
Visszaállnak  
a légi járatok 
A Marosvásárhelyi Transilvania Repü-
lőtér légi forgalmát idén is a járvány 
alakulása határozza meg. Ha ez le-
cseng, újabb légitársaságok újabb úti 
célok felé tartó járataira lehet számí-
tani. Minderről Peti András, a repülőtér 
igazgatója számolt be a Népújságnak.  

____________2. 
Elcsángósodott 
lengyelek Fehér-
oroszországban 
A moldvai magyarok, a csángók hosz-
szú évtizedek, évszázadok elnyomá-
sát követően mára – kevés kivételtől 
eltekintve – elvesztették anyanyelvü-
ket, amelyet románul miséző papjaik 
„az ördög nyelvének” tartottak. Napja-
inkban a Moldvában élő, negyedmil-
liós létszámot meghaladó római 
katolikus közösség tagjai közül nép-
számláláskor alig több mint kétezren 
vallották magukat magyarnak, és né-
hány tízezerre tehető, aki valamelyest 
beszéli még ősei anyanyelvét.  

____________5.
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A nagy zöld átverés  

A múlt héten dérrel-dúrral elindult az idei roncsautóprogram. Kie-
melten nagy támogatást irányoztak elő a költségvetésben az elektro-
mos és hibrid személygépkocsik vásárlásának ösztönzésére. Állítólag 
ettől zöldebb lesz a környezetünk. Vagy talán mégsem? Van olyan kör-
nyezetvédelmi szervezet, amely azt állítja, hogy ettől bizony nem lesz 
kisebb az ökológiai lábnyomunk, sőt a felpörgetett termelés és a fel-
használandó nyersanyagok – például az akkumulátorokhoz szükséges, 
a világban kevés helyen megtalálható lítium és kobalt – kitermelése, 
szállítása és feldolgozása további szén-dioxid-terhelést loccsant a nya-
kunkba. Ráadásul a hibrid autók egyáltalán nem annyira környezet-
barát járművek, mint ahogy azt nekünk el akarják adni. Főleg a nem 
plug-in hibridek, amelyek külső töltési lehetőséggel rendelkeznek. Ezek 
elektromos módban akár 40-50 km-t is megtehetnek a gyártók adatai 
szerint, de téli körülmények között ez egyharmadával is csökkenhet. 
Hosszabb út megtételekor, amikor az elektromotor altatásba kerül  
a lemerült akku miatt, akár 1,5-2 literrel több üzemanyagot fogyasz-
tanak, mint a hasonló kategóriájú nem hibridek. Mert cipelniük kell a 
400-450 kg pluszsúlyt jelentő üres áramforrást is. Az ún. tiszta elekt-
romos gépkocsikkal még több a gond. Mert tölteni kell. Gyakran. Nem-
csak mifelénk nincs elég töltőállomás, a fejlettebb országokban is 
fejtörést okozhat, nem annyira a töltőállomások létesítése, mint a vil-
lamos hálózat fluktuáló leterhelése. Bár az európai villamosipari  

Karácsonyi Zsigmond

(Folytatás a 3. oldalon)

Covid-háttérkórházként rendkívül nehéz két éven van túl 
a segesvári kórház, ennek ellenére látványos fejlesztések 
zajlanak az intézmény háza táján, egy nagyszabású uniós 
pályázatnak, valamint helyi cégek rendszeres adománya-
inak köszönhetően számos performans egészségügyi be-
rendezést szereztek be, amelyek segítségével minőségi 
ellátást tudnak biztosítani a betegeknek, illetve egyre 
több olyan vizsgálat is elérhető helyben, amelyekért 
eddig a pácienseknek a megyeközpontba kellett utaz-
niuk. A kórház vezetőségének pedig újabb nagyszabású 

tervei vannak, egy többszintes épület felújítására pályáz-
nának, ahol korszerű körülmények közepette járóbeteg-
rendelés zajlana. A fejlesztésekről, a további tervekről, 
valamint a járvány ötödik hullámában való helytál- 
lásról dr. Tanaszi Saroltával, a kórház menedzserével  
beszélgettünk.  

(Folytatás a 4. oldalon)

Menyhárt Borbála

Minden pályázati lehetőséget kiaknáznak, helyi cégek támogatását is élvezik 

Fejlődik a segesvári kórház 



Idei második számával jelentkezik 
az Újvárad folyóirat. A szépirodalom 
rovat Markó Béla, Bartha László 
Zsolt, Szűcs Anna Emília, Aufmuth 
Lívia és Saitos Lajos versei mellett 
Pintea László és Imre Eszter prózáit 
kínálja. Mihók Tamás Punchiu című, 
bukaresti hangulatot idéző írásával je-
lentkezik a Dialog/Párbeszéd rovat, 
esszét Januári napfény címmel Laka-
tos-Fleisz Katalin közöl. A szám kép-
zőművészével, Jakobovits Mártával 
két legutóbbi, sepsiszentgyörgyi és 
bukaresti kiállítása alkalmából készí-
tett interjút Szűcs László Egy élet 
nem elég egy keramikusnak címmel. 
A Tandem sorozatban a román nyelv 
elsajátításának kérdéskörét elemzi 
Tódor Erika Mária és Magyari Sára. 
Írásuk címe: Anyanyelv – Apanyelv. 
Vagy mi a manó? Ugyanitt a rovat-
gazda búcsúztatja H. Varga Gyula nyelvészt, a Tandem ja-
nuári szerzőjét.  

A Kultúra rovatban Biró Árpád Levente beszélget Lo-
vassy Cseh Tamás drámaíróval A magam színházára az el-

engedés színházaként tekintek cím-
mel. Az író országa című anyagában 
Forgács Áron sajátos műfajban mu-
tatja be Esterházy Péter Az olvasó or-
szága című könyvét. „Romániában 
nincs társadalmi párbeszéd, ezért nincs 
társadalmi béke sem” – vallja Cseke 
Péter Tamás interjújában Bogdan 
Hossu szakszervezeti vezető. 

Új társszerzővel folytatódik a Ket-
ten egy páston rovat, ez évben Boka 
László „vívópartnere” Papp Sándor 
Zsigmond, első közös témájuk az év 
eleji könyves listák, rangsorok, ösz-
szegzések. A Kritika rovatban Simon 
Judit értékeli Tompa Gábor újabb ko-
lozsvári Hamlet-rendezését, Tisza Ele-
onóra elemzi Fenyő D. György 
Útikalauz a vershez című könyvét, 
Szamos Mariann pedig Halász Rita 
Mély levegőt című regényét. Tiszeker 

Dániel Nagykarácsony című tavalyi filmjét Beretvás Gábor 
recenzálja. Kőrössi P. József egy festőművész emlékét 
hívja elő Fux Pál, útjelzőtáblák és háztetővárosok  
címmel. 

Három képzés indul  
A Maros Megyei Munkerő-foglalkoztatási Ügynökség feb-
ruár 21-én három képzést indít. Az elsőn szakácsokat ké-
peznek, a másodikon számítógép- és rendszerkezelőket, 
a harmadikon pedig autóvillamossági szakembereket. A vá-
logatóra ma, február 18-án 8-14 óra között még lehet je-
lentkezni Marosvásárhelyen, a Iuliu Maniu utca 2. szám 
alatt. A jelentkezőket személyivel és a végzettséget igazoló 
iratokkal várják. Az ingyenes képzéseken azok vehetnek 
részt, akik regisztrált munkanélküliek, vidéken élnek és 
nincs jövedelmük, illetve nagyon kevés, a referenciamutató 
(500 lej) alatti jövedelmük van, akiknek lejárt a gyermekne-
velési szabadságuk, vagy betegség után visszanyerték 
munkaképességüket. A feltétek megtekinthetők a Maros 
Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség közösségi ol-
dalán.  

Továbbra is 13 ezrelék fölötti  
a fertőzöttségi ráta  

Bár egyre több szó esik a járványügyi lazításokról, a me-
gyében továbbra is magas a fertőzöttségi ráta, meghaladja 
a 13 ezreléket. A közegészségügyi igazgatóság kimutatása 
szerint öt településen húsz ezrelék fölötti a pozitív esetek 
száma. Ezek: Bala, Marosvásárhely, Koronka, Marosszent-
györgy és Csittszentiván. Marosludason 15, Szovátán 14, 
Segesváron 12, Szászrégenben 11 ezrelék fölötti az eset-
szám.  

Akkreditált képzés a Bonus Pastornál  
A Bonus Pastor Alapítvány március 12-én Tanácsadás az 
addikciók terén néven indít akkreditált képzést. A nyolcmo-
dulos, összesen 120 órás képzést egészségügyi és szoci-
ális területen dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakembereknek ajánlják. Sikeres vizsga esetén az Okta-
tási és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített szakmai 
oklevelet kapnak. Jelentkezni a https://cutt.ly/UO4Bsc5 lin-
ken, érdeklődni a 0265-254-460-as telefonszámon lehet. 

Ribizliborverseny  
A RibON natúr szövetkezet 2022-ben elsőként rendezi meg 
az első RibON ribizliborversenyt Csíkmadarason, hogy 
népszerűsítse ezt az italt. Az érdeklődő Maros megyei gaz-
dák a benevezéshez szükséges mintát az RMGE Maros 
szervezetének Marosvásárhely, Laposnya utca 23. szám 
alatti székhelyére vihetik be személyesen február 21-ig, 
munkanapokon 10-15 óra között. Bővebb információkkal 
Sikó László falugazdász szolgál a 0787-723-733-as és a 
0787- 750-800-as telefonszámon. A versennyel kapcsolatos 
tudnivalók tanulmányozhatók a következő elérhetőségeken: 
http://ribon.ro/versenyfelhivas és http://ribon.ro/szabalyzat 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BERNADETT,  
holnap ZSUZSANNA napja.  
ZSUZSANNA: héber eredetű, 
görög és latin közvetítéssel ju-
tott el hozzánk, jelentése: li-
liom. 

18., péntek 
A Nap kel  

7 óra 22 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 52 perckor.  
Az év 49. napja,  

hátravan 316 nap. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 17.

1 EUR 4,9439
1 USD 4,3474

100 HUF 1,3895
1 g ARANY 263,7617

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 

max. 7 0C 
min. 2 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
38, 1, 34, 25, 28 + 6 NOROC PLUS: 5 1 9 4 6 7

29, 31, 2, 3, 1, 19 SUPER NOROC: 3 6 9 4 6 0

45, 12, 26, 11, 44, 37 NOROC: 7 3 7 5 1 3 5
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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

Ha lecseng a járvány 
Visszaállnak a légi járatok

Február 15-én nyilvános közvitára bocsátották 
Maros megye 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
fejlesztési stratégiáját. A dokumentum megalapozza a 
jövőbeli beruházási projekteket, amelyek hozzájárulnak 
Maros megye általános fejlődéséhez. Elérhető a Maros 
Megyei Tanács honlapján, a www.cjmures.ro oldalon, 
a Maros Megyei Fejlesztési Terv 2021-2027 menüpont 
alatt. A tanácskozás tárgyát képező dokumentummal 

kapcsolatos javaslatokat, véleményeket március 15-ig 
lehet beküldeni a cjmures@cjmures.ro vagy a  
magyarossy.andrea@cjmures.ro e-mail-címre a Javas-
latok a Maros Megyei Fejlesztési Terv 2021-2027 ki-
dolgozására megjegyzéssel. A javaslatok és 
vélemények elemzése után véglegesítik a fejlesztési 
stratégiát, amelyet jóváhagyásra a megyei önkormány-
zat elé terjesztenek.

Közvitán a megye fejlesztési stratégiája

Újvárad folyóirat, 2022. február 

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér légi 
forgalmát idén is a járvány alakulása határozza 
meg. Ha ez lecseng, újabb légitársaságok újabb 
úti célok felé tartó járataira lehet számítani. 
Minderről Peti András, a repülőtér igazgatója szá-
molt be a Népújságnak.  

– Minden a járvány alakulásától függ, de mindenki 
abban reménykedik, hogy a végéhez közeledünk. A tervek 
szerint március végétől több budapesti járat lesz, az eddigi 
heti kettő helyett öt fog üzemelni. Így hétfő és szombat ki-
vételével mindennap lesz repülő Budapestre. Február 25-
étől újraindul a memmingeni járat heti két alkalommal. 
Március 9-étől hetente kétszer üzemel a londoni járat is. A 
két dortmundi járat továbbra is megmarad. A római járat 
újraindítását szeptemberre tervezik, de ha feloldódnak a 
járvány miatti korlátozások, elképzelhető, hogy már koráb-
ban beindul. A szóban forgó vonalakat a Wizz Air légitár-
saság üzemelteti – tájékoztatott Peti András igazgató.  

A HiSky menetrend szerinti – párizsi, milánó-bergamói 
és londoni – járatai egyelőre fel vannak függesztve. Újra-
indításuk tavasszal vagy a nyáron várható.  

Tavasszal indulnak a charterjáratok 
Áprilistól újból indulnak a szezonális, vakációs úti 

célok felé tartó charterjáratok. Törökországba heti négy 
alkalommal lesz gép, az idén végre indíthatják a görögor-
szági, krétai járatot. Nagy népszerűségnek örvendett az 
egyiptomi járat, amire várhatóan idén is nagy kereslet lesz. 
Különböző légitársaságok bonyolítják le ezeket az utakat, 
egy teljesen új társaság, az Air Bucharest is megjelenik a 
palettán, illetve az Animawings, amely a görög nemzeti 
Aegean légitársaság tulajdonába került. Gépeikkel a gö-
rögországi és törökországi vonalakon repülnek majd. A 
HiSky légitársaság a tavaly már bonyolított charter utas-
forgalmat a marosvásárhelyi repülőtérről, Egyiptomba 
szállította a turistákat, de jelen volt a Tarom légitársaság 
is. Az említett társaságok idén is jelen lesznek a Transil-
vania repülőtéren. 

– A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal csatlakozott 
a megyei tanácshoz, és létrejött egy olyan pénzügyi keret, 
amiből támogatni fogják azokat a légitársaságokat, ame-
lyek Marosvásárhelyről működtetnek járatokat. Ha lecseng 
a járvány, meghirdetjük a tendert, reméljük, újabb társasá-
gok újabb járatokat indítanak majd Marosvásárhelyről – 
nyilatkozta Peti András igazgató. 

Mezey Sarolta



A bukaresti törvényszék jóváhagyta a Jobboldal 
Ereje (Forţa Dreptei) politikai párt bejegyzését – je-
lentették be csütörtökön az alakulat vezetői.  

A párt bejegyzését múlt év decemberében kezdeményezte 
16 alapító tagja, akik a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parla-
menti frakciójából váltak ki Ludovic Orban, a Nemzeti Libe-
rális Párt volt elnökének vezetésével.  

Az új alakulatnak Ludovic Orban az elnöke, aki szerint a 
Jobboldal Ereje a PNL hagyományait követő nemzeti libera-
lizmust gyakorolja, amely „mélyen gyökerezik a román nép 
hagyományaiban és értékeiben, egy olyan liberalizmust, 
amely az alapvető intézményekre épül: a családra, az egy-
házra, a helyi közösségre, az iskolára”. A pártot azok alkotják, 
akik nem voltak hajlandóak cinkosai lenni a románok elvárá-
sait és bizalmát eláruló liberálisoknak – jelentette ki Orban. 

A Jobboldal Ereje elkötelezett a polgárok azon 80%-ának 
képviselete mellett, akik szerint az ország rossz irányba halad, 
és akiket Klaus Iohannis elárult, mivel ahelyett, hogy betar-
totta volna, amit a románoknak ígért, a Szociáldemokrata Pár-
tot (PSD) visszahozta hatalomra – tette hozzá Orban.  

Hozzátette, a Jobboldal Ereje politikai doktrínája hasonló 
az USA-beli Republikánus Pártéhoz, az egyesült királyságbeli 
Konzervatív Pártéhoz és a franciaországi Népi Mozgalom 
Uniójáéhoz. 

Ludovic Orban szerint a Jobboldal Ereje „egy hosszú távú 
projekt, egy olyan konstrukció, amely nemcsak a 2024-es vá-
lasztásokra gondol, hanem célja egy valódi jobboldali politikai 
erő kiépítése, amely egyensúlyt teremt a román politikai élet-
ben”. (Agerpres)

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint el-
kerülhetetlenek lennének a globális következmé-
nyei annak, ha a Nyugat továbblépne az 
Oroszországgal szemben egy Ukrajna elleni táma-
dás esetében kilátásba helyezett, összehangolt 
büntetőintézkedésekkel – jelentette csütörtökön az 
Euractiv brüsszeli hírportál. 

Amennyiben a büntetőintézkedéseket kiszabják, „természe-
tesen mi azt akarjuk, hogy ennek legnagyobb ára Oroszorszá-
got terhelje” – fogalmazott Yellen egy interjúban. „De 
elismerjük, hogy a szankcióknak lesz némi globális következ-
ményük” – mondta az AFP francia hírügynökségnek. 

Az amerikai pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy Joe 
Biden amerikai elnök továbbra is együttműködik a szövetsé-
gesekkel a válság diplomáciai megoldásán, de többször figyel-
meztette Moszkvát, hogy milyen súlyos következményekkel 
kell szembenéznie, ha lépéseket tesz szomszédja ellen. Az 
elnök világossá tette, hogy „nagyon jelentős árat fizettetünk 
Oroszországgal, ha lerohanja Ukrajnát” – hangoztatta Yellen.  
A tárcavezető elmondta, hogy az amerikai pénzügyminiszté-

rium, az európai szövetségesekkel együtt, már dolgozik azo-
kon a pénzügyi szankciókon, amelyekkel orosz magánszemé-
lyeket vagy vállalatokat vennének célba, és amelyek 
export-korlátozásokat is tartalmazhatnak.  

Yellen ezt „nagyon jelentős szankciócsomagnak” nevezte, 
amelynek szerinte „súlyos következményei lesznek az orosz 
gazdaságra”. Elismerte ugyanakkor, hogy aggódik a szank-
ciók energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatásai miatt, te-
kintettel Oroszország világpiaci olaj- és európai 
földgázszállító szerepének fontosságára. 

Az amerikai pénzügyminiszter azt hangoztatta, hogy Was-
hington „együttműködik európai szövetségeseivel, hogy a le-
hető legjobban megvédjék őket a szükségtelen hatásoktól”, 
biztosítva, hogy „az olaj és a földgáz továbbra is áramoljon 
Európába”. Az Európai Unió tisztségviselői szerdán azt mond-
ták, hogy biztosítottak alternatív földgázforrásokat szükség 
esetére. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
szerdán kijelentette: az Európai Unió képes lenne megbirkózni 
az Oroszországból érkező gázimport részleges megszakításá-
val. (MTI)

NATO-harccsoport létesül  
Romániában 

Valószínűleg tavasszal megalakul a NATO romániai 
harccsoportja – nyilatkozta csütörtökön a Digi 24-
nek Vasile Dîncu védelmi miniszter. Dîncu azt 
mondta, megtörténtek az előkészületek a harccso-
port fogadására, és reményei szerint tavasszal már 
Romániában lesz az alakulat. Jens Stoltenberg 
NATO-főtitkár szerdai és csütörtöki sajtótájékoztató-
ján beszélt arról, hogy a NATO-tagállamok védelmi 
minisztereinek brüsszeli találkozóján a résztvevők fel-
vetették új NATO-harccsoportok létrehozásának lehe-
tőségét Kelet-, Közép- és Délkelet-Európában. Ha 
jóváhagyják, Romániába és a Fekete-tenger térsé-
gébe is fognak telepíteni harccsoportokat. (Agerpres) 

Lavina temetett maga alá  
egy menedékházat  

Maga alá temetett a lavina egy menedékházat a 
Radnai-havasokban – közölte csütörtökön a Mára-
maros megyei hegyimentőszolgálat vezetője. Dan 
Benga szerint az új, kétszintes épületet szinte telje-
sen beborította a csaknem 1000 méter hosszú hó-
görgeteg. A lavina lezúdulásakor nem voltak turisták 
a menedékházban, amely mellett két halastó is van. 
Dan Benga elmondta még, hogy a Şuior-völgyben is 
elindult egy kisebb méretű lavina, teljesen betakarva 
egy erdei utat. (Agerpres) 

Hamis oltási igazolványok 
Összesen 13 házkutatást tartottak csütörtökön Szat-
már, Kolozs és Temes megyében hamis oltási iga-
zolványokkal kapcsolatos ügyben. A rendőrség 
tájékoztatása szerint informatikai csalás, informatikai 
csalásban való bűnrészesség, illetve közhivatalnok 
által elkövetett közokirat-hamisításban való bűnré-
szesség gyanúja miatt vizsgálódnak. Az ügyben 18 
személyt kísértek be kihallgatásra. (Agerpres) 

Csökkent az építőipari termelés 
Romániában tavaly 0,6 százalékkal csökkent az épí-
tőipari termelés az előző évihez mérten – közölte 
csütörtökön az országos statisztikai intézet. Tavaly 
az új építések volumene 5,9 százalékkal nőtt, ugyan-
akkor a felújításoké 22,6 százalékkal, míg a karban-
tartási és javítási munkálatoké 7,9 százalékkal esett 
vissza. Az épületek típusa szerint a lakóépületeknél 
28 százalékos növekedést jegyeztek fel, a nem la-
kóépületeknél 11,4 százalékos csökkenést regiszt-
ráltak, az ipari létesítményeknél pedig 6,2 
százalékos volt a visszaesés. 

Halálos cápatámadás  
Egy 35 éves brit férfi volt a sydney-i cápatámadás 
áldozata. Az ausztrál nagyvárosban, ahol csaknem 
60 év után először történt halálos cápatámadás, 
majdnem minden strandot lezártak. Az ausztrál ha-
tóságok továbbra is keresik a fehér cápát. Csütörtö-
kön vízimentők jet-skivel járőröztek egy 25 kilométer 
hosszú szakaszon, hogy a cápára rátaláljanak. He-
likopterek és drónok is részt vettek a keresésben. A 
baleset sok szemtanúja szerint kegyetlen és féktelen 
volt a támadás. A kiérkező mentők már semmit sem 
tudtak tenni. Két órával a támadás után a hatóságok 
az áldozat néhány testrészét találták meg a vízben. 
Sydney környékén régóta nem fordultak elő cápatá-
madások, mert hálókat és más cápariasztókat he-
lyeztek el a vízben. Egyelőre nem tudni, hogy jutott 
át a fehér cápa a védelmi vonalon.(MTI) 

Ország – világ 
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Bejegyezték a Ludovic Orban vezette  
Jobboldal Ereje politikai pártot

szövetség (Eurelectric) minap közzétett tanulmánya 
igyekszik megnyugtató jövőképet felvázolni. Állítása sze-
rint az európai villamosenergia-hálózat megbirkózik az 
exponenciálisan növekvő terhelési igényekkel, de a szol-
gáltatás minőségével már gondok lehetnek, ha a városi 
közlekedésben az elektromos autók aránya megközelíti 
az 50 százalékot. Az energiaigény-csúcsok és a megnö-
vekedett terhelés ellenőrizetlen feszültségingadozást 
idézhet elő. Jól tudjuk, ezt sem a háztartási gépeink, sem 
az életünk minden területén elburjánzott számítástech-
nikai eszközök nem szeretik. Hát még ha áramkiesések 
lesznek! Az elmúlt évek forró napjain volt már példa rá, 
amikor a légkondicionáló berendezések terhelését nem 
bírta a hálózat, és többórás áramkiesést kellett elszen-
vedjenek néhány amerikai nagyvárosban. Természetesen 
dolgoznak már az intelligens töltő-infrastruktúra létre-
hozásán. Előzetes számítások szerint az európai utakon 
2035-re már több mint 130 millió elektromos jármű fog 
furikázni. Ezek kiszolgálására 65 millió töltő telepítését 
tervezik. Ennek pedig nem lesz kicsi az ökológiai láb-
nyoma. És a felhasználandó villamos áram előállításáról 
még nem is beszéltünk. Az erőművek környezetkárosító 
hatása sem elhanyagolható, még akkor sem, ha egyesek 
az atomerőműveket is a zöld kategóriába akarják so-
rolni. Hogy a kutatások, fejlesztések másfél-két évtizeden 
belül milyen megoldásokat eredményeznek, még nem 
tudható, de az biztos, hogy a jelenlegi erőltetett átállás-
nak már vannak nyertesei: az utóbbi évek mélypontjáról 
kikecmergő autógyárak, az árambizniszben utazó multik 
és a konjunktúralovag, populista politikusok. Mi, adófi-
zetők pedig duplán megfizetjük ezt az úri huncutságot. 

A nagy zöld átverés
(Folytatás az 1. oldalról)

Globális következményei lennének  
az Oroszország elleni esetleges szankcióknak

Bruttó hazai terméke egytizedét veszítette el  
Németország a válság két éve alatt

A válság előtti év bruttó hazai termékének tíz szá-
zalékát veszítette el Németország a koronavírus-
válság két éve alatt és hozzáadottérték-termelési 
kapacitása is csökkent valamelyest a müncheni ifo 
gazdaságkutató intézet csütörtöki jelentése alap-
ján. 

A válság miatt Németország a 2020-as és 2021-es évekre 
330 milliárd euró bruttó hazai terméket veszített el. „Ez a 
2019-es év gazdasági teljesítményének 10 százalékát kitevő 
együttes gazdasági veszteségnek felel meg” – mondta az  
ifo konjunktúrakutatásokat vezető igazgatója, Timo  
Wollmershäuser. 

A teljesítménykiesés kalkulációjához az ifo intézet a 2019 
decemberében a 2020-ra és 2021-re készült saját gazdasági 
prognózisára támaszkodott. „A válság nélkül a német gaz-
daság ezekben az években évi 1,3 százalékkal növekedett 
volna” – mutatott rá Wollmershäuser. Elmondta, hogy a tel-
jesítménycsökkenés kalkulációjakor nem vették figyelembe 
a hozzáadott érték jövőbeni várható csökkenését, például az 
oktatásban bekövetkezett kiesések miatt.  Az ifo 2019-es 
előrejelzése akkoriban összhangban volt a többi kutatóinté-

zet és a német Bundesbank előrejelzéseivel. „Az 1930-as 
évek nagy gazdasági világválsága óta ez volt a legsúlyosabb 
világgazdasági válság” – mondta Clemens Fuest, az ifo el-
nöke.  

„Ezért is volt helyes, hogy a német kormány határozott in-
tézkedésekkel stabilizálta a gazdaságot. Nem a klasszikus ke-
resletorientált gazdaságpolitikával, hanem a pénzügyi piacok 
stabilizálásával és áthidaló támogatások nyújtásával a mun-
kavállalók, az önálló foglalkozást folytatók és a vállalatok szá-
mára” – mondta.  

Hozzátette: a válság következménye a magasabb állam-
adósság, az oktatás romlása és a digitalizáció felgyorsítása lett, 
amely az otthoni munkavégzés és az online kereskedelem ter-
jedésével alapjaiban formálta át a gazdaságot. 

Majdnem pontosan két évvel ezelőtt jelent meg a korona-
vírus Európában. Németország gazdasági teljesítménye 2020-
ban 4,6 százalékkal esett vissza, tavaly pedig ennél kisebb 
mértékben, 2,7 százalékkal tudott növekedni. „Mindazonáltal 
az általános gazdasági teljesítmény érezhetően elmaradt a po-
tenciális teljesítménytől” – mondja Wollmershäuser.  
(MTI)

Az EP megszüntetné az egyhangú döntést  
az uniós külpolitikában 

A jelenlegi nemzetközi kihívások hatékony kezelése 
érdekében az Európai Uniónak egységesen kell fel-
lépnie, ami azt jelenti, hogy a külpolitikai döntése-
ket nem egyhangúan kell meghozni, hanem 
minősített többséggel – jelentette ki az Európai Par-
lament a strasbourgi plenáris ülésén elfogadott je-
lentésében csütörtökön. 

A 474 szavazattal, 113 ellenszavazat és 102 tartózkodás 
mellett elfogadott jelentés szerint a minősített többséggel meg-
hozott döntésekre azért van szükség, mert az egyöntetű döntés 
feljogosítja a tagállamokat arra, hogy megvétózzák a többi or-
szág által meghozni kívánt döntést. 

A képviselők a külpolitikai döntéshozatal szabályainak 
megváltoztatásától az uniós kül- és biztonságpolitika, vala-
mint a fenyegetésekre reagálás és a védelmi képességek ha-
tékonyságának növelését várják. Kijelentették: a világ 
fokozódó instabilitása, a tekintélyelvűség és a félretájékoz-

tatás térnyerése miatt az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia 
a többoldalú partnerségek megerősítésében, valamint a de-
mokrácia és az emberi jogok globális védelmének előmozdí-
tásában. Az EU-nak biztosítania kell stratégiai szuverenitását 
is, és kevésbé kellene függnie a kulcsfontosságú technológiai 
területeken, az infrastruktúrákban és az ellátási láncokban – 
emelték ki. 

Egy másik, a közös biztonság- és védelempolitikáról szóló, 
369 szavazattal, 197 ellenszavazat és 123 tartózkodás mellett 
elfogadott EP-jelentés szerint szilárd uniós védelmi politikára 
van szükség, amely képes fellépni az olyan fenyegetésekkel 
szemben, mint a terrorizmus, a kibertámadások, a politikai 
célra használt migráció és a külföldi beavatkozás. Az EP vé-
gezetül az Ukrajnának nyújtandó fokozott, hiteles katonai és 
biztonsági segítségnyújtásra szólított fel, és arra kérte az uniós 
tagállamokat, hogy növeljék a Kijevnek nyújtott kétoldalú ka-
tonai és biztonsági támogatásukat. (MTI)



 – Amikor a negyedik hullám ide-
jén beszélgettünk, arról számolt be, 
hogy egyik napról a másikra kellett 
átalakításokat eszközölni, hogy fo-
gadni tudják a nagy számban ér-
kező fertőzötteket. A jelenlegi, 
ötödik hullámban enyhébb volt a 
helyzet?  

 – A negyedik hullám volt a leg-
nehezebb, nagyon megnőtt a bete-
gek száma – volt olyan, hogy a 
koronavírusos pácienseknek fenn-
tartott 100 helyből 98 foglalt volt  
–, az elhalálozásoké szintén, a kol-
légák számára nagyon megterhelő 
volt az az időszak. Az ötödik hul-
lám kissé enyhébb, a beutalt fertő-
zöttek száma jóval alacsonyabb. A 
hullám elején előkészítettünk 100 
ágyat, hogy fel legyünk készülve 
egy esetleges betegáradatra, de sze-
rencsére kedvezőbben alakultak a 
dolgok, a covidos betegek ellátása 
nem terhelte le túlságosan a kórhá-
zat, így mindvégig hatékonyan el 
tudtuk látni a nem koronavírusos 
pácienseket is. Pozitívum, hogy 
most kevesebb betegnél lépett fel 
tüdőérintettség, illetve kevesebb fi-
atal páciens szorult kórházi ellá-
tásra, leginkább 65 éven felüli 
személyek voltak beutalva. A  
tüdőgyógyászaton és a fertőző be-
tegségek osztályán folyik a koro-
navírusos betegek ellátása, a 
pneumológiai részlegen a fenntar-
tott 25 ágyból kettő szabad, a fertő-
zőrészlegen pedig a 20 ágyból 5-6 
nincs elfoglalva. Az intenzív terá-
piás részlegen hét ágy áll a korona-
vírusos betegek rendelkezésére, 
ebből hat volt foglalt.  

 – Február elejétől állapotfel-
mérő központ is működik a seges-
vári kórházban a koronavírusos 
páciensek számára, illetve nemrég 
tesztelési központ is nyílt. Mekkora 
az érdeklődés ezek iránt?  

 – Működik a tesztelési központ, 
valamint a tüdőgyógyászati részle-
gen kialakított állapotfelmérő köz-
pont éjjel-nappal, a hét minden 
napján fogadja a betegeket. Utóbbi-
ban naponta egy-két-három beteg 
jelentkezik, a február eleji nyitás 
óta mintegy 20 covidos pácienst 
vizsgáltak meg. Aki nálunk a sür-
gősségi osztályra jelentkezik, és a 
koronavírustesztje pozitív lesz, azt 
az állapotfelmérő-központba irá-
nyítják, ahol lehetőség van átfogó 
laborvizsgálatra, oxigénszaturációt 
mérnek, és ha a szakemberek a pá-
ciens tünetei miatt indokoltnak tart-
ják, CT-vizsgálatot is végeznek az 
esetleges tüdőérintettség kiszűré-
sére. Hat ágyat szántunk erre, egy-
napos beutalással látják el a 
kollégák a pácienseket az állapot-
felmérő központban.  

 – Az utóbbi időben rohamos fej-
lődésnek indult a kórház, folyama-
tosan újabb és újabb egészségügyi 
gépezetekkel teszik jobb minősé-
gűvé, hatékonyabbá a betegellátást, 

és példaértékű, hogy ezek egy részét 
helyi cégek támogatásával szerzik 
be. Hogyan sikerült ilyen kitartó tá-
mogatókra találni?  

 – Valóban, a magánszféra részé-
ről rengeteg támogatás érkezik. 
2019-ben, amikor átvettem a kór-
ház vezetését, tudtuk, hogy adomá-
nyokra nagy szükség van, ugyanis 
önállóan, állami finanszírozásból 
nem tudunk jó ütemben haladni, 
fejleszteni. Létrehoztuk az Együtt 
az egészségért nevű alapítványt, 
amely megkönnyíti az adományo-
zást. Nagy öröm számomra, hogy 
van néhány cég – és azt tapasztal-
juk, hogy egyre több ilyen van –, 
amelyek mellénk álltak. Elsősorban 
külföldi tőkével rendelkező helyi 
cégek, kettő rendszeres támoga-
tónk, ezeknek is köszönhető, hogy 
folyamatosan tudunk fejleszteni. A 
szóban forgó két cég, amelyek 
rendszeres támogatóink, minden év 
elején megkérdezik, mire lenne  
leginkább szükségünk, miben segít-
hetnek. Úgy látom, sokan rádöb-
bentek, hogy nem magunkért 
tesszük, amit teszünk, hanem a kö-
zösségért, hiszen a kórház a közös-
séget szolgálja, közös célunk, hogy 
egyre többféle egészségügyi szol-
gáltatás, korszerű technológia le-
gyen elérhető itt helyben, hogy a 
beteg minél könnyebben hozzáfér-
hessen ezekhez, ne kelljen Vásár-
helyre utaznia, ha kivizsgálásra 
szorul. 2019 óta mostanáig mintegy 
700 ezer eurónyi támogatásban ré-
szesültünk a magánszféra részéről, 
segítettek többek között a nőgyó-
gyászati részleg felújításában, or-
vosi felszerelések vásárlásában, 
aminek nagy a jelentősége, hiszen 
a szakorvosokat úgy tudjuk idecsá-
bítani, ha jók a feltételek. Gasztro-
enterológiai szakrendelés eddig 
nem volt nálunk, azonban egy ado-
mánynak köszönhetően a közeljö-
vőben beszerezzük a szükséges 
felszerelést, hogy elindulhasson. 
Az utóbbi két évben adományok 
révén egyebek mellett három kor-
szerű ultrahanggéppel, EKG-val, 
fertőtlenítőberendezésekkel gazda-

godott a kórház, és újdonság, hogy 
prosztata-, valamint mellpunkció 
elvégzésére alkalmas eszközöket is 
kaptunk, az urológiai részlegen a 
prosztatapunkció elvégzésére van 
lehetőség, eddig ezért Maros- 
vásárhelyre kellett menniük a páci-
enseknek. Nemrég, szintén ado-
mányként, egy új generátort kapott 
a kórház. Volt egy régi generáto-
runk, ami nem látta el a teljes kór-
házat áramszünet esetén, csupán 
egy bizonyos részt, az új berende-
zéssel azonban megoldódott ez a 
probléma. 

Két konténerhez is sikerült hoz-
zájutnunk, az egyiket a kórház vá-
sárolta, ugyanis egy nagyszabású 
uniós pályázatnak köszönhetően 
egészségügyi berendezéseket vásá-
roltunk, és ezeknek helyiségeket 
kellett biztosítani. Az egyik konté-
nerben az új PCR-gépet üzemeljük 
be, így rövidesen helyben is el 
lehet végezni a levett minták vizs-
gálatát.  

A másik konténerben, ami ado-
mányként érkezett, és a tüdőgyó-
gyászati részleg mellett helyeztük 
el, az új röntgengépet üzemeltük be. 
Ehhez bizonyos feltételeket kellett 
biztosítani az adott helyiségben, és 
mivel a kórház épülete régi, illetve 
műemlék épület, nem tudtuk ponto-
san, mennyire bírná az épület szer-
kezete a szükséges átalakításokat. 
Ezért született az ötlet, hogy konté-
nerben helyezzük el a röntgengépet, 
a támogatóink segítségét kértem, és 
ezúttal is készségesen mellénk áll-
tak. A konténer 60-65 négyzetméte-
res, öltöző, mosdó, váróterem, 
orvosi szoba is van benne. Szintén 
a radiológiai osztály felszereltségét 
gazdagítja az új CT-készülék, amit 
szintén a 32 millió lej értékű uniós 
pályázatból vásároltunk. Jelenleg 
két CT működik a kórházban, és 
tudni kell, hogy ilyen korszerű ké-
szülék, mint amit a pályázat révén 
beszereztünk, csupán Marosvásár-
helyen van a megyében. Ezenkívül 
fertőtlenítőrobotokat, sterilizálógé-
pet, valamint a patológiai laborató-
rium számára különböző 
eszközöket vásároltunk. A tüdőgyó-
gyászati részlegnek egy, a köptetést 
elősegítő, a megyében egyedülálló 
berendezést sikerült beszerezni, és 
szintén ezen az osztályon segíti a 
betegek ellátását az adományként 
kapott bronhoszkóp is. A neuroló-
giai és az ATI részleget elláttuk ult-
rahangkészülékkel, illetve EEG- 
vel, az agyi működések vizsgálatára 
alkalmas géppel, így a neurológiai 
problémákkal küszködő betegek-
nek a legkorszerűbb gépek segítsé-
gével tudunk átfogó vizsgálatokat 
végezni.  

Ugyanakkor folyamatban van az 
új felvonók létrehozása, két épület 
lesz ellátva felvonóval, az egyikben 
kettő fog működni, ahol a sebészet 
és az intenzív terápia van, egy fel-
vonó a belgyógyászati részt fogja 

ellátni, és reméljük, idővel az ösz-
szes épületet el tudjuk látni a köz-
lekedést megkönnyítő szerkezettel.  

Orvosokat is alkalmaztunk, pél-
dául gasztroenterológust, belgyó-
gyászt, kardiológust, ortopéd, 
valamint intenzív terápiás szakor-
vost. Az alvásproblémák kezelésére 
képzett orvosunk van, ezt a szakte-
rületet is próbáljuk elindítani. Azt 
látjuk, hogy érdeklődnek a szakor-
vosok a segesvári kórház iránt, va-
lószínűleg ez annak is betudható, 
hogy látják, fejlődik az intézmény, 
a pályakezdők számára is kiváló le-
hetőség, hogy szakmailag fejlődni 
tudjanak egy jó, együttműkődő kö-
zösségben.  

 – Az elkövetkező időszakra mi-
lyen terveik vannak?  

 – Figyeljük a pályázati lehetősé-
geket, és megpróbáljuk kiaknázni 
őket. Az egyik legfontosabb ter-
vünk egy épület felújítása lenne, 
ahová a járóbetegrészleget költöz-
tetnénk. Egy olyan épületről van 
szó, amely 2015-ig járóbeteg-ren-
delőként működött, utána elkészült 
egy projekt, amivel szülészetet sze-
rettek volna a helyében működtetni, 
de nem sikerült. Az épület többszin-
tes, teljes felújításra szorul, ameny-
nyiben ezt pályázat révén meg 
tudnánk valósítani, teljes egészében 
odaköltöztetnénk a járóbeteg-ellá-
tást, a kórház székhelyén pedig a 
fekvőbeteg-ellátás zajlana. Jelenleg 
több területen nincs szakrendelés, 
holott van rá minisztériumi engedé-
lyünk, ugyanis nem volt helyiség, 
ahol elindíthatnánk, így szakembert 
sem tudtunk alkalmazni. Amennyi-
ben sikerülne átköltöztetni a járóbe-
tegrészleget, tudnánk indítani 
endokrinológiai, hematológiai, on-
kológiai szakrendelést, amelyek je-
lenleg hiányoznak a városban, de 
nagy igény lenne rá a környéken, il-
letve fizioterápiás részleget is kiala-
kítanánk.

Mint ismeretes, március 14. és július 
17. között népszámlálás lesz Románi-
ában. Népszámlálást általában tízé-
venként tartanak. Romániában a 
kommunista időkben legutóbb 1977-
ben volt cenzus, a soron következő a 
rendszerváltás miatt elmaradt, majd 
azután 1993-ban, 2002-ben és  
2011-ben volt hasonló esemény.  
Az idén kizárólag elektronikusan ve-
szik nyilvántartásba az adatokat, 
ezért több lépésben készítik elő a mű-
veletet. Az előkészületekről Nagy Zsig-
mond alprefektus tájékoztatta 
lapunkat.  

Az alprefektus elmondta, hogy az Európai 
Bizottság határozata szerint a tagállamoknak 
2021-ig be kellett volna fejezniük a népszám-
lálást, ezért Romániában bár 2022. március 
14. és július 17. között veszik nyilvántartásba 
az adatokat, a referenciaérték 2021. decem-
ber 1.  

Az alprefektus szerint a tavalyi mezőgaz-
dasági cenzus jó gyakorlat volt az idei nép-
számlálásra. Megyénkben a statisztikai 
hivatal és az érintett közintézmények, az or-
szágban élenjáróként, példásan megszervez-
ték az összeírást, így ennek alapján 
alakították ki azt a struktúrát, amely koordi-
nálja a munkát. Megalakult a népszámlálást 
felügyelő megyei bizottság, amelynek tagjai 
a fontosabb közintézmények vezetői. Felada-

tuk követni a cenzorok tevékenységét és a 
statisztikai hivatal jelentéseit, hogy a kijelölt 
határidőknek megfelelően végezzék el a 
számlálást. A prefektúra biztosítja a helyszínt 
az önkéntes népszámosok, illetve a cenzorok, 
recenzorok képzésére. Február 10-én a pol-
gármestereknek és azon hivatalvezetőknek 
tartottak felkészítőt, akik közvetlenül részt 
vesznek az összeírásban. A népszámosok és 
a cenzorok számát a megyék területe nagy-
ságának és a lakosság létszámának megfele-
lően osztották el. Maros megyében 22 
főrecenzor, 102 koordinátor, 211 asszisztált 
adatbegyűjtő és 540 népszámláló lesz. Az 
asszisztált adatbegyűjtő a polgármesteri hi-
vatalokban segít majd a lakosoknak a kérdő-
ívek kitöltésében. Önkéntes népszámosnak 
február 8. és 18. között lehetett jelentkezni a 
települések polgármesteri hivatalánál. A nép-
számosokat jól meghatározott kritériumok 
alapján az elért pontszámok szerint választják 
ki, figyelembe véve a feladatvégzéshez szük-

séges alkalmasságukat. Nagyon fontos, hogy 
azokon a településeken, ahol a kisebbségek 
aránya meghaladja a 20%-ot, amennyiben a 
jelentkező népszámos ismeri az adott kisebb-
ség anyanyelvét, 20 ponttal többet kap.  

Négy szakaszban zajlik a népszámlálás. 
Először kiválasztják a személyzetet (önkén-
tes népszámosok főcenzorok, recenzorok és 
cenzorok), akiket március 14-ig felkészítenek 
az adatgyűjtésre. A különleges kommuniká-
ciós szolgálat (STS) által kézbesített tábla-
gépeken szimulációkat végeznek. 
Vizsgálják, hogy az adatbegyűjtéskor előfor-
duló helyzeteknek megfelelően hogyan lehet 
kezelni a számítógépes programot. Két for-
manyomtatvány lesz, az egyik a lakosságra, 
a másik a lakásokra vonatkozik. Magyar 
nyelven, saját ütemezés szerint, otthon vagy 
összeíróponton, anyanyelvi segítőkkel már-
cius 14-én kezdődik a népszámlálás. Az ön-
kitöltés határideje május 15. A részletekre 
visszatérünk. 
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Népszámlálás  
Az előkészületek 

Vajda György

Fejlődik a segesvári kórház 
(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Tanaszi Sarolta Fotó: Nagy Tibor



A moldvai magyarok, a csán-
gók hosszú évtizedek, évszá-
zadok elnyomását követően 
mára – kevés kivételtől elte-
kintve – elvesztették anya-
nyelvüket, amelyet románul 
miséző papjaik „az ördög 
nyelvének” tartottak. Napja-
inkban a Moldvában élő,  
negyedmilliós létszámot  
meghaladó római katolikus 
közösség tagjai közül nép-
számláláskor alig több mint 
kétezren vallották magukat 
magyarnak, és néhány tíze-
zerre tehető, aki valamelyest 
beszéli még ősei anyanyelvét. 
Aki még ismeri a magyar 
nyelvben használt legszebb 
kifejezést a naplementére, 
miszerint „a nap leszentül”. 
Az archaikus elemeket, sajá-
tos kifejezésmódot, román 
szavakat ötvöző csángó ma-
gyar nyelvet ma már legfel-
jebb az idősebb nemzedék 
használja egyes települése-
ken.  

 Hasonló folyamat tapasztalható 
a Fehéroroszországban élő lengye-
lek esetében, még ha az elcsángóso-
dás másként zajlott, és zajlik 
jelenleg is. Az itt élő lengyelek ősei 
ugyanis nem hagyták el szülőföld-
jüket, mégis  osztályrészük lett a 
csángókhoz hasonló sors. Az 1569-
ben a lublini egyezmény által létre-
hozott lengyel–litván állam- 
közösség 1795-ös feloszlatását kö-
vetően több mint egy évtizedes cári 
teljhatalom következett az első vi-
lágháború végéig, majd – a kommu-
nista „bevörösödést” még elkerülve 

– a két világháború között „boldog 
békeidőket” éltek a Grodno területi 
lengyelek az újraalakult, önálló 
Lengyelországban. Mondják, nem 
mondják, de ez volt a „kicsi lengyel 
világ”. A második világháborúval 
elérkezett, rövid ideig tartó fasiszta 
térnyerést követő szovjet uralom 
azonban rányomta bélyegét a len-
gyel közösség – és hasonlóképpen 
a litván, zsidó és egyéb nemzetisé-
gűek – életére. Szóval, a valódi 
„csángósodás” később kezdődött, 
ám rendkívüli intenzitással, hiszen 
Grodno mégiscsak közelebb fek-
szik Moszkvához.  

 Grodnóban minden fehérorosz 
nyelven vagy oroszul van, az utcá-
kon sehol sem látni lengyel felira-
tot, egyedül az egyház jelent némi 
kivételt. Pedig a mindentudó Wiki-
pédia szerint a városban a lakosok 
negyede lengyel, vagy inkább len-
gyel származású. Leginkább a 
római katolikus templomokon, to-
vábbá az épített örökségen követ-
keztethető ki, hogy errefelé 
korántsem szokványos fehérorosz 
múlttal állunk szemben, amely 
egyébként, akárcsak Ukrajna, a  
Kijevi Ruszra vezethető vissza. 
Aztán jött a litván fennhatóság, a 
lengyel–litván perszonálunió, a cári 
birodalom terjeszkedése, a két vi-
lágháború közötti lengyel idő, majd 
a szovjet kommunista tagállamra 
jellemző kommunista évtizedek. 
1991 óta függetlenség, amely gya-
korlatilag megegyezik az 1994-től 
hatalmon levő Alekszandr Luka-
senko rezsimjével. A többit, a leg-
frissebb választásokat és egyéb 
történéseket az internetes hírekre 
bízom. 

 Római katolikus dominancia 
 A lengyel nyelvet már kevesen 

beszélik ezen a vidéken, miközben 
a római katolikus templomok ural-
ják Nyugat-Fehéroroszország váro-
sai, falvai jelentős részét. Grodno 
enyhén dombos központjának lát-
képét jelenleg három római katoli-
kus templom határozza meg. A régi 
kastély (Báthory-kastély) és az új 
kastély felé, azaz a Nyéman folyóig 
tartó központi részbe egyetlen pra-
voszláv templom ékelődött be. A 
százötven évvel ezelőtti városrajzo-
kon még nem szerepel. A három ka-
tolikus templomtorony viszont 
akkor is, most is ott található a ko-
rabeli rajzokon, valamint a mai 
fényképeken egyaránt. A legköz-
pontibb helyen a Szent Ferenc-
templom, ahonnan az egykori 
bencés kolostor és temploma aljáig 
tartó széles út Báthory nevét viseli 
(vulica Batori – belarusz nyelven, 
nyilván bonyolultabb cirill írásmód-
ban). A kettő között, kissé magasab-
ban elhelyezkedve a Szűz Mária 
Mennybemenetele templom és 
szomszédságában, impozáns fallal 
övezve, a Szent Brigitta nővérek jó-
tékonysági központja. Ez a jelen, 
némiképpen eltérő a múltbeli hely-
zettől, ami az égbe meredő temp-
lomtornyokat illeti. Grodno régi 
térképein ugyanis a vár folytatásá-
ban látható a Vytautas-templom, 
amelyet 1961-ben lebontatott a 
kommunista hatalom. A templom-
rombolás után, hatvan éve a Szent 
Ferenc-templom lett a város első 
számú római katolikus temploma, 
amely azt megelőzően két évszáza-
don át csak a „másodhegedűs” sze-
repét töltötte be a Vytautas- 
templom mellett. Megemlítendő to-
vábbá, hogy a bencés templommal 

szemben, a Nyéman folyón túl a fe-
rencesek igencsak impozáns temp-
lomtornya magasodik a többi épület 
fölé, az viszont nyilván már lema-
rad a rajzokról, fényképekről. Szó-
val, a katolicizmus jól látható 
módon a városmagot uralja – 
immár nem latin, nem lengyel, nem 
litván, hanem belarusz nyelven. 
Vagy éppenséggel oroszul.  

 Fehéroroszországban egyetlen 
római katolikus püspökség létezik, 
a templomokból mára már kiszorult 
a lengyel (litván) nyelv. Kelet-Be-
larusziában, Lengyelország közelé-
ben inkább a belarusz, innen 
távolodva az orosz a domináns. Pél-
daként említhető Minszk római ka-
tolikus katedrálisa, amely sem 
kívül, sem belül egyetlen latin fel-
irattal sem üzen a cirill betűket nem 
ismerők számára. Ezzel szemben 
némi kivételt jelent a grodnói szé-
kesegyház, amelynek a bejáratánál, 
a kereszthordozó Krisztus felett 
számunkra jól olvashatóan díszeleg 
a latin betűs felirat: Basilica minor. 
A katedrálisban a hirdetőtáblán 
egyetlen lengyel nyelvű hirdetés 
sincs, minden cirill betűs. A temp-
lomtörténet azonban már kétnyelvű, 
a magunkfajta látogató számára a 
lengyel szöveg az „olvashatóbb”. A 
dómban elhelyezett különböző em-
léktáblák viszont egynyelvűen len-
gyelek. Kísért a múlt: a Báthory 
István dicső uralkodását megörö-
kítő fekete márványtáblától és a fe-
lette magasodó dombormű 
arcképétől a II. János Pál pápa láto-
gatását hálatelt szívvel nyugtázó 
fehér márványlapig. A legfeltűnőbb 
nyelvi élmény viszont a magamfajta 
kívülálló számára az volt, hogy a 
persely mellett külön sorakozik a 

lengyel nyelvű és külön kötegben a 
cirill betűs egyházi lap. Nyilván tel-
jesen azonos kinézetben, ugyan-
azokkal a fényképekkel. Tessék, 
lehet választani!  

 A jelképes csángósodásra jel-
lemző, hogy miközben az unokák 
és dédunokák már nem beszélik 
őseik anyanyelvét, nagyszüleik és 
dédszüleik vallásához egyre inkább 
ragaszkodnak. Az igen hosszan 
tartó és nagyon erőteljes ateista fej-
mosás, a templomok egykori bezá-
rása, sőt elpusztítása ellenére. A 
kommunista időben, a Belarusz 
Szovjet Szocialista Köztársaság 
fennállása alatt a grodnói bencés 
kolostor törvényszéki intézet lett, a 
Brigitta nővérek központja elmebe-
tegek otthona, a lutheránus temp-
lom a területi levéltár székhelye, 
míg a központi pravoszláv temp-
lomban az ateizmus és a vallások 
múzeumát rendezték be. De leg-
alább túlélték a kemény kommu-
nista idők viharait. A város 
legrégebbi római katolikus isten-
háza, az 1392-ben épített Vytautas 
temploma, Báthory István felrava-
talozásának és eltemetésének hely-
színe (1588-ban innen vitték át a 
krakkói királyi palotába, a Wa-
welbe) azonban a földdel vált 
egyenlővé. Az ötvenes évek főtéri 
építkezése ugyanis az újonnan ki-
alakított főtéren, a Szovjet téren 
(Szavetszkaja plosca) már nem tűrte 
meg az istenháza jelenlétét. (A bras-
sói református templom hasonló 
sorsa jut eszembe, csakhogy lebon-
tását követően a templomot „elköl-
töztették”, míg a helyére a város 
egyik legelőkelőbb szállodáját húz-
ták fel.) 

(Folytatjuk) 
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A teológiai szeminárium bejárata Fotó: Ábrám Zoltán

Báthori utca (háttérben a Szent Ferenc-templom)

Elcsángósodott lengyelek Fehéroroszországban

Dr. Ábrám Zoltán



 
Roskad a kásás hó, cseperészget a bádog-

eresz már, 
elfeketült kupacokban a jég elalél, tovatű-

nik, 
buggyan a lé, a csatorna felé fordul, cse-

reg, árad. 
Illan a könnyű derű, belereszket az égi ma-

gasság 
s boldog vágy veti ingét pírral a reggeli 

tájra. 
  
 József Attila derűs terűjével érkezem meg 

ma hozzád, kedves Olvasóm. Az örök Flórá-
hoz szólnak ez örök Hexaméterek. 

 A hónap átlaghőmérséklete már jócskán 
emelkedik. Hosszabbodnak a nappalok, s a 
napsugarak beesési szöge nagyobb, megnö-
vekszik a sugárzási energiahozam. De Kelet-
Európában éppen ezen idő tájt lesz a 
legnagyobb különbség a hőmérsékleti érté-
kek körül, ezek aztán gyors időjárás-változá-
sokat eredményeznek. A Kárpát-medencét 
gyakorta leülepedő ködtenger borítja, melyet 
néha meglebbent, ritkán kiseper egy-egy erő-
teljesebb hidegfront. 

  
Alig várjuk már a tavaszt: 
Nem fagyott-e ki a vetés? 
Akkor nem lesz olyan hideg, 
Akkor nem lesz olyan setét. - 
Vigasztalja meg jó nyárral 
Isten a magyar nemzetét! 
  
 A magyar irodalom legédesebb ajkú me-

sélőjének, a 197 évvel ezelőtt, 1825. február 
18-án született Jókai Mórnak a Nagy a 
hideg című verse utolsó strófájában megfo-
galmazott vágy bizony már túlmutat az egy-
szerű időjárásfohászon. 

 Maradjunk mi azonban most csupán az égi 
jelenségek birodalmában. 19-én lép a Nap a 
Halak jegyébe. Két egymással szemben úszó 
hal, melyeket szájuknál fogva vékony fonál 
köt össze, nehogy elszakadjanak egymástól. 
Itt fejeződik be, s kezdődik újra a zodiákus 
12 jegye. Ha e fonál elszakadna, megszűnne 
az élet örök körforgása is, melynek legősibb 
eleme a víz. Mert mindenek eredete az Oke-
ánosz volt – így a legenda –, mely az idők 
kezdete óta a föld peremén egy önmagába 
visszatérő, magát mindig újjászülő körön 
áramlik örökkön örökké. Belőle származik a 
folyó, a tenger és azok minden fajtája. 

 A tenger Poszeidón tulajdona, s ő hor-
dozza magában a feltámadás ígéretét. Ez a 
kezdet előtti végtelenség. Poszeidón feladata 
a nagy tavaszi robbanás előkészítése. A ha-
talmas, mohó tengeristen kicsit melankolikus 
násza nyomán születik meg Théophané gyer-
mekeként az Aranygyapjas Kos, a Tavasz 
ígérete. A mindenütt otthon levő, s mégis 
mindenütt idegen Tavaszé. 

 Február 19-én emlékezzünk meg az egy-
kor – 1906-ban – Vajdahunyadon született ős-
lénytankutatóról, Bogsch Lászlóról. 1929-től 
a budapesti tudományegyetem tanára. A mi-
océn puhatestű fauna s a sztratigráfia világ-
hírű kutatója volt. 1974-től 1986 februárjában 
bekövetkezett haláláig a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat tiszteletbeli elnöke 
volt. 

 Száz éve, 1922. február 21-én költözött 
madarai égi birodalmába Chernel István or-
nitológus. Mentorával, Herman Ottóval a 
magyar madarászat első nagy korszakának 
nemzetközileg elismert alakjai voltak. 1899-
ben jelent meg fő műve, a Magyarország ma-
darai különös tekintettel gazdasági 
jelentőségükre – 22 év gyűjtőmunka gyü-
mölcse. A máig élő hagyomány, a madarak 
és fák napjának egyik megálmodója 1916-tól 
volt vezetője az ornitológiai központnak, 
1918-ban állította össze a Nomenclator 
Avium regni Hungariae-t. 1897-ben jelen-
tette meg az első síhasználati és sízéssel kap-
csolatos magyar szakkönyvet, A 
lábszánkózás kézikönyvét. 

 Február 24. Kövércsütörtök. A húshagyó-
vasárnapot megelőző csütörtök, a farsang 
utolsó csütörtöki napja. Valamiképp minden 
archaikus tájunkon (Székelyföld, Moldva, 
Szeged, Göcsej) számontartják. Dugonics 
András jeles mondásai között olvassuk: 
„Kinek sok zabálócsütörtökje, annak sok 
hamvazószerdája és böjtje”, vagyis köny-
nyelmű, mának élő ember utána nélkülözni 
kénytelen. Szintén ő örökítette meg, hogy 
„Nincsen ám minden nap zabálócsütörtök”. 
Az olaszoknál giovedi grasso e nap neve. A 
szászoknál Fastenpfingsten (nagyböjt pün-
kösdje) volt az elnevezése. 

440 évvel ezelőtt, 1582. február 24-én adta 
ki XIII. Gergely ama pápai bullát, amely a 
majdnem négy és fél évszázaddal ezelőtt be-
vezetett Gergely-naptár rendszerét írta elő. 

 Az első két szava alapján Inter Gravissi-
mas néven örök életűvé lett bulla rendeletei-
ben három területtel foglalkozott. 

 1. Az első: a szökőévek számát csökken-
tette 400 évenként hárommal. Azaz a 100-zal 
osztható évek csak akkor legyenek szökőé-
vek, ha 400-zal is oszthatók. Így az 1700, 
1800, 1900-as év nem volt szökőév, eltérően 
a Juliánus-naptártól. Az 1600 és a 2000 év 
szökőév maradt. 

 2. 10 dátumnap kihagyásával, mely 1582. 
október 4-én, csütörtökön következett be, a 
következő nap október 15-e, péntek volt. 
Ezzel helyreigazította a tavaszpontnak az első 
niceai zsinat által tévesen megszabott változó 
dátumát. Az addig összegyűlt eltéréseket így 
helyreállította oly módon, hogy a tavaszpont 
március 21-re essen, de megtartotta a napok 
heti sorrendjét. Erre azért volt szükség, hogy 
ne csorbuljon a hitélet szempontjából fontos 
heti napsorrend. 

 3. Rendel-
kezett a hús-
véti mozgó 
ünnepnap ki-
számításának 
rendjéről. 

 A naptárre-
form szüksé-
gességét már 
évszázadok- 
kal bevezetése 
előtt felismer-
ték. Johannes 
de Sacrobosco 
skolaszt ikus 
szerzetes és 
c s i l l a g á s z 
1235-ben meg-
jelent De anni 
ratione mun-
kájában már 
jelezte, hogy a 
probléma meg-
oldásra szorul, 
hiszen már tíz 
nappal vannak 
elmaradva a 
csillagos égen 
matematikai 
pontossággal 
ismétlődő ese-
m é n y e k t ő l . 
Mégis több mint három évszázad kellett, 
hogy az elgondolást tett kövesse.  

 Johannes Regiomontanust, azaz Király-
hegyi Jánost, a pozsonyi egyetem világhírű 
matematikusát, Mátyás király királyi csilla-
gászát 1475-ben IV. Sixtus kérte fel az új 
naptár megszerkesztésére, aki a pápai kérésre 
Rómába utazott. Sajnos egy évvel később 
meghalt, valószínűleg megmérgezték. Így vi-
szont elszállt az utolsó lehetőség, hogy a nap-
tárreformot akkor hajtsák végre, amikor még 
az egységes, a katolikus egyház fennhatósága 
alatt lévő, nyugati keresztény világban lehet-
séges lett volna. 

 A naptárreformot tudományos alapos-
sággal készítették elő a Vatikánban. De 
maga a pápai rendelet a változtatás szüksé-
gességének magyarázatát nem tartalmazta. 
Ezért a már 1577-ben elkészült tervezet be-
vezetése, minden alapossága ellenére, nem 
történt zökkenésmentesen. A katolikus or-
szágok elfogadták és végrehajtották a ren-
delkezéseket. A hiányosságot aránylag 
hamar sikerült orvosolni. Christopher Cla-
vius 1603-ban megjelent Romani calenda-
rii a gregorio XIII. P. M. restituti 
explicatio című munkájában adta meg a tu-
dományos indoklást. A kor tudományos vi-
lága teljes mértékben elfogadta azt, maga 
Johannes Kepler is, aki konok református 
volt, és ezért háromszor kellett az életét a 
nulláról kezdenie. Ám amikor kiállt a bulla 
tudományos megalapozottsága mellett, a re-
formátus körökben kezdték ferde szemmel 
nézni – a reformáció abban az időben gya-
nakodással fogadott minden pápai dekrétu-

mot, függetlenül annak tudományos s ész-
szerű voltától. 

 Ezért aztán évszázadok teltek el, mire a 
naptárreform általánosan elfogadottá vált a 
nyugati világban. 

 Magyarországon egy évvel később vezet-
ték be a naptárreformot. II. Rudolf 1583. 
szeptember 4-én kiadott rendelete alapján ok-
tóber 4. után október 15-ét írtak. Az első re-
formkalendárium még abban az évben meg 
is jelent Nagyszombatban. Végül az 1587-es 
pozsonyi országgyűlés szentesítette azt Ma-
gyarországra vonatkozóan. 

 Miután meggyőződtek a naptárreform 
hasznosságáról, Európában számos reformá-
tus állam élt azzal a lehetőséggel, hogy 1700-
ban áttérjen az új naptárra. Ez volt az utolsó 
lehetőség, hogy 10 nap kihagyása elegendő 
legyen az új számítási rend bevezetésére. 

 De történtek egészen fura dolgok is. Svéd-
országban 40 évig kihagyták a szökőnapokat 
a naptárból. Nagy felfordulás lett ebből arra-
felé. 

 Európában utoljára a görögök vezették be 
a Gergely-naptárat 1923-ban: február 15. után 
március 1. következett. 

 A Vatikán mindmáig üzemeltet csillag-
vizsgálót, ahol komoly tudományos munka 
folyik. Életünkre azonban minden bizonnyal 
a legnagyobb hatást az 1582-es naptárreform 
gyakorolta és gyakorolja mind a mai napig. 

 A Tavasz-várásból az egy év híján negyed 
évszázada (1998. február 17-én) örök ta-
vaszba költözött Wass Alberttel érkezem e 
heti sétánk végéhez: 

 
Érzed? jön a tavasz 
a fák alá 
már tarka-fátylú verőfényt havaz. 
A messzeségből hírnök érkezett: 
madár lebeg a rónaság felett 
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág. 
 
Ugye testvér 
csábítanak most halk melódiák, 
ezer kis visszatérő róna dal. 
S ugye neked is tarka a világ, 
s az álmaid megannyi könnyű lepkék: 
már nemsokára zöldül a levél, 
és visszaszáll a tavasz és a fecskék, 
és a fecskékkel ő is visszatér… 
 
Ha jönne már… 
ugye testvér megálmodod mi lenne?… 
S egy kis meleg  
belopódzik halkan a szívedbe… 
  
 Maradok kiváló tisztelettel. 
 Kelt 2022-ben, 440 évvel XIII. Gergely 

bullájának kelte után

Fény szállt a holt avarra – hóvirág
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Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DII.) 

Boldog vágy veti ingét pírral a reggeli tájra



Torockószentgyörgy Nagy-
enyedtől mintegy tizenkilenc-
kilométer távolságra van, és 
Torockóval együtt – melyhez 
közigazgatásilag tartozik – a 
Torockói-medence egyik leg-
jelentősebb települése. A Szé-
kelykő szomszédságában, a 
Havas és Szilas folyók medré-
ben fekvő település a szom-
szédos falvakkal együtt a 13. 
század második felétől kezdő-
dően az Ákos nemzetségből 
származó Thoroczkay család 
birtoka volt. Összeállításunk-
ban a torockószentgyörgyi 
Thoroczkay–Rudnyánszky-kú-
riát mutatjuk be. 

A Thoroczkay és a Rudnyánszky  
famíliáról  

A település birtokain a Thorocz-
kay család három ágának – a ne-
mesi, bárói és grófi ág – 
leszármazottjai osztoztak. 

A Thoroczkay család nemesi ágá-
nak, a ma is álló kastély építtetőjé-
nek, id. Thoroczkay Sándornak és 
feleségének, gr. Kornis Klárának, 
majd ifj. Thoroczkay Sándornak 
(1827–1917) és nejének, Elekes 
Klárának (1831–1903) a Thorocz-
kay–Rudnyánszky-kúria adott ott-
hont. 

Thoroczkay Sándor nagyobbik 
lánya, Klára (1863–1892) báró Rud-
nyánszky Bélához (1854–1928) 
ment feleségül, 1890-ben született a 
fia, Gyula, aki Budapestre került. 

Dr. Fekete Albert Az erdélyi kert-
művészet – Maros menti kastélyker-
tek című könyvében ír arról, hogy 

ifj. Thoroczkay Sándor 1917-es ha-
lálával megszűnt a Thoroczkayak 
jelenléte Torockószentgyörgyön. 

A kúriát és a birtokot az itt lakók 
Thoroczkay Mária férje, báró Rud-
nyánszky Béla után Rudnyánszky-
kúriának hívják, és a földeket a báró 
kertjeként emlegetik. 

A családból Thoroczkay János 
kapta meg először a bárói címet. A 
település 20. századi életében a Tho-
roczkay család bárói ágából Tho-
roczkay Viktor játszott szerepet. 

Ma a faluban néhány családnál 
fellelhető fénykép emlékeztet az 
1914–1915 között épült egyemele-
tes, tornyos kastélyra, és nem utol-
sósorban cikkek, híradások a 
korabeli sajtóban.  

A fent említett szerző világít rá 
arra is, hogy a református templom 
mögötti telken lévő földszintes ház 
délre néző, széles lépcsőivel és tágas 
teraszával nemesi kúriára emlékez-
tetett. 

A báró 1918-ban áruba bocsátotta 
az épületet, de mivel egyben nem 
tudta eladni, lebontatta, és mint épü-
letanyagot értékesítette… 

1909-ben a tordai állami fiúiskola 
növendékei kirándultak Torockó-
szentgyörgyre, ahol „…meglátogat-
ták Thoroczkay Sándor gyönyörűen 
beállított kertjét és báró Thoroczkay 
Viktor épülő kastélyát…”. 

A Thoroczkay családból grófi 
címet először – 1757- ben – Tho-
roczkay Zsigmond kapott. 

Ma a településen egyetlen nyoma 
van annak, hogy Torockószentgyör-
gyön a grófi család leszármazottai 
laktak, ez pedig Thoroczkay Zsig-
mond gróf dédunokájának, Tho-
roczkay Miklósnak a református 
templomban található címere. 

Senki sem tudja pontosan, hol le-
hetett a kúriájuk, valószínűleg a Fel-
szegre vezető úton, valahol a hegy 
alatt. 
A megrongálódott címer 

Napjainkra csupán a Thoroczkay 
család nemesi ágának klasszicista 
stílusú udvarháza maradt fenn. 

Építéstörténete források hiányá-
ban a főhomlokzata elé ugró oszlo-
pos tornác alatti emléktábla felirata, 
illetve stilisztikai megfigyelések 
alapján rekonstruálható. Az épület 
történetének felgöngyölítését több, 
a múlt század elején készült fény-
képfelvétel segíti. Az emléktábla 
felirata szerint az udvarházat id. 
Thoroczkay Sándor építtette 1836-
ban. 

Mivel az építtető a nemesi ághoz 
tartozott, feltételezzük, hogy az em-
léktábla közepét díszítő, erősen 
megrongálódott címer a család ne-
mesi címere lehetett. 

Bara Júlia közlése szerint 1836-ra 
a jelenlegi épület magját képező, 
kétsoros elrendezésű hat helyiség és 
a két tornác elkészült. 

Nem sokkal ezután, a 19. század 
második felében az épület keleti, 
utca felőli oldalához egy újabb he-
lyiséget toldottak, melynek homlok-
zatát a meglévő épület homlokza- 
tával azonos módon alakították ki. 

Az udvarház építésével egy idő-
ben, vagy valamivel később, a 19. 
század második felében épülhetett a 
főhomlokzattal szembeni mellék-
épület, illetve akkor alakíthatták ki 
a mögötte húzódó kertet is. 
A jelenlegi kúria 

Az első katonai felmérésben lát-
hatók a települést övező hegyek és 
a fontosabb útvonalak. 

A kor divatja szerinti ház minden 
különösebb dísz és fényűzés nélküli 
családi otthonnak készült. Az épü-
letnek tágas pincéje van, a tető cse-
réppel fedett. A tornácról 
negyvenkét négyzetméteres sza-

lonba lehetett bejutni, amely kap-
csolatban állt a pipázóval. 

A pipázóból az üveges verandán 
keresztül néhány lépcső vezetett le 
az angolparkba. A konyha, kamra, 
vendégszobák, cselédszobák, kocsi-
szín, istállók a kertet körülvevő épü-
letsorban kaptak helyet. 

A kert történetéről keveset tudni. 
Területe egyes források szerint hét 
hektár nagyságú volt. 
A tündérekké vált rossz asszonyok 

Fekete Albert közléséből derül ki 
az is, hogy a nemzeti identitás és táj-
kultúra összefonódásának tulajdo-
nítható, hogy az erdélyi barokk 
kastély és kert, bár földrajzilag köz-
vetlenül Béccsel állott kapcsolatban, 
épp e szerencsétlen politikai függő-
ség következtében igyekezett meg-
tagadni mindent, ami a bécsi barokk 
és fa rancia barokk elemeit vonul-
tatta fel, visszafogott, a szó jó értel-
mében vett vidéki stílusjegyekkel 
van ellátva. 

Míg a 18. század második felének 
nyugat-magyarországi kertjei ke-
véssé követik a központi tengely 
nagy vízfelületeivel jellemezhető 
francia barokk kertmintát, addig az 
erdélyi barokk kastélykert kifejezet-
ten kedveli a víztükröt. 

 A fehéregyházi és kerlési kertek 
késői utódjaként egyértelműen meg-
nyilvánuló ez Torockószentgyörgy 
esetében is: „…a nagy csatornató 
meg éppen régi erdélyi hagyomány, 
hiszen például a torockószentgyör-
gyi grófi kastély egykori díszkertjé-
nek halastavához még monda is 
fűződik…”. 

Az említett monda szerint a férjek 
által elűzött rossz asszonyok ebben 
a tóban tündérekké váltak, és az út 
mentén elragadták a férfiakat, majd 
bosszú gyanánt felkeringőztek velük 
a torockószentgyörgyi várba, ahol 
addig táncoltatták őket, míg csizmá-
juk szárán ki nem csordult a vér. 
Az épületet többször módosították 

Az épület tehát 1917 után került 
a Rudnyánszky család tulajdonába, 
ők lakták az 1949-es államosításig. 
Az államosítás után üdülőnek, majd 
gyermekszanatóriumnak használták. 

Az adatbank közlése szerint a 
funkciók és tulajdonosváltások kö-
vetkeztében a 20. század második 
felében az épület több jelentősebb 
módosításon esett át. 

Ekkor a főhomlokzat elé ugró tor-
nác oromzatának tengelyében nyíló 
ablakot befalazták – erre utal a pad-
láson látható elfalazás –, valamint a 

régi fényképeken még megfigyel-
hető, hogy a főtornác oszlopai kö-
zött húzódó, áttört kő mellvédet egy 
jelentéktelen fémkorláttal helyette-
sítették. 

Az 1960-as években a kert felőli, 
faszerkezetű, oromzatos portikusz 
alsó üvegezett felületeit befalazták, 
illetve jobb oldalának elbontása után 
egy folyosószerű toldalékkal bőví-
tették. 

A munkálatok során a sarokszoba 
terét két részre osztották, egyik ab-
laknyílását ajtóra cserélték, az ud-
varház északnyugati, rövidebb 
oldalához néhány mellékteret csa-
toltak, valamint több változtatásra 
került sor az épület belsejében is. 
A fél évszázados kálvária 

Az épületet 1949. március 2-án 
államosították minden tartozékával, 
és ekkor kezdődött el a terület ötven 
évig tartó kálváriája. 

Gazda híján köztulajdon lett, és 
pusztulásnak indult. Az épületet so-
káig a helyi kollektív gazdaság 
használta, majd az 1960-as évek 
végén az enyedi kórház hatáskörébe 
került. Szellemi fogyatékos gyer-
mekek szanatóriumát rendezték itt 
be. 

Fekete Albert tudomása szerint 
1990-ben a torockószentgyörgyi in-
tézetet osztrák segítők keresték fel, 
akik egy kéthelyiséges mosodát lé-
tesítettek a kúria udvarán.  

Tekintettel arra, hogy a körülmé-
nyek jelentősen nem változtak, a 
gyulafehérvári evangélikus lelkész, 
akin keresztül a segélyek érkeztek, 
1992-ben elszállította innen a gyer-
mekeket, és a szanatóriumot felszá-
molták. 

A Rudnyánszky család négyévnyi 
pereskedés után 1996-ban vissza-
kapta a kúriát, amely 1998-ban a ko-
lozsvári unitárius püspökség 
tulajdona lett, Rudnyánszkyék meg-
tartották maguknak az udvaron az 
osztrákok által emelt két kis helyi-
séget. 
Szabó Előd teológus,  
unitárius lelkész kiegészítése 

A Thoroczkay-Rudnyánszky kú-
riát tehát 1998-ban vásárolta meg a 
Magyar Unitárius Egyház.  

Sajnos, az azóta eltelt időben az 
egyház nem talált pénzforrást a 
kúria javítására és hasznosítására.  

Az ügyet több ízben is tárgyalta 
az egyház vezetősége, és jelenleg is 
keresi a megoldást, hogy az udvar-
ház patináját, értékét visszaállítsa. 

* A rendelkezésünkre bocsátott 
dokumentációkért köszönet Keresz-
tes Géza műépítész, műemlékvédő 
szakmérnöknek; a régi és a mai ké-
peket Demján László műemlékvédő 
építész saját munkájából és gyűjte-
ményéből küldte be szerkesztősé-
günkbe. A 2022-ben készült fotókért 
külön köszönet Finta Csabának.
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Nagy-Bodó Tibor

Prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár, geológus, ré-
gész a következő információkkal pótolta ki összeállításunkat: 

Torockószentgyörgy története, írásos említése 1470-ben történik 
először, de a település mellett található, ma már romos vár a 13. 
században épült. 

Átfogó régészeti ásatások és adatok hiányában elsősorban írásos 
forrásokra támaszkodhatunk, de szinte bizonyos, hogy a vár lakó-
tornya és talán a hozzá kapcsolódó védmű egy része is 1253– 1270 
között épülhetett. 

Vagyis a vár első elemei az 1241–1242-ben szinte egész Közép-
Európát elpusztító tatárjárás után IV. Béla király által szorgalma-
zott várépítési programhoz, a tatárok várható visszatérése elleni 
felkészüléshez kapcsolódott. 

A tatárok vissza is tértek és a kisebb régiót, közte Székelykő 
Várkő területét birtokló Ákos nemből származó Thoroczkay Ven-
cel vezetésével a kézdi székelyek 1285-ben a Székelykő várát ost-
romló tatárokat elüldözték. 

IV. (Kun) László király ennek nyomán 1289-ben a Castrum Tu-
rozkeut adományozta a Thoroczkay családnak. A vár alsó részének 
kiépülése a 15. századra tehető, és ez a várbővítés már a Magyar 
Királyság és a felemelkedő, a Balkán területét meghódító Oszmán 
Birodalom közötti, több évszázadon át tartó küzdelemhez kapcso-
lódik.  

Ugyanis a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom közötti 
háború azután kezdődött el, hogy az oszmán törökök megjelentek 
a Balkánon, és előbb legyőzték Szerbiát Rigómezőnél (1389), majd 
Bulgáriát hódították meg, azután Boszniát foglalták el. 

Ezzel szinte azonos időben Havasalföld és Moldva is meghódolt, 
így az Oszmán Birodalom közvetlenül határos lett a Magyar Ki-
rálysággal, és a 14. század végén, a 15. század kezdetén megkez-
dődtek a rablóhadjáratok a Magyar Királyság déli részén. 

Ez ellen lépett fel Luxemburgi Zsigmond magyar király, de ve-
reséget szenvedett a nikápolyi ütközetben (1396). Ezt követően ke-
rült sor a Magyar Királyság déli részén található, még a tatárjárás 
után, IV. Béla király döntései nyomán kiépített várak modernizá-
lásával, felújításával a végvárrendszer kiépítésére.  

Ennek a végvárrendszernek belső területeket őrző elemei is vol-
tak, ide tartozik a Székelykő Várkő magaslatán található vár is. A 
Magyar Királyság déli részein és belső területein található várrend-
szer modernizálása, felújítása a Duna menti Galambóc várának 
1427-beli elvesztésével, majd a Hunyadi János és I. Ulászló király 
vezette keresztes hadak várnai vereségével (1444) felgyorsult, és 
ehhez köthető a vár alsó részének kiépítése és a vár ellátásában 
alapvető szerepet játszó Toroczkószentgyörgy település megalapí-
tása is. 

A vár pusztulása a Rákóczi-féle szabadságharc idején kezdődött 
el, mert a Nagyenyed várát feldúló Tiege vezette osztrák császári 
csapatok elfoglalták, és a falakat felrobbantották. 

Bár a várat elsősorban lokális, a birtokló Thoroczkay családon 
belüli viszályok nyomán említik meg, az erdélyi történelem szerves 
részét alkotja, és, figyelembe véve a terület kiemelkedő, Székely-
kőhöz kapcsolódó turisztikai jellegét, mindenképpen érdemes lenne 
régészeti feltárással megismerni a történetét és az Európai Unió 
várfelújítási programjához kapcsolódva a várat vagy annak egy 
részét rekonstruálni. Ugyanis ennek nyomán, a magyarországi vár-
építési és várrekonstrukciós tapasztalatokat figyelembe véve, a te-
rület turisztikája minőségi fejlődésen menne keresztül, és a régió 
más művészettörténeti, történelmi értékeit, közte a többször átala-
kított Thoroczkay-kúriát is jobban megismerhetnék a terület iránt 
érdeklődők.

Épített örökségünk  
Udvarházak, egy kastély és egy kúria kálváriája 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket március 3-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  JEAN-BAPTISTE POQUELIN 
cím  pályázat nyertesei: 

Veress Etelka,  
Marosvásárhely,  1918. Dec. 1. út 

Fülöp Éva,  
Marosvásárhely,  Épít k sétányn  

A pályázati rejtvény megfejtése: 
N K ISKOLÁJA; MOLIÈRE; DANDIN; ÚRHATNÁM  

POLGÁR; MIZANTRÓP; TARTUFFE; DON 
Kérjük a nyerteseket,  

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

Megfejtések  
a február 11-i  

számból: 
 

Ikrek:  
Festetics 
 
Skandi:  
Ember vagyok, és semmi  
emberit l nem idegenkedem.

H

N

E

Á

H

Szerkeszti: Kiss Éva 985.

A
VÍZSZINTES: 1. Az idézet befejezése. 9. Göngyöleg, köteg. 10. Nagy test  papagáj. 

11. Téli csapadék. 12. Az író keresztneve. 15. … de l’Esten (Ady verse). 17. si fegyver. 
18. Haragszik. 19. Ötévesek iskolája. 20. Kadmosz és Harmonia lánya. 21. Éles hangon 
kiáltozik. 22. Szélhámos, hamisan játszó. 23. Madridi sportklub. 24. Létezik. 25. Vörös 
(német). 26. Azon a helyen (nép.). 28. Dátumrag. 29. … holnapra (halasztás). 31. Rajz-
tinta. 32. A szabadba. 33. Szamoai pénz. 35. Orosz város. 37. Felkapott öltözködés. 40. 
Pecunia non …: a pénznek nincs szaga (latin). 42. Leveg  (görög). 44. Viszont, ezzel 
szemben. 45. Tolltöltelék. 47. Arra a lapra jegyzetel. 49. Angol és francia patkány. 51. Az 
idézet els  része. 

FÜGG LEGES: 1. … Kobo, japán író, drámaíró. 2. Kipling egyik kígyója. 3. 
Felvidéki kisváros (szlovák neve). 4. Biflázó. 5. Hunyadi László nádora. 6. Három (olasz). 
7. Uruguayi és osztrák gépkocsijel. 8. A Száva mellékfolyója. 11. Az író családneve. 12. 
Ceruza (rég.). 13. Óg-… (dohog). 14. Páratlan rali! 16. Ismert, tudott, használható. 19. 
Lóbiztató eszköz. 20. Olasz, spanyol és norvég gépkocsijel. 22. Francia fest  (Jean-Bap-
tiste-Camille). 23. Harun ar-, bagdadi kalifa. 25. A személyére. 27. Ismer. 29. Európai 
szigetország. 30. Alányújtó. 32. Kicsinyít  képz . 34. Magyar … (Kolozs megyei 
helység). 36. Shakespeare-király. 38. Költemény. 39. Házfedél. 41. Páros terasz! 43. Folyó 
(spanyol). 45. A tantál vegyjele. 46. Monte Cristo várbörtöne. 47. Indíték. 48. Étlen rén! 
50. Afrika csücske! 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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Stefan Heym  

(Helmut Flieg) 
német író  

véleményét idézzük.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva egy tiszadobi kastély nevét 
kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Befejeződtek a legsikeresebb téli 
magyar sportágban, a rövidpályás 
gyorskorcsolyában a versenyek Pe-
kingben. Az utolsó napon a női 
1500 méter volt soron. Jászapáti 
Petra a második helyről jutott to-
vább a negyeddöntőből, itt azonban 
ütközés miatt kizárták. Kónya Zsó-
fia már a maga negyeddöntő futa-
mában hasonló sorsra jutott, így a 
magyarok helyezetlenül zártak. A 
férfiak az 5000 méteres váltó B 
döntőjében voltak érdekeltek, ame-
lyet magabiztosan meg is nyertek, 
az összesítésben azonban ez csak a 
6. helyet jelentette. 

Alpesi sízésben a férfiak műle-
sikló számát rendezték. A rajthoz 87 
sportoló sorakozott fel, de csak 45-
en tudták teljesíteni mind a két me-
netet. A magyar Kékesi Márton az 
elsőben a 40. időt teljesítette, majd 
a végső rangsorban feljött a 32. helyre. Románia képviseletében 

Alexandru Constantin a 39. volt az 
első menet után, aztán a második-
ban a kelleténél talán óvatosabb 
volt, így a végelszámolásnál a 35. 
lett. 

A férfiak sífutó klasszikus sprint 
csapatversenyében a Paul 
Pepene/Raul Popa páros az első elő-

döntőben a 9. helyen végzett, össze-
sítésben pedig a 18. lett a 25 induló 
közül. A döntőbe csak az első négy 
jutott. A részeredmények a két csa-
pattag közötti különbséget jól tük-
rözik. Míg Pepene az első váltást a 
4. helyre hozta be, utóbb már  csak 
részben tudta visszaszerezni a társa 
által elvesztegetett időt.
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Kékesi Márton a férfi alpesi sí műlesiklás versenyének első futamában a 2022-es pekingi téli 
olimpián a jencsingi zónában lévő Nemzeti Alpesisí-kKözpontban 2022. február 16-án. A ma-
gyar versenyző a 40. helyen végzett.                Fotó: MTI/Kovács Tamás

A francia nyelv több száz 
éves őre, az Académie Fran-
caise elítélte az angol szavak, 
kifejezések térhódítását a 
közéletben. 

A francia testület arra figyel-
meztetett, hogy a köz- és magánin-
tézmények egyre több 
anglicizmust használnak, ami a 
kommunikáció romlásának és a 
társadalmi megosztottságnak a ve-
szélyével járhat. 

Hat akadémiai tag jelentése – 
amelyet a héten tettek közzé az in-
terneten – arra hívta fel a figyel-
met, hogy „a mai kommunikációt 

olyan leépülés jellemzi, amit nem 
szabad elkerülhetetlennek tekin-
teni”. 

A több mint 30 oldalas jelentés 
közintézmények – minisztériumok, 
helyi hatóságok – és magán- 
cégek üzeneteinek tucatjain át mu-
tatott rá a kétnyelvű szójáték pél-
dáira – írta a The Guardian online 
kiadása. 

A példák között említették az 
SNCF vasúttársaság alacsony árú 
szolgáltatása, az Ouigo (kiejtése 
we go) elnevezését, de kitértek a 
big data és a drive-in jellegű angol 
kölcsönkifejezésekre is. (MTI) 

Németországban 
Közlekedési és áramszolgálta-

tási fennakadásokat okozott Né-
metországban az Ylenia nevű 
viharfront, amely óránkénti 120-
140 kilométeres sebességű széllö-
késekkel és heves esőzéssel csapott 
le az ország északi részére szerda 
éjjel. 

Nagyobb balesetekről, komoly 
sérülésekről egyelőre nem számol-
tak be a hatóságok, a közlekedés-
ben és az áramszolgáltatásban 
viszont sok helyütt súlyos fennaka-
dások keletkeztek.  

A Deutsche Bahn vasúttársaság 
a vihar miatt leállította a távolsági 
járatait a Dániával határos Schles-
wig-Holstein tartománytól a len-
gyel határon fekvő Brandenburg 
tartományig húzódó térségben. A 
regionális vasúti közlekedésben 
gyakori a késés és a járatkimaradás 
a vágányokra dőlt fák és leszakadt 
felsővezetékek miatt. A Lufthansa 
légitársaság húsz járatot törölt csü-
törtöki menetrendjéből. A tenger-
parti területeken több helyen 
vihardagály keletkezett, Hamburg-
ban víz alá került az északnémet 
nagyváros egyik leghíresebb látvá-
nyossága, a halpiac. 

Észak-Rajna-Vesztfália tarto-
mányban több mint ötvenezer ház-
tartás maradt áram nélkül. A vihar 
még az ország déli részén fekvő 
Bajorországban is gondokat okoz, 
ott tízezer háztartásban nincs vil-
lany a magasfeszültségű vezetékek 
megrongálódása miatt. 

Több tartományban rendkívüli 
tanítási szünetet rendeltek el csü-
törtökre. Berlinben és Branden-
burgban egy napra feloldották az 
iskolalátogatási kötelezettséget, a 
szülőkre bízták, hogy az aktuális 
út- és időjárási viszonyok alapján 
eldöntsék, elküldik-e a gyerekeket 
iskolába. 
Lengyelországban  

A viharos szél miatt csütörtök 
reggelre több mint 320 ezer háztar-
tás maradt áram nélkül Lengyelor-
szágban – olvasható a lengyel 
kormány biztonsági központjának 
(RCB) honlapján. A tűzoltóság 
közlése szerint az ítéletidőnek egy 
halálos áldozata is van. 

Az ország nyugati vajdaságai-
ban szerdától a legmagasabb, har-
madfokú meteorológiai riasztás 
van érvényben az orkánszerű szél 
miatt, amelynek lökései elérik az 
óránkénti 120 kilométeres sebessé-
get is. 

Szerda éjféltől csütörtök reggel 
6 óráig a tűzoltóságot országszerte 
több mint 1400 alkalommal riasz-
tották, a leggyakrabban a nyugat-
lengyelországi régiókban. A 
tűzoltók kidőlt fákat, letört faágakat 
távolítottak el, több esetben meg-
rongált háztetőket is biztosítottak. 

A nyugat-lengyelországi Lubusi 
vajdaságban fa dőlt egy közlekedő 
személygépkocsira, amelynek 70 
éves sofőrje a helyszínen életét ve-
szítette – közölte a helyi tűzoltóság 
a PAP hírügynökséggel. 

Erős szél fúj a Tátrában is, a 
helyi hatóságok hóviharról számol-
tak be. A hegyimentő-szolgálat 
(TOPR) harmadfokú lavinariasz-
tást adott ki az ötfokú skálán. 

A LOT lengyel állami légitársa-
ság szóvivője, Krzysztof Moc-
zulski arról tájékoztatta a sajtót, 
hogy a nyugat-lengyelországi 
Bydgoszczból és a dél-lengyelor-
szági Krakkóból Varsóba tartó két 
hajnali járatot az erős szél miatt 
Budapestre irányították át. A Liszt 
Ferenc repülőtéren a LOT gépei 
feltöltötték az üzemanyag-tartalé-
kaikat, és mivel közben javultak a 
varsói időjárási viszonyok, elindul-
tak a lengyel fővárosba. 
Csehországban 

Mintegy százezer háztartás volt 
áram nélkül csütörtök reggel Cseh-
országban az országon átvonuló 
rendkívül erős szélvihar miatt. 
Fennakadások vannak a vasúti és a 
közúti közlekedésben, megnőtt a 
balesetek száma is – jelentette a 
rendőrség. 

A közszolgálati hírtelevízió 
(CT24) szerint a legsúlyosabb 
helyzet Nyugat- és Közép-Csehor-
szágban alakult ki, ahol mintegy 
100-110 helyen megrongálódtak a 
magasfeszültségű vezetékek, emi-
att 70 ezer háztartásban nincs vil-
lany. Több mint tucatnyi vasút- 
vonalon a sínekre dőlt fák miatt 
szünetel a forgalom, és hasonló 
gondok miatt számos alsóbbrendű 
közút is járhatatlan. 

Meteorológiai jelentések szerint 
a viharos erejű szél várhatóan leg-
alább éjfélig eltart, és a következő 
órákban az ország keleti részeit is 
eléri. 

A cseh–lengyel határon fekvő 
Óriáshegység (Krkonose) legma-
gasabb csúcsán, az 1600 méteres 
Snezkán kora reggel óránként több 
mint 180 kilométeres sebességű 
volt a vihar, ezért az egész térség-
ben le kellett állítani a felvonókat. 
A szélsebesség az alacsonyabban 
fekvő helyeken is meghaladta az 
óránkénti 90 kilométert – ismer-
tette a hírtelevízió.  

A rendőrség óvatosságra intett, 
és felszólította az embereket, hogy 
csütörtökön mondjanak le a hegy-
vidéki kirándulásokról, mert az or-
szág több helyén egészen éjfélig 
időnként 70-110 km/óra sebességű 
viharok várhatók.  

A szél néhány helyen tetőket té-
pett le, a kidőlt fák és a vihar által 
felkapott kisebb-nagyobb tárgyak 
parkoló autókat rongáltak meg. 
(hírösszefoglaló) 

A Liverpool kétgólos sikert ara-
tott az Internazionale vendégeként 
a labdarúgó Bajnokok Ligája nyol-
caddöntőjének első, szerdai mérkő-
zésén. 

Az angol csapat a hajrában Ro-
berto Firmino fejesével, majd Mo-
hamed Szalah lövésével döntötte el 
az összecsapást. A Liverpoolnak ez 
a két próbálkozása ment kapura a 
mérkőzés alatt. 

A másik szerdai mérkőzésen a 
Salzburg hazai pályán 1-1-es dön-
tetlent játszott a Bayern München-
nel, a német bajnok Kingsley 

Coman révén az első hosszabbítás-
percben egyenlített. 

A visszavágókat március 8-án 
rendezik.

A francia akadémia elítélte  
az angol szavak térhódítását BL: Milánóban győzött a Liverpool,  

nem bírt a Salzburggal a Bayern

Az Ylenia nevű viharfront pusztításai 
Fennakadások a közlekedésben 

és az áramszolgáltatásban

Csak a versenyzők fele tudta teljesíteni  
mindkét szakaszt műlesiklásban 

Eltévesztette az utat 
Elképesztő hibát követett el 

az északi összetettben maga-
biztosan vezető norvég Magnus 
Riiber, aki a kiváló ugrásának 
köszönhetően a sífutást tete-
mes, 44 másodperces előnnyel 
kezdte. Az első kör végén azon-
ban eltévesztette az utat, és a 
célegyenesbe fordult be, ahe-
lyett, hogy a következő kört 
kezdte volna meg. Amikor ész-
revette a tévedését, már leg-
alább 100 métert tett meg, így 
ezt visszafelé is meg kellett ten-
nie. Az előnye így egy szempil-
lantás alatt szertefoszlott, és 
noha még így is elsőnek kezdte 
meg a következő kört, üldözői 
utolérték, és meg is előzték, a 
célba pedig csak a 8. helyen ér-
kezett. A versenyt egyébként 
honfitársa, Joergen Graabak 
nyerte, aki a sífutásnak 2 perc 
és 7 másodperces hátránnyal 
vágott neki.

Eredményjelző 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések: 
* Internazionale (olasz) – Liverpool (olasz) 0-2 (0-0) 
Gólszerzők: Firmino (75.), Szalah (83.). 
* Salzburg (osztrák) – Bayern München (német) 1-1 (1-0) 
Gólszerzők: Adamu (21.), illetve Coman (90+1.). 

Imre Emil is hozzájárult  
a magyar gyorskorcsolyaérmek megszerzéséhez 

A magyar olimpiai érmek mögött rövidpályás gyorskorcsolyá-
ban a csíkszeredai Imre Emil szakértelme is áll, aki a magyar vá-
logatott korcsolyamestereként a korcsolyák kifogástalan élezéséért 
és az adott versenyzőnek személyhez igazított hajlításáért felel. 
Imre Emil versenyzőként 2013-ban aranyérmet szerzett a brassói 
ifjúsági európai olimpiai fesztiválon, és abban az időben nemzet-
közi versenyen Liu Shaolin Sándort is le tudta győzni. Az aranya 
után visszautasította a magyar szövetség felkérését, hogy verse-
nyezzen magyar színekben, Romániában azonban támogatás hiá-
nyában a pályafutása megszakadt. Utóbb szobafestőként dolgozott 
Budapesten, amikor a magyar szövetség rátalált, és korcsolyames-
terként alkalmazta. Szaktudását még versenyzőként szerezte, szük-
ségből, hiszen Romániában nem volt, aki megfelelően előkészítse a 
korcsolyákat, így maguk a versenyzők élezték és hajlították a pen-
géket, Imre Emil pedig a vetélytársainak is elvégezte ezt a felada-
tot.

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések  
a televízióban

Február 18., péntek: 
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look 

Sport: Universitatea 1948 Craiova – Aradi UTA (1. 
liga, 27. forduló) 

* 19.55 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look 
Sport+: Bukaresti Dinamo 1948 – Medgyesi Gaz 
Metan (1. liga, 27. forduló) 

* 21.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – Bu-
dapest Honvéd FC (NB I, 21. forduló) 

Február 19., szombat: 
* 15.45 óra, M4 Sport+: Kisvárda Master Good – 

Paksi FC (NB I, 21. forduló) 
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look 

Sport: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
(1. liga, 27. forduló) 

* 18.00 óra, M4 Sport+: Gyirmót FC Győr – ZTE 
FC (NB I, 21. forduló) 

* 19.55 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: 
CS Mioveni – Bukaresti FCSB (1. liga, 27. forduló) 

* 20.30 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Ferencvá-
rosi TC (NB I, 21. forduló) 

Február 20., vasárnap: 
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look 

Sport: Chindia Târgovişte – Botosáni FC (1. liga, 27. 
forduló) 

* 16.30 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Deb-
receni VSC (NB I, 21. forduló) 

* 18.45 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Újpest 
FC (NB I, 21. forduló) 

* 19.55 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look 
Sport+: Kolozsvári CFR 1907 – Bukaresti Rapid 1923 
(1. liga, 27. forduló) 

Február 21., hétfő: 
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look 

Sport: Konstancai Farul – Campionii FC Argeş Piteşti 
(1. liga, 27. forduló) 

* 19.55 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look 
Sport: Academica Clinceni – CSU Craiova (1. liga, 27. 
forduló) 

* 21.00 óra, M4 Sport: Vasas FC – BFC Siófok (NB 
II, 24. forduló)



ADÁSVÉTEL 

VÁSÁROLOK régi autót, hibás 
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat 
ócskavasba. Tel. 0770-621-920. 
(14869-I) 

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

ELADÓ garázs a Bodor Péter soron. 
Tel. 0746-205-009. (14822-I) 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (14877-I) 

ELADÓ hízott disznó és süldők. Tel. 
0740-463-935, 0265/320-382. (14607) 

ELADÓ piros Opel Agila autó, 2002-es 
évjáratú, 1,2 benzines, nagyon jó 
állapotban. Irányár: 1350 euró. Tel. 0751-
294-769. (14900) 

ELADÓK telkek a Somostetőn: 764 
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2. Érdek-
lődni 10-17 óra között a 0770-274-
001-es és a 0730-912-710-es 
telefonszámon. (14933-I) 

ELADÓK házipulykák és húslibák. 
Tel. 0732-586-748. (-I) 

LAKÁS 

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) 

ELADÓ 2 szobás lakás a Pandúrok 
sétányon. Tel. 0746-520-903, délután. 
(14934-I) 

KÉTSZOBÁS lakás kiadó központi 
zónában. Tel. 0770-740-911. (sz.-I) 

TÁRSKERESÉS 

TÁGAS, meleg otthonomba várok egy 
számítógépezni tudó, okos, művelt 
úriembert, 60-70 életév között. Választ 
várok a szerkesztőségbe a „Hol a 
boldogság mostanában?” jeligére. (14757) 

EGYEDÜLŰLLÓ, 68 éves férfi 
megismerkedne 56-67 év közötti 
hölggyel. Tel. 0754-513-100. (14918) 

ELVESZETT 
ELVESZTETTEM Kelemen Mátyás névre 
szóló, mozgássérültnek kiállított parkolási 
engedélyt (card – legitimaţie de parcare 
pentru persoanele cu handicap #568). 
Semmisnek nyilvánítom. (14957) 

MINDENFÉLE 

GYERMEKSZERETŐ dadust kere-
sünk hosszú távra Marosvásárhelyen. 
Tel. 0742-940-744. (14810-I) 
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

 reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Eladási közlemény 

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) március 3-án 11 órai 
kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó javait adósság behajtása céljából: 
 
LDK TYRE KFT. , Nyárádtő 380. szám, Maros megye, adószáma 30874940 
– fekete, dízel, 1K ABBLSX0 típusú Volkswagen Golf személygépkocsi, azonosítószáma WVWZZZ1K27W149623, 2007-es 
gyártmány, 1896 köbcentis, 77 kW-os, rendszáma MS-14-LDK, 274.500 km-ben, kikiáltási ára 9.975 lej + 19% héa. 
A kikiáltási ár a becsérték 75%-a (második árverés). A jármű nincs elzálogosítva. A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást. A 
behajtandó összeg 40.208 lej, a cég héafizető.  
 
XXX INSTRUMCAR KFT., adószám 37157820, Kebeleszentivány, Sportoló utca 6A, Maros megye 
– Mecafer légsűrítő, 570 lej + 19% héa 
– tíz db speciális készlet, 475 lej + héa 
– különféle szerszámok, kulcsok, csőkulcsok, 66 lej + héa 
– 4 db ötszintes fémpolc, 187 lej + héa 
– háromszintes fémpolc, 48 lej + héa 
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (negyedik árverés).  
A 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 11-es és 14-es bekezdései előírásainak megfelelően  eladható a vevők által  kínált 
legmagasabb áron, akkor is, ha ez kisebb, mint a kikiáltási ár, de nem kevesebb, mint  a becsérték 25%-a.   
A javak nincsenek elzálogosítva. A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást. A  behajtandó összeg 15.978 lej, a cég héafizető.  
 
SDS SABITRANS KFT., adószám 30912904, Maroskeresztúr, Állomás utca 531B szám, Maros megye 
– 2006-os Peugeot Partner személygépkocsi, alvázszám VF3GJWJYB95201717,  a motor szériaszáma 6005152, 51 kW, 1868 
köbcentis, dízel, 304.049 km-ben, rozsdás a küszöb és a bal első sárvédő, a lökhárító jobb első része karcolt, az első szélvédő  
el van repedve, a motorháztetőről pattogzik le a festék, kikiáltási ár 6.786 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (negyedik árverés).  
A 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 11-es és 14-es bekezdései előírásainak megfelelően  eladható a vevők által kínált 
legmagasabb áron, akkor is, ha ez kisebb, mint a kikiáltási ár, de nem kevesebb, mint  a becsérték 25%-a. A jármű nincs 
elzálogosítva.  A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást. A behajtandó összeg 288.522 lej, a cég héafizető.  
 
AZEUA KFT., adószám 32107669, Marosvásárhely, Rozmaring utca 22/6. szám, Maros megye 
– 2003-as, háromajtós, öt férőhelyes, szürke, benzines Fiat Stilo személygépkocsi, 1596 köbcentis, alvázszáma 
ZFA19200000413290, rendszáma MS-36-BLU, euro 4, 76 kW, elsőkerék-meghajtású, 221.362 km-ben, kis karcolásnyomokkal, 
50%-ban elhasználódott gumikkal, kikiáltási ár 2.588 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (negyedik árverés).  
A 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 11-es és 14-es bekezdései előírásainak megfelelően  eladható a vevők által kínált 
legmagasabb áron, akkor is, ha ez kisebb, mint a kikiáltási ár, de nem kevesebb, mint  a becsérték 25%-a. A jármű nincs 
elzálogosítva. A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást. A behajtandó összeg 29.897 lej, a cég héafizető.  
 
HAVI TRAVEL EU ROMANIA KFT., adószám 33517799, Ákosfalva 123. szám, Maros megye 
– 2011-es szürke Ford WA6UFWA1SS-MAX személygépkocsi, homologálási száma AF191H3811C14E5, azonosítószáma 
WF0SXXGBWSBE03025, rendszáma MS-11-HAV, 170.000 km-ben, működésképtelen, nincs benne akkumulátor, hibás a 
részecskeszűrője, be van törve a szélvédője, meg van ütve az ajtaja, rozsdafoltok vannak rajta, a műszaki vizsgája le van járva, 
kikiáltási ár 12.350 lej + 19% héa  
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (negyedik árverés).  
A 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 11-es és 14-es bekezdései előírásainak megfelelően  eladható a vevők által kínált 
legmagasabb áron, akkor is, ha ez kisebb, mint a kikiáltási ár, de nem kevesebb, mint  a becsérték 25%-a. A jármű  nincs 
elzálogosítva. A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást. A  behajtandó összeg 646.573 lej, a cég héafizető.  
 
QUICK RENT AUTO KFT., adószám 33685148, Dicsőszentmáton, Gruiete utca 1. szám, Maros megye  
– AB200/360-FIAC kompresszor, kikiáltási ár: 1.350 lej + 19% héa 
– fékpad,  kikiáltási ár: 14.000 lej + 19% héa 
– futóműpad, kikiáltási ár: 10.000 lej + 19%  héa 
– fitneszfutószalag,  kikiáltási ár: 3.680 lej + 19% héa 
– fitneszkerékpár, kikiáltási ár: 1.400 lej + 19% héa 
– fineszstepper, kikiáltási ár: 2.300 lej + 19% héa 
– olimpiai rúd, kikiáltási ár: 1.650 lej + 19% héa 
– mellizom-erősítő rúd, kikiáltási ár: 600 lej + 19% héa 
– állítható pad,  kikiáltási ár: 400 lej + 19% héa 
– akkumulátoros Milwakee pisztoly,  kikiáltási ár: 1.450 lej + 19% héa 
– AGS gázelemző,  kikiáltási ár: 4.100 lej + 19% héa 
– OPA  füstölésmérő (opaciméter),  kikiáltási ár: 2.850 lej + 19%  héa 
– Coolius karbantartógép,  kikiáltási ár: 4.450 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (harmadik árverés).  
A javak nincsenek elzálogosítva.  A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást, a cég héafizető.  
 
FLY CAFFE HORECA KFT., adószám 33685148, Marosvásárhely, Legelő utca 8. szám, Maros megye 
– 70X02A típusú fehér Volkswagen Transporter, 2001-es évjárat, azonosítószám WV1ZZZ70Z2H016582, 2461 köbcentis,  65 
kW, öt férőhelyes, háromajtós,  dízel,  335.807 kilométerben, a karosszéria deformálódott, rozsdafoltokkal,  hámló festék, 
megrepedt szélvédő, rozsdás kipufogó,  kikiáltási ár: 4.330 lej + 19%  héa 
– zöld színű, 70X02 típusú Volkswagen Transporter, 1995-ös évjárat,  azonosítószám WV2ZZZ70ZSH103882, 1896 köbcentis, 
50 kW, három férőhelyes, háromajtós, dízel, 41.502 km-ben, hibás, kb. egy éve nem volt megindítva,  a karosszéria 
deformálódott, rozsdafoltokkal,  a hengerfej megrepedt, kikiáltási ár: 1.485 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (harmadik árverés).  
A javak nincsenek elzálogosítva. A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást. A behajtandó összeg 52.031 lej, a cég héafizető.  
 
EXCAVO GAZ INSTALATII KFT., adószám 35735978, Mezőszabad 58. szám, Maros megye 
– Thule Brenderup típusú utánfutó, 2007-es gyártmány, azonosítószáma UH20001868P230512, szürke, lejárt műszaki 
vizsgával, rendszáma: MS-04-EGY. Kikiáltási ár 6.406 lej + 19% héa; 
– Seat Cordoba személygépkocsi, 2000-es gyártmány, azonosítószáma VSSZZ6KZYR105717, fekete, 1896 köbcentis, 50 kW, 
dízel, elsőkerék-meghajtású, lejárt műszaki vizsgával, működésképtelen. Kikiáltási ár 1.666 lej + héa.  
 A kikiáltási ár a becsérték (első árverés). A javak nincsenek elzálogosítva. A végrehajtás ellen nem nyújtottak be óvást. A 
behajtandó összeg 80.215 lej, a cég héafizető.  
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés 
időpontja előtt.  
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vételi ajánlat, az indulási ár 
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, 
számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637, esetenként az ajánlattevőt képviselő személy 
meghatalmazása, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a 
cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen, a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, az 
érdekeltek óvást nyújthatnak be az illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó, kiegészített és újraközölt 2015. évi 207-
es törvény 260. és 261. cikkelyei előírásainak megfelelően. E törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy 
végrehajtás esetén az adóalany meghallgatása nem kötelező.  
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 369-es mellék.  
A közlemény kifüggesztésének időpontja: február 18.  

Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes 
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-
I) 
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és 
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám 
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66293-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA 
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 
0762-986-532. (22951-I) 
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZE-
RELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro e-
mail-címre várjuk. (66286-I) 
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860.  
(66302-I) 
ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra keres 
új PINCÉR, PINCÉRNŐ kollégát. Kiszámítható munkarendet, jó fi-
zetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja a 
0730-525-535-ös telefonszámot. (66297-I) 
MAROSVÁSÁRHELY központjában levő FOGORVOSI REN-
DELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727-300-265. (14946-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Magnolia virágnagykereskedésünkben 
bővítjük csapatunkat! 

 
Folyamatosan fejlődő cégünknél a következő fő feladatok várnak 
rád: 

– az ügyfelekkel való kommunikáció 
– értékesítés 
– rendelések előkészítése 
– számla kiállítása 
– virágok hűtőben való elrendezése 
Minden szakmai tudnivalót megtanítunk neked, és lehetőséget 

biztosítunk a fejlődésre a dinamikus, jó hangulatú, stabil környe-
zetben. 
Az aktív, kommunikatív, segítőkész hozzáállás elengedhetetlen. 
Elvárások: 

– nagyon jó románnyelv-tudás 
– jó számítógép-kezelési készség 
– jogosítvány 
Fényképes önéletrajzzal jelentkezz a flori.mures@magnolia.ro 

címen. 
Várunk a csapatunkba!



MAROSVÁSÁRHELYEN és vonzás-
körzetében tavaszi gyümölcsfamet-
szést és lemosó permetezést vállalok 
korszerű, jó minőségű szerszámok-
kal. Érdeklődni és előjegyezni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
0745-318-396, Szigeti Botond ker-
tészmérnök. (14782-I) 

BUDAPESTI orvos idős édesanyja 
mellé keres március 20-ai kezdettel 2-
3 hónapra középkorú-idősebb gondo-
zónőt ápolt hölgy személyében. Napi 
díj 8000 forint, teljes ellátás, külön 
szoba. A Covid-oltottság feltétel. Ér-
deklődni a 00-36-30-304-2617-es te-
lefonszámon. (14812) 

IDŐS, ágyhoz kötött nő mellé gondo-
zónőt keresünk Marosszentkirályra. 
Érdeklődni a 0741-365-957-es tele-
fonszámon. (14855-I) 

BETEGGONDOZÁST vagy háztar-
tási munkát vállalok. Tel. 0770-723-
776. (14895-I) 

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő 
víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófű-
téssel, kanalizálással kapcsolatos 
sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-
905-315. (14739-I) 

VÁLLALOK mindenféle építkezési 
munkát, fametszést előnyös áron. Tel. 
0741-352-972. (14735) 

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel. 
0774-574-527. (14869-I) 

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. 
Tel. 0770-621-920. (14869-I) 

VÁLLALUNK villanyszerelést, vízsze-
relést. Tel. 0774-574-527. (14204-I) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (14836) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást, 
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát, kerítéskészítést is. 
Tel. 0740-756-103. (14732)  

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést, 
parkettlerakást, -csiszolást, udvar tér-
kövezését, törmelék- és áruszállítást, 
tetőjavítást, tetőfedést jutányos áron. 
Tel. 0740-667-511. (14873-I) 

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0755-
514-432. (14909) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0720-313-818. (14887-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen építke- 
zési munkát és sürgősségi javítást, me-
szelést. Készítünk kerítést, kaput vas-
ból. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. 
Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843) 

A NORALEX sírkő- és síremlékké-
szítő cég készít kriptát, sírkeretet, fed-
lapot, sírkövet gránitból és mozaikból. 
Tel. 0752-643-455. (14928) 

VÁLLALUNK ház körüli munkát, ke-
rítéskészítést, járólaplerakást, tetőké-
szítést és más sürgős javítást. Tel. 
0759-552-041. (14932) 

56 ÉVES nő munkát keres, beteggon-
dozói, házvezetőnői állást. Tel. 0770-
663-571. (14947) 

FOGÁSZATI kezelések, koronák, 
hidak készítését vállalom kedvezmé-
nyes áron a MOGYE-n. Tel. 0745-
758-648. (14948-I) 

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása, 
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-
383-725. (14953) 

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőszi-
getelést, tetőjavítást, manzárdkészí-
tést bármilyen anyagból, ácsmunkát. 
Tel. 0749-922-637. (14956-I) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket 
javítok. Tel. 0755-825-502. (14863-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezem és emlé-
keztetek szeretett édesanyámra, 
LÉNÁRTH VALÉRIÁRA halálának 
első évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szerető leánya, Erika. (14768-I) 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az 
évek, míg élünk, velünk lesz szép 
emléked.  
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk február 18-án a szerető 
édesanyára, a gondos nagyma-
mára és dédimamára, id.  
SZÉKELY MARGITRA halálának 
4. évfordulóján. Áldott emlékét 
őrzik egy életen át szerető gyer-
mekei: Jutka, Imi, Enikő és azok 
családja. Nyugodjon békében! 
(14857) 

„Lelked, remélem, békére talált,  
S te a mennyből vigyázol majd 
ránk.  
Soha nem felejtünk, szívünkben 
szeretünk,  
Rád örökké emlékezünk.”  
Fájó szívvel emlékeztünk február 
17-én LOKODI BOLDIZSÁRRA 
halálának első évfordulóján. Nyu-
godjon békében!  Emlékét őrzi fe-
lesége, leánya és családja. 
(14840) 

Kegyelettel emlékezünk február 
18-án ROSKA REBEKÁRA halálá-
nak 29. évfordulóján. Szerettei. 
(14876) 

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 18-án a drága férjre, édes-
apára, papókára, a volt csekelaki 
BALOGH GYÖRGYRE halálának 
29. évfordulóján. Felesége, gye-
rekei és családjuk. (14914-I) 

Kegyelettel emlékezünk február 
19-én a volt oláhdellői DEMETER 
ÁRPÁDRA halálának 4. évfordu-
lóján. Nyugalma legyen áldott! 
Demeter György és családja 
Oláhdellőről. (14913-I) 

Immár 10 éve, hogy szeretett 
Édesapánk, TÖRÖK FERENC ny. 
földrajztanár 2012. február 20-án 
elhunyt. Nyugodj békében, Tati, 
hiányzol! Lányaid: Mari, Babuci. 
(14936-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel tudatja a csa-
lád, hogy  

MOLNÁR MÁRIA 
szül. Vizi 

életének 93. évében, 2022. feb-
ruár 15-én elhunyt.  
Temetése 2022. február 21-én, 
hétfőn du. 2 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben.  
Emlékét őrzi családja és barátai. 
Pihenése legyen csendes! (p.-I)  

 
Mély fájdalommal vettük tudomá-
sul, hogy szeretett öcsém, 

BALOGH ÁRPÁD 
(fodrász) 

a Higiénia szövetkezet  
volt dolgozója  

77. évében  február 15-én hirtelen 
elhunyt.  
Temetése február 18-án lesz a re-
formátus temetőben. Nyugodjál 
békében, drága testvérem! 
Bátyja, Lajos és családja, a roko-
nok, ismerősök. 

Béke poraira! (14945) 
 
 

Mély megrendüléssel és szo-
morú szívvel vettük tudomásul  

özv. MORÉH GYULA 
hirtelen halálának hírét. 
Temetése február 19-én, szomba-
ton délben 12 órakor lesz a refor-
mátus temetőben.  
Búcsúzik tőle lánya, Kinga, férje, 
unokái, dédunokái, sógornője, 
Réka és családja.  

Nyugodj békében, Táti! (14964) 

 
„Emlékek varázsa melegíti lel-
kem, 
Szívemben érzem őt, soha nem 
felejtem, 
Álmok, emlékek, szép szavak, 
Ez minden, ami a múltból meg-
maradt, 
Tátongó űr lelkemben a hiány, 
Néha kicsit csendesül, de örökké 
fáj.” 
Mély fájdalommal és bánattal tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség, 
anya, rokon, testvér, szomszéd, 
ismerős, 

id. PÁSZTOR ILONA  
(szül. Simon) 

életének 86. évében, 2022. feb-
ruár 17-én csendesen megpi-
hent. Drága halottunk virrasztása 
2022. február 19-én, szombaton 
17 órakor lesz a marosszentan-
nai temető kápolnájában, a 
gyászszertartásra 2022. február 
20-án, vasárnap 14 órakor kerül 
sor református szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (-I)
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Fájó szívvel emlékezünk február 18-án 
a radnóti születésű 

SZIGETI GYULÁRA 
halálának 4. évfordulóján.  
Őt soha el nem feledő felesége,  
Emma és fia, Ferenc. (14926) 

Szomorú szívvel emlékezünk február 
21-én 

MARTON ILONÁRA 
született Fazakas 

halálának 2. évfordulóján.  
Nyugodjál békében, drága jó édes-
anya, nagymama, dédmama! 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des!  
Szerettei. (14930)

Szomorú szívvel, de Isten akaratának 
engedelmeskedve tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy a 
legjobb férj, édesapa, testvér, rokon és 
szomszéd, a nyomáti születésű  

CSEH DÉNES  
az Imatex volt dolgozója  

szerető szíve életének 76. évében 
2022. február 15-én megszűnt do-
bogni.  
Drága halottunk földi maradványait 
február 22-én, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Jeddi úti városi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Felesége, Margit és fia, Lóránt. (14940)

Minden évben eljön az a nap, 
Amely számunkra fájó emlék marad. 
Mint gyertyaláng lobban el az élet, 
Mint gyors folyó rohannak az évek.  

A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs közöttünk már. 

Minden elmúlik, minden elenyész,  
Csak egy él örökké: a reád emlékezés. 

Szomorú szívvel emlékezünk február 19-én  
ifj. KATONA PÉTERRE  

halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Emlékét őrzi felesége, Anikó, két leánya, a két veje és a három 
unoka. (14860)

Magyari Géza, a nyárádremetei közbirtokosság elnöke, a közbirtokossági 
statútum 11-es cikkelye alapján,  
ÖSSZEHÍVOM A NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG TAGJAINAK 
ÁLTALÁNOS GYŰLÉSÉT  
2022. március 20-án 12 órára, a nyárádremetei kultúrotthonba, a 
következő napirenddel:  
– a közgyűlés érvényességének jóváhagyása;  
– a közbirtokossági tagsági regiszter örökösödési és adásvételi iratok 
alapján történő módosításának jóváhagyása;  
– a vezetőtanács és a cenzorbizottság beszámolója a 2021-es év 
vagyonkezeléséről, a bizottság vagyonkezelés alóli felmentése a 2021-es 
évre;  
– az új vezetőtanács és az új cenzorbizottság tagjainak megválasztása. 
(p.-I)

DR. FÁBIÁN FERENCZ fogorvos, értesítem pácienseimet, hogy új 
munkahelyem címe: Rodnei utca 26. szám. Programáltatni lehet a 0770-
348-509-es telefonszámon. (14950-I)

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Adócsalás Elleni Főigazgatóság 

 
 Közel 43 millió lej értékben online eladott 

mobiltelefonok, jövedelemadó fizetése nélkül 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal keretében működő Adócsalás Elleni Fő-

igazgatóság felügyelői egy bukaresti székhelyű céget azonosítottak, ame-
lyen keresztül a 2019–2021 közötti időszakban korszerű mobiltelefonokat 
értékesítettek online, közel 43 millió lej értékben, regisztrálás és bejelen-
tés nélkül. Ezáltal a cég képviselői összesen mintegy 12 millió lej kárt 
okoztak, ami az általános forgalmi adót, a nyereségadót és a kapcsolódó 
kisvállalkozások jövedelemadóját illeti. Az államháztartást ért kár meg-
térítése érdekében az adócsalás elleni felügyelők értesítik a bűnügyi nyo-
mozó szerveket. 

Az ellenőrzések során az adócsalás elleni felügyelők megállapították, 
hogy a telefonokat a cég képviselői személyesen szállították ki Bukarest-
ben, és közvetlenül az autó csomagtartójából árulták. Országszerte több 
mint 17 ezer csomagot küldtek szét utánvéttel, futárcégeken keresztül, 
amelyeknek fiktív személyazonosságokat jelentettek be. Az ellenőrök 
megállapították, hogy a bejelentett székhelyen nem folytattak kereske-
delmi tevékenységet, illetve erre a címre több mint 500 másik cég van be-
jegyezve. 

Az adásvétel jogszerűtlenségének álcázása érdekében a termékek a 
csomagellenőrzés lehetőségével, számlaszerű okmányokkal kerültek ki-
szállításra, a vásárlóknak lehetetlen volt a termékre vonatkozó törvényi 
jogokkal és garanciával élni. 

Ráadásul a cég nem volt aktív, és csak készpénzes fizetést fogadott el, 
ami egyértelműen a fiskális szabálytalanság jele. 

Az áruk futárkiszállítással történő online értékesítésének ellenőrzése 
tovább folytatódik, a bevételek adózásának biztosítása érdekében. 

Az Adócsalás Elleni Főigazgatóság azt javasolja minden kereskedőnek, 
természetes és jogi személynek, aki online értékesítést bonyolít le, hogy tel-
jesítse minden, az állami költségvetést megillető adófizetési kötelezettségét.
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26. nemzetközi borverseny 
Balavásáron 

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás szervezésében március 
8–12. között lesz a 26. nemzetközi borverseny Balavásáron, a Ro-
mantik vendéglőben.  

Egy minta 3 db 0,7 l-es, dugaszolt és felcímkézett palack borból 
áll. A címkén fel kell tüntetni a bor  származási helyét, a jeligét, 
fajtáját, évjáratát. Egy minta benevezési díja 20 lej. 

A program:  
– március 8-án 10 és 17 óra között a borminták begyűjtése a Ro-

mantik vendéglőben     
– március 9-én 10–16 óra között a borok besorolása 
– március 10-én a borok elbírálása 
– március 11-én értékelés, a diplomák kitöltése 
– március 12-én 10 órától ünnepélyes eredményhirdetés, díjazás, 

díszebéd  
 Az ebédjegyeket – 100 lej/fő – a vendéglő recepcióján lehet meg-

vásárolni. A járványügyi szabályok betartása kötelező. Az esetleges 
változásokat időben közöljük.  

Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámokon:  
– Sütő Árpád:  0722-148-210 
– Miklós Gyula: 0741-125-909 
– Balogh Gyula:  0745-358-548  

 A szervezőbizottság

MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

Közlemény 

 

A módosított és kiegészített 350/2006. sz. ifjúsági törvény 28. cikkelyének rendelke-

zéseivel összhangban a Maros megye 2022. évi általános költségvetését jóváhagyó 

10/2022. sz. határozattal a Maros Megyei Tanács létrehozta az ifjúsági tevékenységek 

finanszírozási alapját 150.000 lej értékben.  

Maros megye általános költségvetéséből a kulturális, az egyházi, a sport, az ifjúsági 

tevékenységek és a szociális segítségnyújtás terén az idénre vissza nem térítendő tá-

mogatás nyújtására vonatkozó éves program jóváhagyásáról szóló 11/2022. számú 

határozatban az ifjúsági területet is felvették azok közé, amelyekre vissza nem térí-

tendő finanszírozást nyújtanak.  

Figyelembe véve a 350/2006. sz. törvény 10. cikkében és 28. cikkének (2) bekezdé-

sében foglalt rendelkezéseket, a Maros Megyei Tanács megbeszélésre hívja a Maros 

megyei ifjúsági civil szervezeteket és alapítványokat 2022. március 2-án 13.00 órára, 

a Maros Megyei Tanács székhelyére, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alá, a kis-

terembe. A tanácskozás célja az ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységek meg-

határozása az ifjúságpolitika területén, a 2015–2020-as időszakra vonatkozó országos 

stratégiáról szóló 24/2015-ös kormányhatározatban meghatározott főbb beavatkozási 

területek, konkrét célkitűzések és cselekvési irányok mentén. 

Kérjük a szervezeteket, hogy legkésőbb március 1-jén 14.00 óráig igazolják részvé-

telüket a szoverfi.gabriella@cjmures.ro e-mail-címen, képviselőjük megjelölésével. 

További információkat Szövérfi Gabriellától lehet kérni a 0265-263-211-es telefon-

számon, 1213-as belső szám. 

 

Az ELNÖK nevében Paul Cosma 

Szász Zoltán-Tibor FŐJEGYZŐ 

megyemenedzser

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt 
álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa újabb nyilvános árverést  szervez az adós cég tulajdonában levő  

javak eladására: 
– 8.200 négyzetméter összterületű telek Nagyernyében, két parcella, telekkönyvszámuk 50576 és 

50580.  Kikiáltási ár 303.841 lej + héa.  
A parcellák listája megtekinthető a www.licitatii-insolventa.ro, a www.smdamures.ro és a www.olx.ro 

weboldalakon, valamint a csődbiztos székhelyén. 
A nyilvános árverésre február 25-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente pénte-

kenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a 
magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-
át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.  

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096 vagy az adós 0736-444-657-es tele-
fonszámán.

Értesítés 
A Jeddi Polgármesteri Hivatal meghívja azon földtulajdo-

nosokat, akiknek szántó- és gyümölcsösterületük van a kö-
vetkező dűlőkben: Lázd, Kétszőlőköze, Hideghavas, Husuba, 
Gura Tiribici és Tiribici, a 7, 9 és 10-es kataszteri szektorban 
(3, 4, 5-ös tárla), hogy 2022. február 24-én reggel 9 órakor ve-
gyenek részt a parcellák azonosításában, a határaik megha-
tározásában és kimérésében, az említett dűlőkben végzendő 
általános kataszteri beírási szerződés kivitelezése érdekében.  

Találkozó a Jeddi Polgármesteri Hivatal udvarán.  
Bővebb felvilágosítás a 0265/243-303 – 107-es belső – tele-

fonszámon. 


