régóta esedékes
naptárreformot, összhangba
hozva az addig használt Ju-
lián-naptárt a csillagászati
megfigyelésekkel. Az MTVA
Sajtóarchívumának anyaga:

Ugo Boncompagni gazdag bo-
lognai kereskedőcsalád sarja volt.
Szülővárosának egyetemén tanult
jogot, majd ott is lett professzor.
Ekkoriban szabados, kicsapongó
életet élt, egy törvénytelen fia is
született. A jól képzett jogász majd-
nem negyvenévesen lépett egyházi
szolgálatba, és egyre fontosabb
tisztségeket töltött be a római Kúri-
ában, fontos szerepe volt az ellen-
reformáció kezdetét jelentő tridenti
zsinat határozatainak megfogalma-
zásában. 1558-ban püspökké szen-
telték, 1565-ben bíboros lett, és
még abban az évben spanyolor-
szági követté nevezték ki. Madridi
tartózkodása során elnyerte II.
Fülöp spanyol király bizalmát, je-
lentős részben ennek is köszön-
hette, hogy 1572. május 1-jén őt
választották meg a katolikus egyház
fejének.

Bár XIII. Gergely hetvenévesen
került Szent Péter trónjára, hatal-

mas energiával kezdett a katolikus
egyház megújításának. A papi kép-
zést segítő szemináriumokat, kollé-
giumokat – köztük a római
Collegium Hungaricumot – alapí-
tott, bíborosi bizottságot állított fel
a tengerentúli missziók irányítására.
Támogatta II. Henrik francia királyt

a hugenották elleni harcában, az
azonban nem igaz, hogy a Szent
Bertalan éjszaka, a kálvinista fran-
ciák lemészárlásának hírére Te De-
umot rendelt el. Kísérletet tett a
svédek rekatolizálására és Oroszor-
szág áttérítésére, támogatta az an-
golok ellen lázadó katolikus íreket,

uralkodása alatt készült el Rómában
a barokk mintaképének számító Il
Gesu templom. A költséges intézke-
dések fedezetét adóemelések szol-
gálták, így 1585. április 10-én
bekövetkezett halálakor forrongó
pápai államot hagyott utódjára.

XIII. Gergely legmaradandóbb
tette a régóta vajúdó naptárreform
végrehajtása volt. A Julius Caesar
által Kr.e. 46-ban bevezetett Julián-
naptárnak ugyanis 11 perc eltérése
volt a csillagászati évtől, ami akkor
elhanyagolhatónak tűnt. A percek
azonban minden 128. évben nappá
szaporodtak, és a Nap járásától le-
maradt kalendáriummal egyre ne-
hezebbé vált a húsvét kiszámítása.
A 325-ös niceai zsinat határozata
szerint húsvétot a tavaszi napéje-
gyenlőséget követő holdtölte utáni
első vasárnap kell ünnepelni, a
napéjegyenlőség napjának pedig
március 21-ét jelölték meg. A hús-
véti holdtölték idejét ezután cikli-
kus módszerrel számították ki, ám
ez a hold valós fázisaihoz képest
300 évenként egy napot késett.
Ehhez járult, hogy a 325-ben még
március 21-i napéjegyenlőség a Ju-
lián-naptár hibája miatt a XVI. szá-
zad végén már március 11-ére esett,
így szinte áttekinthetetlen zavar
uralkodott a húsvét kiszámításában.

XIII. Gergely 1576-ban hívott
össze bizottságot a naptárreform
előkészítésére; a Luigi Giglio, hu-
manista nevén Aloysius Lillius csil-
lagász által kidolgozott tervezetet a
következő évben terjesztették az
egyházfő elé. A reform során az
évből elvettek tíz napot, és szökőév
(a szokásosnál egy nappal hosz-
szabb) lett minden néggyel osztható
év is, kivéve a százzal oszthatókat,
viszont szökőévek maradtak a 400-
zal osztható évek (így például a
2000-es év). A naptár hibája most

már csak 3000 évenként egy nap,
így legközelebb 4782-ben lesz
szükség egy nap kihagyására.

A pápa 1582. február 24-én tette
közzé a naptárreformról szóló Inter
gravissimas kezdetű bulláját. A kel-
tezésben még 1581 szerepelt, mert
ugyanekkor került át az év kezdete
márciusról januárra, így az 1582-es
év nemcsak tíz nappal, de két hó-
nappal is rövidebb lett. Abban az
évben október 4-ét, csütörtököt
péntek követte ugyan, de ez már a
hónap 15. napja volt, a közbeeső
napok kimaradtak – ez volt az ára
annak, hogy összhangba hozzák a
Julián-naptárt a csillagászati megfi-
gyelésekkel.

A bullát először csak a katolikus
országokban vezették be, a közvé-
lemény értetlenkedése mellett, Len-
gyelország pravoszlávok lakta
területein még felkelés is kitört. Az
átállás a Habsburg Birodalomban
1584-ben történt meg, nem minden
nehézség nélkül. Magyarországon
az 1588-as diéta iktatta törvénybe a
Gergely-naptár használatát, amit a
protestánsok elutasítottak: a legto-
vább a máramarosi református egy-
házkerület ellenkezett, ahol 1623-ig
a Julián-naptár volt érvényben. Né-
metországban a 17. század köze-
péig párhuzamosan volt
használatban a régi és az új rend-
szer. A „pápista ármányt” gyanító
Nagy-Britannia (amerikai gyarma-
taival együtt) csak 1752-ben adta be
a derekát, a világra nyitó Japánban
1873-ban léptette életbe Mucuhito
császár. Oroszország, illetve már a
Szovjetunió 1918. január 31-én tért
át a Gergely-naptárra (így került a
nagy októberi szocialista forrada-
lom évfordulója november 7-ére),
Európában utolsóként 1923-ban az
ortodox Görögország vezette be.

XIII. Gergely pápa, a naptárreform névadója
520 éve született

Hawking 1979-ben Forrás: biography.com

Forrás: Wikipédia



A kazah rendvédelmi szervek 13 tagja meg-
halt, és 353 megsebesült Almatiban a tünte-
tőkkel lezajlott összecsapásokban – közölte
a Habar-24 tévécsatorna csütörtökön, a vá-
rosi parancsnokságra hivatkozva.

Az idézett dokumentum szerint az egyik halottat le-
fejezték.

A rendőrség korábban azt is közölte, hogy az ösz-
szecsapásokban a hatósági beavatkozás nyomán több
tucat „rendbontó” is meghalt.

A kirgiz hadsereg tagjai a Kollektív Biztonsági
Szerződés Szervezete békefenntartó missziójának ré-
szeként csak a stratégiai létesítmények védelmére
küldhetők Kazahsztánba. Ezt már Erbol Szultanbajev,
a kirgiz államfő sajtótitkára jelentette be csütörtökön.
Hozzátette: a kirgiz katonák nem vesznek részt sem-
milyen harci tevékenységben a szomszéd országban.

A kirgiz képviselők csütörtökön határozatképtelen-
ség miatt ugyanakkor nem dönthettek, mert elnapol-
ták a rendkívüli ülést, ahol megvitatták volna a
katonák Kazahsztánba küldését egy békefenntartó
misszió részeként. Erről a parlamenti adminisztráció
tájékoztatta a TASZSZ orosz hírügynökséget. „A
rendkívüli ülésre csak körülbelül negyvenen gyűltek
össze” – tette hozzá a parlamenti hivatal szóvivője.

A kirgiz törvények szerint a csapatok külföldre kül-
déséről a törvényhozás dönt. A 90 fős parlamentben
egy ilyen döntéshez legalább 60 képviselő szavazata
szükséges.

Csütörtökön a kirgiz alakulatok Kazahsztánba kül-
désének mintegy 20 ellenzője sztrájkőrséget állított a
parlament épülete előtt.

A kirgiz külügyminisztérium közlése szerint a helyi
hatóságok megkezdték azoknak az állampolgáraiknak
a kimenekítését Kazahsztánból, akik vissza akarnak
térni hazájukba.

Egy másik közép-ázsiai állam, Tádzsikisztán kész
segítséget nyújtani Kazahsztánnak az országban kiala-
kult fenyegetés elhárítására a KBSZSZ keretében – kö-
zölte csütörtökön az ország külügyminisztériuma.

Emomalii Rahmon tádzsik elnök kifejezte országa
hajlandóságát arra, hogy teljesítse a Kazahsztánban
fennálló fenyegetettség felszámolásával, a szervezet-
ben viselt tagsággal járó kötelezettségeket. Az ál-
lamfő telefonbeszélgetést folytatott Nikol Pasinján
örmény miniszterelnökkel, aki a szervezet soros el-
nöke – számolt be csütörtökön a tádzsik elnök sajtó-
szolgálata. Az örmény külügyminisztérium
csütörtöki közleményében aggodalmának adott han-
got azon hírek miatt, amelyek szerint terroristacso-
portok hatoltak be Kazahsztánba, és meggyőződését
fejezte ki, hogy politikai problémákat nem lehet erő-
szakkal megoldani.

A KBSZSZ-t hat volt szovjet köztársaság, Orosz-
ország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Tádzsikisztán és Örményország alkotja. A kazahsztáni
művelet az első éles bevetése a szervezetnek, amely
eddig csak közös hadgyakorlatokat tartott.

Ezzel egy időben a Türk Államok Szervezete (a ko-
rábbi Türk Tanács) egy közleményben tudtul adta,
hogy a szervezet kész támogatást nyújtani a kazah
kormánynak és az ország népének.

A 2009-ben alakult Türk Tanács a mai török nyelvű
államokat egyesítő nemzetközi szervezet, melynek fő
célja a tagok közötti átfogó együttműködés fejlesz-
tése. A szervezet Azerbajdzsánból, Kazahsztánból,
Kirgizisztánból, Törökországból és Üzbegisztánból
áll, Magyarország és Türkmenisztán pedig megfigye-
lőként vesz részt benne.
Az EU az erőszak fokozódásának elkerülésére 
szólított fel

A Kazahsztánban zajló zavargások okán az Európai
Unió külügyi szolgálatának (EEAS) szóvivője szerdai
közleményében felelősségteljes cselekvésre és önmér-
sékletre szólított fel minden felet, hangsúlyozva: fon-
tos tartózkodni az erőszak fokozódásához vezethető
cselekedetektől.

Az uniós külügyi szolgálat kiemelte: az EU elis-
meri a jogot a békés tüntetéshez, de elvárja, hogy a
megmozdulások mindvégig erőszakmentesek marad-
janak.

A közlemény szerint az Európai Unió felszólította
az illetékes kazah hatóságokat, hogy tartsák tisztelet-
ben a jogot a tiltakozáshoz, és az arányosság elvét be-
tartva lépjenek fel a biztonsági érdekek védelmében.

„Kazahsztán fontos partnere az Európai Uniónak.
A megerősített partnerségi és együttműködési 
megállapodás keretében az unió számít Kazahsztánra,
ahogyan arra is, hogy az ország betartja kötelezettség-
vállalásait, biztosítja a sajtószabadságot, valamint 
a szabad hozzáférést az információkhoz” – fogalmaz-
tak.

Az Európai Unió a helyzet békés megoldását szor-
galmazza az összes érdekelt fél bevonásával folytatott
párbeszéd révén, a polgárok alapvető jogainak tiszte-
letben tartása mellett – tették hozzá.

A kazahsztáni tiltakozások Zsanaozenben kezdőd-
tek vasárnap, miután az országban eltörölték a csepp-
folyósított földgáz árplafonját, és emiatt jelentősen
megemelkedett a benzin alternatívájaként használt au-
tógáz (LPG) ára. A zavargások átterjedtek az ország
több városára, köztük Almatira, a fővárosra, Nur-
Szultanra és vidéki településekre is. A kormány le-
mondott, az államfő átvette az ország
nemzetbiztonsági tanácsának vezetését, s szigorú fel-
lépést ígért. (MTI)
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Kazah tüntetések
Almatiban tucatnyi rendfenntartó meghalt, 

és több száz megsebesült az összecsapásokban

Az Európai Unió és Ukrajna részvétele nélkül
nem lehet tárgyalásokat folytatni az európai
biztonságról – jelentette ki Josep Borrell, az
EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője
szerdán, a Donyec-medencei fegyveres konf-
liktus frontvonalán fekvő Sztanicja Lu-
hanszka településen, Dmitro Kuleba ukrán
külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájé-
koztatójukon.

Borrell emlékeztetett arra, hogy a jövő héten vár-
hatóan több tárgyalás lesz Oroszország képviselőivel,
és ezek fő témája az európai biztonság, azon belül
pedig az Ukrajna körül kialakult feszültség lesz.

A főképviselő kiemelte, hogy nincs itt az ideje „új
Jaltának”, azaz a nagyhatalmak nem oszthatják fel
újra Európát befolyási övezeteikre. „Ukrajna nélkül
nincs biztonság Európában. Nyilvánvaló, hogy az eu-
rópai biztonságról szóló vitákba be kell vonni az Eu-
rópai Uniót és Ukrajnát is” – hangsúlyozta.

Ismételten leszögezte, hogy az Európai Unió teljes
mértékben támogatja Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét. Borrell szerint most
az a fő cél, hogy csökkentsék az Ukrajna határainál
kialakult feszültséget. „Ennek a közeljövőben sorra
kerülő tárgyalásokon meg kell történnie” – fűzte
hozzá az európai diplomácia vezetője. Kijelentette,
hogy Ukrajna ellen bármiféle katonai agressziónak
komoly következményei és „óriási ára” lesz.

Borrell – Kuleba meghívására – kedd este érkezett
meg Ukrajnába, a keleti országrészben lévő Harkivba,

ahonnan a Donyec-medencei válságövezettbe utazott.
A tervek szerint csütörtökön Kijevben folytatott tár-
gyalásokat. 

Az utóbbi időben a Nyugat és Oroszország viszo-
nya meglehetősen feszültté vált. Vlagyimir Putyin
orosz elnök jogilag rögzített garanciákat követelt,
amelyek kizárják a NATO további bővítését keleti
irányba és fegyverek telepítését Ukrajnába, mert
mindez szerinte veszélyezteti Oroszország biztonsá-
gát. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és az észak-at-
lanti szövetség, valamint az Európai Unió több
tagállamának vezetői visszautasították Moszkva e kö-
vetelését.

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és
Védelmi Tanács (RNBO) titkára december 22-i sajtó-
tájékoztatóján azt mondta, hogy Oroszország jelenleg
122 ezer katonát állomásoztat Ukrajna határainak
közvetlen közelében.

A tervek szerint január 10-én kezdődnek tárgyalá-
sok az Egyesült Államok és Oroszország között az
Ukrajna körül kialakult feszültségről. Moszkva és a
NATO képviselői várhatóan január 12-én találkoznak,
Oroszország az Európai Biztonsági és Együttműkö-
dési Szervezettel (EBESZ) pedig január 13-án folytat
tárgyalásokat.

Joe Biden amerikai elnök vasárnap éjjel telefonon
beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akinek
ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok „határo-
zott választ ad”, ha Oroszország megtámadja Ukraj-
nát. (MTI)

Borrell: Az európai biztonságról nem lehet
tárgyalni az EU és Ukrajna részvétele nélkül

A brüsszeli illetékes bíróság egy
évig tartó börtönbüntetésre
ítélt 16 utast, aki az elmúlt hó-
napokban meghamisított negatív
koronavírusteszt-eredményről
szóló igazolást mutatott be a
brüsszeli nemzetközi repülőté-
ren azért, hogy külföldre 
utazhasson – írta a La Libre
Belgique című belga napilap
szerdán.

A francia nyelvű napilap közölte,
a szerdán meghozott ítélet a vádlot-
tak első csoportját érinti azon 160
ember közül, akinek bíróság előtt
kell számot adnia a hamis korona-
vírusteszt-eredményről szóló igazo-
lással történt visszaélés miatt.

A beszámoló szerint az elmúlt
hónapokban mintegy 820 embert
vettek őrizetbe a brüsszeli repülőté-
ren. Valamennyien hamis tanúsít-
vánnyal próbáltak külföldre utazni.
Közülük közel hétszázan fogadták
el a hatóságok által kiszabott 750
eurós büntetést, ezért nem kellett bí-
róság elé állniuk.

A büntetést be nem fizető, a vád-
lottak első csoportjába tartozók
közül 12 nem jelent meg a tárgya-
láson. Közülük 11-et hat hónap bör-
tönbüntetésre és 1600 eurós
pénzbüntetésre ítéltek. A tizenkette-
dik vádlott a pénzbírság megfize-
tése mellett egyéves börtön-

büntetést kapott, ugyanis a tervezett
utazás időpontjában, illetve a hamis
igazolás bemutatásakor a koronaví-
rus aktív hordozója volt.

A tárgyaláson és az ítélethirdetés-
kor jelen lévő négy vádlott közül az
egyik utast – aki azt állította: nem
tudott arról, hogy hamis igazolást
mutat be – hat hónap felfüggesztett
börtönbüntetésre és 800 eurós pénz-
büntetésre ítélték. A jelen lévő to-
vábbi három vádlottat 60 órás
közmunkára és egy év letöltendő
börtönbüntetésre ítélték.

A bíróság az ítélet indoklásában
megállapította, hogy a vádlottak
„szándékosan veszélyeztették a tár-
sadalmat azzal, hogy saját utazási
szándékukat a közérdek fölé he-
lyezték”. A vádlottak viselkedése
„nemcsak, hogy aszociális, hanem
mások életét is veszélyeztette” – tet-
ték hozzá. A napilap az elítéltek ál-
lampolgárságát nem közölte.

Az illetékes belga közegészség-
ügyi intézet szerdai tájékoztatása
szerint ismét meredeken emelkedik
a koronavírussal frissen megfertő-
zöttek száma Belgiumban. Az or-
szágban a világjárvány kezdete óta
2 millió 151 ezer 914 ember szerve-
zetében mutatták ki a koronavírust,
és 28 407 ember halt meg a vírus
okozta betegség szövődményeiben.
(MTI)

Belgiumban börtönbüntetésre
ítéltek hamis teszteredményt

bemutató utazókat

„Mélységes egyet nem érté-
sét” fejezte ki a varsói kor-
mányfői hivatal annak
kapcsán, hogy a Facebook kö-
zösségi portál szerdán letil-
totta a Konföderáció nevű
lengyel ellenzéki tömörülés 
fiókját.

A közösségi hírportál azzal indo-
kolta a szélsőjobboldali és neolibe-
rális kispártokból álló, a lengyel
parlamentben képviselt Konföderá-
ció fiókjának eltávolítását, hogy
szerinte a tömörülés megsértette a
Facebook gyűlöletbeszédről szóló
szabályait, valamint dezinformációt
terjesztett a Covid–19 és a védőol-
tások témájában.

A lengyel kormányfői hivatal
honlapján közzétett nyilatkozat sze-
rint a Facebook lépése korlátozza a
Lengyelországban törvényesen mű-
ködő tömörülés működési lehetősé-
geit a világhálón.

A kormány és a politikai pártok
képviselői közötti nézeteltérések
„a közvitában kapnak hangot, és a
demokratikus folyamat során a
választók értékelik őket” – olvas-
ható a nyilatkozatban. Azt, hogy a
nemzetközi internetes portálok el-
távolíthatják a közösségi médiá-
ból a parlamenti tömörülések
honlapjait, a dokumentumban az
alapvető állampolgári szabadsá-
gokat sértőnek és elfogadhatatlan-
nak nevezik.

Előzetes cenzúrának minősíti a
hivatal nyilatkozata, hogy a Konfö-
deráció teljes fiókját tiltották le,
amiért „a tudományos ismereteknek
ellentmondó információkat közölt”.
A tömörülés egyébként rendszere-
sen bírálja a kormány járványügyi
politikáját. 

A kormányfői hivatal dokumen-
tumában rámutatnak továbbá: a Fa-
cebook monopolstátussal rendel-
kezik, ezért a céget „különös ellen-
őrzésnek kellene alávetni a pozíci-
ójával történő esetleges visszaélés
szempontjából”.

A kormány állásfoglalását Janusz
Cieszynski államtitkár, a kiberbiz-
tonságért felelős kormánymegbízott
fogja továbbítani a Facebook tulaj-
donosának, Varsó az ő gyors reak-
ciójára, a letiltott fiók
visszaállítására számít – közölték.

A Konföderáció nevében koráb-
ban Krzysztof Bosak képviselő a
lengyel demokráciába történt bea-
vatkozásnak nevezte a Facebook lé-
pését. Kilátásba helyezte a cég
beperelését, valamint a szólássza-
badság védelméről szóló törvény-
tervezet benyújtását.

Az internetes közösségi fiókok
letiltását megnehezítő törvényterve-
zetet tavaly év elején már bemutatta
az egyik kisebbik kormánykoalíciós
párt, a Szolidáris Lengyelország, a
projekt jelenleg társadalmi egyezte-
tés alatt áll. (MTI)

A Facebook letiltotta egy lengyel 
ellenzéki tömörülés fiókját, 

a varsói kormányfői hivatal tiltakozik



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(14204)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (14451-I)

LAKÁS

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal vagy egy részt egy ingatlanból.
Tel. 0752-141-516. (14397-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

ELADÓ a Budai negyedben 4 szobás
tömbházlakásban levő ORVOSI
RENDELŐ. A helyiség használható
más csendes foglalkozásra is, külön
bejárat kintről. Tel. 0723-984-933.
(14429-I)

LAKÁST vásárolnék Marosvásárhe-
lyen, kizárólagosan tulajdonostól. Ér-
dekel eltartási szerződéssel vagy
haszonélvezeti joggal megvásárol-
ható lakás is. Bármilyen ajánlatot
meghallgatok. Tel. 0745-928-205.
(14431-I)

KIADÓ garzont keresek hosszú
távra. Tel. 0748-799-202. (14432-I)

MINDENFÉLE 

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resünk. Érdeklődni a 0744-559-018-
as telefonszámon. (14390-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtő-
szekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-
ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-
294, 0745-560-092. (13811-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383-
725. (13976)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(-I)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(14372)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást, festést. Tel. 0774-574-527.
(14204)

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-
szerelést. Tel. 0774-574-527. (14204)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padló-
csempe-, lamináltparkett-lerakást garan-
ciával. Tel. 0746-552-473. (14388)

BETEGGONDOZÓT keresek Maros-
vásárhelyen a Budai Nagy Antal 
negyedbe. Tel. 0749-154-647.
(14431-I)

IDŐS, ágyban fekvő nő mellé ápolónőt
keresünk 10-18 óra között, hétfőtől
péntekig, hosszú távra, az oroszpiac
környékére. Tel. 0741-047-489, 10-18 óra
között. (14435)

VÁLLALOK előnyös áron mindenféle
építkezési munkát, fametszést előnyös
áron. Tel. 0741-352-972. (14444)

BETEGGONDOZÓ NŐT keresünk
idős hölgy mellé. Tel. 0265/269-480.
(14445-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (14446-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Pihenj, te drága szív, már meg-
szűntél dobogni, szerető jóságod
nem tudjuk feledni, mert elfelej-
teni téged soha nem lehet.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk január 7-én id. GÁLL
LAJOSRA halálának 4. évforduló-
ján. Szerettei. (14392)

Minden évben eljön a nap, ami a
szívünkben fájó emlék marad.
Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket, örökké őrizzük drága emléke-
det.
Fájó szívvel emlékezünk január 
8-án az udvarfalvi TÓTH 
MAGDOLNÁRA halálának 21. év-
fordulóján. Emlékét örökre meg-
őrzik fiai: Péter és Tamás
családjukkal. Nyugodjon béké-
ben! (14418-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, 

CSENTERI MÁRIA
(szül. Jánosi)

ny. biológiatanárnő
életének 79. évében, rövid beteg-
ség után eltávozott szerettei kö-
réből. 
Temetése 2022. január 7-én, pén-
teken 15 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi római katolikus
temetőben. 
Részvétnyilvánítást a temető
felső kápolnájánál fogadunk, a
temetést megelőzően. 

A gyászoló család. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, anyós, rokon,
keresztanya, nagynéni, szom-
széd és ismerős,

özv. TAKÁCS JOLÁN
szül. Pethő

életének 93. évében csendesen
megpihent.
Drága szerettünket pénteken, ja-
nuár 7-én 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben.
Emlékét szívünkben örökre meg-
őrizzük. 

Gyászoló családja. (14430)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
testvéremtől,

ORBÁN VIOLETTÁTÓL.
Nyugodj békében!

Nővére, Irén. (14442)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó feleség, édesanya,
nagymama, dédimama, anyós,
rokon és jó szomszéd,

ERDÉLYI ELLA 
szül. DÁVID ELLA

87. évében rövid szenvedés után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése január 7-én 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (14450-I)

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tát elfogadva tudatom, hogy sze-
retett testvérem,

özv. SZABÓ PÁLNÉ 
szül. ZAJZON ILONA 

2022. január 4-én, életének 74.
évében hosszas szenvedés után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunkat január 10-én, hétfőn 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi katoli-
kus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Zajzon József és családja.
(14454-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk 
DEÁK GYUSZI 

barátunktól. 
Az 1978-ban végzett bolyais ba-
rátok és osztálytársak. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, ükmama, a
székelykáli születésű

özv. KIS ROZÁLIA
szerető szíve életének 95. évé-
ben megszűnt dobogni.
Temetése január 8-án, szomba-
ton 13 órakor lesz a székelykáli
katolikus temetőben. Emléked
szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (14455-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel értesültünk
szeretett osztálytársunk,
DEÁK GYULA LEVENTE  halá-
láról. Derűs arcát örökre szí-
vünkbe zárjuk. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló család-
nak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Az 1978-
ban végzett bolyais osztály-
társai a XII. C-ből. (-I)

Osztozunk a Csenteri család
fájdalmában. A Török család
Marosvásárhelyről. (14449-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Kegyelettel és fájdalomtól megtört
szívvel emlékezünk 1992. január 
1-jére, amikor 30 éve a drága, gondos
édesapa, nagyapa, déditata, após,
sógor, a marosbogáti születésű 

SZABÓ BÉLA
mozdonyvezető elhunyt.
Emléke legyen áldott, nyugalma fö-
lött őrködjön szeretetünk. 
Szerettei. (14396)

Az élet nem könnyű és nagyon rövid, leírni is nehéz, hogy nem
vagy itt. Elmondani nem tudom, mi az, amit érzek, nagyon fáj
a szívem, hogy nem láthatlak téged. Szívemből soha senki ki
nem téphet, hol örökre őrzök egy drága képet.
Neved a szél simítja egy táblán, az örök kék ég alatt az örök
magány, de mégis bennünk élsz tovább, mert az emlék erő-
sebb, mint a halál.
Egy édesapát feledni nem lehet, a síron túl is tovább él a sze-
retet. 
Kegyetlen volt a sors hozzánk, elválasztott bennünket, zokogó
bánat szaggatja megsebzett, fájó lelkünket. Örök álmod őrizze
béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szere-
tünk és hiányzol nagyon.
Szívünk mély fájdalmával, a hiányérzet örök küzdelmével em-
lékezünk a szeretett édesapára, 

LÁSZLÓ ALBERTRE 
január 7-én, amikor 11 éve a kegyetlen halál elragadta közü-
lünk.
Emlékét őrzi bánatos lánya, Katalin, valamint szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (14439-I)

Az élet elmúlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen.
Fájó szívvel emlékezünk január 7-én szeretett Édesanyámra, 

özv. LÁZÁR IRMÁRA, 
a lőrincfalvi születésű MUZSNAI IRMA, 

halálának második évfordulóján. 
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Emlékét őrzik: fia, Laci és családja, unokája, Barni és családja,
testvére, Domi és családja Los Angelesből. 
Nyugodj békében, Anyu! (14411-I)

HÁZVEZETŐNŐT 
KERESÜNK 

Mindannyiunknak elkél a segítség a háztartás vezetésében,
ezért keresünk erre alkalmas személyt mi is
Marosszentgyörgyön. Olyan személy lenne ideális, aki
hatékonyan tudja megszervezni és kivitelezni a háztartás
gördülékeny menetét. A legfontosabb feladatok közé
tartoznak, melyekben segítségére számítunk: a házimunkák,
mint például vasalás, főzés, takarítás vagy a gyerekek
felügyelete. Előnyt jelent, ha rendelkezik  jogosítvánnyal. 
Mindezeket természetesen versenyképes juttatás fejében
kellene elvégezni, hivatalos alkalmazással, legideálisabb
esetben a 9 órától 17 óráig terjedő periódusban,
hétköznapokon. 
Érdeklődni lehet a 0733 990 055-ös telefonszámon. (sz.-I)

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér 

január 28-án 12 órakor versenytárgyalást tart 
taxis és transzferszállításra. 

Részletek a www.transylvaniaairport.ro oldalon, 
telefon:  0265/328-888

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (sz.-I)
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Ma-
rosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (14342-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-
310-es telefonszámon. (66202-I)
A MEZŐFELEI EDEN GARDEN IDŐSOTTHONBA szeretettel
várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetbe, felkészült személyzettel.
Tel. 0740-363-678. (22930-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A PC House csapata 
új munkatársat keres 

az alábbi munkakörökbe: 
* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások: 
• Targoncavezetői bizonyítvány 

(a targoncás munkakörre jelentkezők esetében)
• Román és magyar nyelv ismerete 
• Jó kommunikációs készség 
• Rugalmasság, türelem, precizitás 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes bérezés 
• Dinamikus csapat 
• Modern munkakörnyezet 

Az önéletrajzokat (CV-t) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
küldjék, vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca
17.  szám alatti székhelyen, a munkakör megjelölésével.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére!
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra kö-
zött.

Várjuk Önöket!

A MUREş INSOLVENCY SPRL, a Mezőszabad, Fő út 7. szám
alatti székhelyű DONA iMPEx KFT. cégfelszámolója,

nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesítésére, hasz-
nálati kategóriánként egy-egy tömbben:

1. a) 1.845 négyzetméter területű ingatlan, a következő épületek-
kel:

– C3 – pékség és üzlethelyiség egy kétszintes (földszint + man-
zárd), cseréppel fedett téglaépületben: 314 négyzetméter beépített
felület, a földszinten két termelőcsarnok, egy nyersanyagraktár,
egy termékraktár, egy mosdó, a manzárdon két üzlet, három étke-
zőhelyiség, egy terasz, két irodahelyiség, két raktár, egy öltöző, két
mosdó, előtér és lépcsőház (az ingatlan adminisztratív száma: 7A).

– C4 – egy cseréppel fedett egyemeletes téglaépület emeleti része:
127 négyzetméter beépített felület, az emeleten pihenőhelyiség, női
öltözők, női zuhanyzó, öt mosdó, két férfiöltöző, egy férfizuhanyzó,
egy mosoda, két előtér, egy raktár, lépcsőház (ingatlan száma: 7A).

– C5 – cseréppel fedett téglacsarnok 370 négyzetméter beépített
felülettel Mezőszabad 7. és 7A sz. alatt, telekkönyvszám: 200/N,
Mezőcsávás, helyrajzi szám 1925/1/1/2/1, 1926/2/1, 1927/1, katasz-
terszám: 78/1-433/1.

1. b) Sütőiparban használatos ingóságok:
– technológiai felszerelés
– mérő- és ellenőrzőműszerek, berendezések
– szállítóeszközök
Kikiáltási ár: 975.054 lej + héa.
2. Közélelmezésben használatos ingóságok:
– technológiai berendezések
– irodabútorzat
– leltári tárgyak
Kikiáltási ár: 184.322,88 lej + héa.
A szállítóeszközöket egyenként értékesítik. Kikiáltási ár: 19.080

lej + héa.
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló szék-

helyén tanulmányozható.
Az árverés január 14-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Maros-

vásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és pén-
tekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a
javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi szemé-
lyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet az árverést meg-
előző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.

A MUREş INSOLVENCY
SPRL, a Gyulakuta 249. szám
alatti székhelyű KONcz 
METALbAU KFT. cégfelszá-
molója nyilvános árverést szer-
vez az alábbi javak értéke-
sítésére: 

–  két személygépkocsi, kiki-
áltási ár: 49.500 lej + héa

– fémszerkezetek építésére
alkalmas felszerelések (14 db),
valamint két mérő- és ellen-
őrző-berendezés, kikiáltási ár:
61.680 lej + héa. 

Az elárverezendő javak rész-
letes jegyzéke a cégfelszámoló
székhelyén tanulmányozható,
az árak nem tartalmazzák a
héát.

Az árverés 2022. január 14-
én 13 órakor lesz a cégfelszá-
moló Marosvásárhely, G-ral
Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyén, és péntekenként
ugyanazon helyszínen és idő-
pontban megismétlik, a javak
értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és/vagy jogi sze-
mélyek, akik/amelyek megvá-
sárolják a tenderfüzetet az
árverést megelőző napon 13
óráig, és garanciaként kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át, vala-
mint a részvételi díjat.

Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700-as és a 0745-146-
096-os telefonszámon.

A MUREş INSOLVENCY SPRL, a Marosvásárhely, B. ş. De-
lavrancea utca 24. szám alatti székhelyű PAPER OFFicE POiNT
KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez az alábbi javak
értékesítésére: 

1. HP8100 Elite számítógép LG Flatron W1941S képernyővel,
szériaszáma olvashatatlan, 2009-es, kikiáltási ár: 400 lej.

2. Lexmark x363dn másológép, szériaszáma  olvashatatlan,
2009-es, kikiáltási ár: 600 lej

3. Skoda Fabia 1,2 személygépkocsi, rendszáma MS-69-JAM,
TMBPW46YX74020230, 2007-es, kikiáltási ár: 9.700 lej. A javak
összértéke: 10.700 lej. 

Ugyanott eladásra kerül az árukészlet egy tömbben, kikiáltási
ár:   8.213,19 lej + héa.

Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló szék-
helyén tanulmányozható, az árak nem tartalmazzák a héát.

Az árverés 2022. január 14-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén,
és péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik,
a javak értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi szemé-
lyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet az árverést meg-
előző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.

A B&B INSOLVENCY SO-
LUTIONS IPURL – Csíksze-
reda, Márton Áron utca 18.
szám, Hargita megye –, a
csődbe jutott ROLLO TOUR
KFT. cégfelszámolója nyilvá-
nos árverést szervez egy ingat-
lan (Marosvásárhely, Bodoni
utca 68. szám alatti beltelek)
681/5531-ed részének értékesí-
tésére. Telekkönyvszáma
120725/Marosvásárhely. A ki-
kiáltási ár 201.794,40 lej (héa
nélkül).

Az árverésen azon
fizikai/jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek igazolják a
kikiáltási ár 10 százalékát ki-
tevő garancia kifizetését 24
órával az árverés előtt.

Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz január 14-én 11
órakor, és hetente megismétlik
minden pénteken, ugyanabban
az időpontban, az ingatlan el-
adásáig.

A részvételi feltételekről bő-
vebb tájékoztatást a 0366/100-
551, 0748-836-713-as telefon-
számokon nyújtanak.


