
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Marosvásárhelyi 
Városi Sportklub (VSK) révén egy eddig használaton kívüli 
épületet alakított át multifunkcionális sportteremmé. Ennek 
bemutatójára és avatójára február 22-én, kedden 12 órakor 
került sor. Az eseményen részt vett Soós Zoltán, Marosvásár-
hely polgármestere és Szászgáspár Barnabás, a VSK aligazga-
tója, továbbá a különböző sportszakosztályok vezetői. 

 Soós Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy az épület adminisztrálását 
2021-ben vette át a Marosvásárhelyi Városi Sportklub. Ezt követően kez-
dődtek meg a felújítások, az elmúlt négy hónap alatt érkeztek meg a 
gépek és felszerelések. Az elöljáró véleménye szerint most már Maros-
vásárhelyen is olyan körülményeket tudnak teremteni a sportolók szá-
mára, amelyek nemzetközi szinten is megfelelnek, hiszen korszerű 
felszerelés, rendezett öltöző, de még szauna is van a létesítményben. 

Kommentár a kispadról 
Hol vannak már azok a drága szép napok, amikor a régi idők em-

bere a (tömb)ház előtti padon adta ki magából a világról alkotott 
magvas véleményét? Amikor a szomszédság körében órák hosszat 
lehetett diskurálni az éppen aktuális dolgokról, befőtteltevésről, kis-
kerti betakarításról, aszfaltszagú disznóperzselésről, aprószentezni 
amiatt, hogy kinek mikor robbant le a Trabant-Lada-Dacia szent-
háromság. A technológia akkori hiánya és az adott körülmények 
okozta életvitelbeli nehézségek mellett ennek volt jó és rossz oldala 
is, ez esetben történetesen mindkettő ugyanaz: hogy az áldott szom-
szédságon kívül más nem hallotta ezen magvas véleményezést, a 
nyári délutánokba kirepülő gondolatmenetek pusztába kiáltó szavak 
maradtak csupán, és azok sem értesültek róluk, akiknek módjukban 
állt volna változtatni, sem azok, akiknek nem, de akiket abszolút nem 
is érdekelt. És ez így is volt jó. 

Napjainkban már másképp működik a dolog. A (tömb)ház előtti 
padokon sihederek köpködik a magot, a magvas véleményeket alko-
tók pedig odabent a jó melegben, a számítógép vagy az okostelefon 
mellett adják ki magukból a gondolatfüzért. A pusztába kiáltó szó 
ezáltal megfogan, gondolat lesz belőle, amelyet a hasonlóan magvas 
véleményekkel rendelkezők rajongva tesznek a magukévá, és meg-
születik egy eszme, amely a szektákhoz hasonló módon rajongó kö-
vetőkre talál, akik aztán senkit és semmit nem kímélve, önmaguk 
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Nő az örökbe 
fogadott kiskorúak 
száma 
Az utóbbi években Maros megyében 
is nőtt az örökbe fogadott gyerekek 
száma, ugyanakkor a családoké is, 
akik ilyen szándékkal fordulnak a 
gyermekjogvédelmi igazgatósághoz. 
Tavaly 5O gyerek került új családhoz, 
és jelenleg is több mint kétszázan 
vannak a védelmi rendszerben, akik 
szerető szülőkre várnak. 
____________4. 
A kert „termése”:  
jó minőségű 
tökmagolaj 
A marosludasi Szász Miklós amolyan 
ezermester, aminek nekikezd, azt tö-
kéletesen elvégzi. Többféle vállalko-
zása van, egyebek mellett tökmagot 
termel, s ebből tökmagolajat állít elő. 
Földjeit, a ház melletti óriási kertet, a 
határon levő földeket nem hagyja mű-
veletlenül, olyasmit termel, amire van 
kereslet. 
____________6. 
Egyre több riasztás 
érkezik 
a tűzoltókhoz  
A Maros megyei tűzoltókat a múlt hét 
végén tizenöt alkalommal riasztották 
tűzoltáshoz, kilencszer száraz növény-
zet, tarlótűz oltásához, mivel több 
ízben is fennállt a felügyelet nélkül ha-
gyott lángok továbbterjedésének ve-
szélye. 
____________8.

Fotó:  Nagy Tibor
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Multifunkcionális sportterem Marosvásárhelyen  

Nemzetközi szintű feltételek

Kaáli Nagy Botond 



Nagyi, légy te is ott! 
Február 25-én, pénteken délután 6 órától a szászrégeni 
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében, a Hu-
mana Regun Egyesület és az RMDSZ szászrégeni nő-
szervezetének szervezésében Nagyi, légy te is ott! 
címmel farsangi zenés-táncos-verses előadás lesz. Fel-
lép a Járom néptánccsoport gyerek- és ifjúsági cso-
portja, a Csim-Bumm ifjúsági és gyermekszínjátszó 
csoport, a Népszínház Kemény János Társulata. Az 
előadáson a járványügyi előírások betartásával lehet 
részt venni.  

Kamarakoncert a Kultúrpalotában  
Március 1-jén, kedden 19 órától a marosvásárhelyi Kul-

túrpalota színpadán a D’Arta Piano Trio kamaraegyüttes 
(Bianca Cârcu – hegedű, Andreea Petrila – gordonka 
és Bordos Nagy Csilla – zongora) orosz zeneszerzők 
alkotásait (A. Arenszkij 1 d-moll trió, op. 32 és D. Sosz-
takovics: 1. c-moll trió, op. 8.) adja elő a filharmónia 
meghívottjaként. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál 
vásárolhatók és online az Eventbook honlapján 
(https://eventbook.ro/.../bilete-concert-cameral-tg-
mures) foglalhatók.  

A jég hátán – könyvbemutató  
Február 25-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi 
Studium Hub épületében bemutatják Csata Éva pszi-
chológus A jég hátán című kötetét. Az esemény mode-
rátora Csatlos Tünde, aki a szerzővel és dr. 
Lukács-Márton Rékával beszélget a könyvről és a ho-
kizásról.  

 

IDŐJÁRÁS 
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Március 11-ig látogatható a Medve 
kiállítás 

Február 17-én, csütörtökön a marosvásárhelyi Bernády 
Házban bemutatták Dezső László természetfotós Medve 
című kötetét. Az eseményem megnyílt a fotóalbumot illuszt-
ráló, nagy méretű medvefotókból összeállított kiállítás is, 
amely március 11-ig látogatható. Az album megvásárolható 
a Bernády Házban.  

Nagy Krisztina Amerikában  
Nagy Krisztina, a marosvásárhelyi Művészeti Líceum kivé-
teles képességű egykori diákja, Gyarmati Andrea egykori 
tanítványa a 2019-ben meghirdetett amerikai Progressiv 
Musicians zongora-, hegedű- és gitárverseny kategória-
győzteseként kedden fellépett a New York-i Carnegie Hall-
ban az élő gálaműsoron, vasárnap New Brunswickben 
koncertezett a magyar közösség meghívására. Nagy Krisz-
tina a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia kivételes te-
hetségek osztályában képezi magát, tanárai Eckhardt 
Gábor és Hargitai Imre.  

Idejében törlesztik a mezőgazdasági 
támogatást  

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség feb-
ruár 21-ig 768.205 igénylőnek hagyta jóvá a 2021-es me-
zőgazdasági évre szánt támogatás folyósítását, ez a 
kérvényezők 95,21%-át jelenti. 2022-ben összesen 2,36 
milliárd eurót kapnak a gazdák, ebből 1,76 milliárd az Eu-
rópai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA), 425,67 mil-
lió az Európai Vidékfejlesztési Alapból (FEADR), 178,98 
millió az országos költségvetésből származik. Az állatte-
nyésztőknek eddig 177,84 euró ún. társult támogatás kifi-
zetését hagyták jóvá. A FEGA-ból 4,9475 lejes, a 
vidékfejlesztési alapból 4,8683 lejes árfolyammal számolják 
át az euró értékét. Megyénkben 23.799 támogatási kér-
vényt nyújtottak be az APIA-hoz.  

A Látó szerkesztői Szászrégenben 
Február 28-án, hétfőn 17 órától a szászrégeni Petru Maior 
városi könyvtár nagytermében a könyvtár és a Humana 
Regun Egyesület szervezésében – a magyar sajtó napja al-
kalmából – a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztőivel – 
Codău Annamáriával, Demény Péterrel, Kovács András Fe-
renccel, Láng Zsolttal, Szabó Róbert Csabával, Vida Gá-
borrral – találkozhatnak az érdeklődők. A járványügyi 
szabályok betartása kötelező.  

Táskákat raboltak  
Február 18-án a szászrégeni rendőrök előállítottak három 
petelei fiatalt, akik 17-én és 18-án az utcán idősebb nők ke-
zéből kirángatták a táskát, és így pénzre és egyéb javakra 
tettek szert. A kihallgatásukat követően az ügyész 30 napos 
vizsgálati fogságot rendelt el. Az ügyet a szászrégeni bíró-
sági ügyészség vizsgálja.  

Hírszerkesztő: Vajda György  

23., szerda 
A Nap kel  

7 óra 13 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 59 perckor.  
Az év 54. napja,  

hátravan 311 nap.

Megyei hírek 

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

Február 25-én 18 órától Szovátán, a Teleki Okta-
tási Központban minden érdeklődőt várnak a 
Farsang nálunk című eseményre.  

Farsangi hagyományokat megörökítő fotókiállítás, 
könyvbemutatók, majd farsangi szokásokat bemutató, 
vidám táncos műsorral készül közös szervezésben az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Maros Művész-
együttes, a Napsugár Táncegyüttes, a Marx József 
Fotóklub és a Teleki Oktatási Központ.  

Az eseményen megtekinthetik Barabási Attila Csaba és 
Bálint Zsigmond Farsangi játékok című fotókiállítását. Az 
összeállításban 1982-tól napjainkig idézik fel az alsósó-
falvi és kibédi farsangi szokásokat. Bálint Zsigmond fotó-
művész, a Marosvásárhelyi Marx József Fotóklub tagja a 
‘70-es évek elejétől rendszeresen fényképezte az erdélyi 
falvak tárgyi és szellemi néprajzát, a rendszerváltást köve-
tően pedig a változó falvak mindennapjait a ’80-as és a 
’90-es években, majd 2010-ben Kibéden a farsangi szoká-
sokat. Barabási Attila Csabát, a Maros Művészegyüttes 
igazgatóját, a Marx József Fotóklub tagját kibédiként meg-
ihlette szülőfaluja szokásvilága. Szerencsés dolognak ta-

lálja, hogy részt vehetett a farsangtemetéseken. Ő maga 
lassan húsz éve fotózik Kibéden is, és most jött rá, hogy 
az ő alkotásai is dokumentumértékűekké váltak, hisz azóta 
emberek haltak meg, a falu megváltozott, fejlődött, és 
nemcsak házak, épületek tűntek el, hanem a sáros utcák is 
a hozzájuk tartozó tehéncsordák és libák képével. 

A fotókiállítás megnyitója után Barabás László és Bálint 
Zsigmond Összenéztünk, értettük egymást, illetve Barabás 
László Szikonyország eltűnőben? című könyveinek bemu-
tatóján vehetnek részt az érdeklődők. Az erdélyi magyar-
ság népi közösségének múlt századi szokásvilágát, 
szokáskultúráját vizsgálja az Összenéztünk, értettük egy-
mást című kötet. A parajdi származású Barabás László 
néprajzkutató Szikonyország eltűnőben? című könyve 
pedig a sóvidéki írásaiból, közléseiből válogatott, terjedel-
mes kézirat. A könyveket méltatja Barabási Attila Csaba.  

Az est folyamán a Napsugár Táncegyüttes Pál utcai fo-
nóban című új előadásából láthatók részletek.  

Az esemény házigazdája Bíró Zsolt, a Teleki Oktatási 
Központ igazgatója.  

Farsang nálunk 
Szóban, képben, táncban 

Változtak a Büntető törvénykönyv házi őrizetre 
vonatkozó szabályai. Ha a bűnügyi felügyelet 
alatt álló vádlott a kényszerintézkedés szabálya-
inak megszegésével más helységbe távozik, meg-
szökésként kezelik, és elrendelhetik a letar- 
tóztatását, ahogy a bűnügyi felügyelet ideje alatt 
a magatartási szabályok megsértése miatt is.  

Amennyiben egy házi őrizetben lévő megszegi a lak- 
helyelhagyási tilalmat, vagy elhagyja azt az útvonalat, il-
letve megszegi azokat a feltételeket, amelyeket bírósági 
úton megszabtak számára, szökésnek minősül, és a bűn-
cselekményt akként kezelik. Amint a felügyeletével meg-
bízott hatóság úgy ítéli meg, hogy rosszhiszeműen szegte 
meg a szabályokat az elítélt, a hatóságnak joga van elfogni, 
és az ügyészség vagy bíróság elé állítani. A házi őrizet nem 
a büntetés egy fajtája, hanem kényszerintézkedés. Ez egy 
típusa a bűnügyi felügyeletnek, és a házi őrizet mellett a 
lakhelyelhagyási tilalom, a bűnügyi eltiltás és a jelentke-
zési kötelezettség is ide tartozik. 

A cél kiküszöbölni a bűnismétlés és a bizonyítás meg-

akadályozásának a lehetőségét, illetve a szökés vagy elrej-
tőzés veszélyét. Lényeges, hogy a bűnügyi felügyeletet el 
lehet rendelni egy lakásra, adott területre, illetve meghatá-
rozhatók a mozgási zónák is. A bűnügyi felügyelet kereté-
ben meghatározható, hogy hetente egyszer a házi őrizetben 
lévő személy jelentkezzen a felügyeletével megbízott rend-
őrnél, akinek jogában áll ellenőrizni a bűncselekménnyel 
kapcsolatos ügyiratot, hozzáférhet a hatóság, a jogi vagy 
magánszemély, valamint a közintézmény felvételeihez.  

A módosításokat a 2021. évi 146-os számú törvénnyel 
fogadták el, és az elektronikus nyomkövetés megszervezé-
sét, annak működését, riasztás esetén a követendő akció-
tervet szabályozza. A bűnügyi felügyelet célja, hogy a 
letartóztatás valós alternatívájává váljon, elrendelése több 
mindentől függ, például a cselekmény jellegétől, illetve a 
terhelt személyi körülményeitől. Emellett az is fontos, hogy 
a bíró milyen indokkal rendelte el a kényszerintézkedést, 
mivel nem mindegy, hogy szökés, elrejtőzés, a bizonyítás 
meghiúsításának vagy a bűnismétlésnek a veszélye áll 
fenn. (pálosy) 

Változtak a Btk. házi őrizeti szabályai 
Bűnügyi felügyeletből letartóztatás 
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igazáról teljes mértékben meggyőződve, az esetek nagy 
többségében a minimális nyitottságról, nagyvonalúság-
ról, kölcsönös tiszteletről sem téve tanúbizonyságot, a 
fejlett világba állítólagosan kitekintő, valójában csukott 
szemmel, a virtuális asztalt dühödten csapkodva mond-
ják meg mindenkinek, akár érdekli azokat, akár nem, 
hogy mi az igazság. Pedig tudjuk, hogy az igazság nem 
létezik. Csak igazságok léteznek. 

Jó példa erre az a szánalmas katyvasz, amelyet a kü-
lönböző, vásárhelyi tematikájú, a legismertebb közös-
ségi oldalon megtalálható csoportokon olvashatunk. 
Nyuszika sapkája analóg dedósmese a kőkorszakból 
ahhoz képest, hogy milyen ámokfutást lerendeznek egye-
sek ezeken a csoportokon. Mintha az összes, gyerek- és 
felnőttkorban gyökerező frusztrációjukat ezeken az ol-
dalakon akarnák kiélni, élvezve minden előnyét annak, 
hogy ott bárki megtalálja őket és a magvas véleményt, 
akár akarja, akár nem. Tökéletes példa erre a vásárhe-
lyi műfenyő esete, amelyre kígyót-békát kiabáltak, majd 
kiálltak eléje fotózkodni. Most a főtéri padok képezik a 
panelproli-forródrótot, na azokra aztán lehet kommen-
tálni: rondák, kényelmetlenek, nem praktikusak, csak 
félig van rajtuk háttámla, nemlehetrajtukórákigüldö-
gélni (ki a bánat üldögél órákig egy padon?) satöbbi. 
Aki esetleg érvekkel ellentétezné, mondván, hogy ezek 
formatervezett designerpadok, feldobják a látványt, és 
lehet rajtuk egymással szemben ülve is beszélgetni, az 
szinte azonnal az össznépi huhogás tárgyává enyészik. 
Csakhogy ez az össznépi dolog nagyon csalóka: azok, 
akik értékelik a pozitív változást, általában nem sakkoz-
nak a galambokkal, az övékével megegyező vélemé-
nyekre adott lájkok mennyisége azonban jelzi, hogy az 
ő számuk sem csekély. 

A lényeg azonban nem maga a vélemény mint olyan 
– igen, ahhoz joga van ma már bárkinek, és ez jó. A lé-
nyeg az, hogy a mi kis, egykor flekkenszagú városunk-
ban pont közülünk, az állítólagosan civilizált 
őslakosság közül viselkednek sokan úgy, mint a hancúr-
mentes vénkisasszonyok, mindent blamálnak, mindenre 
ráböfögnek, semmi sem jó, semmi sem okés, az igen sok-
szor katasztrofális helyesírással megtámogatott magvas 
véleményt pedig szinte soha nem kíséri jobbító szán-
dékú, kreatív ötlet. A kritika minálunk nem konstruktív 
jellegű. Elszomorító látni, olvasni a rengeteg besava-
nyodott, avítt, poros és befőttszagú, a fejlődést, az evo-
lúciót, a jó értelemben vett modernizálást zsigerből 
elutasító, istenkomplexusos kommentet, a közélet nagy 
fejében matató kicsinyes és eredménytelen orrturkálást. 
Ilyenkor vetődik fel a gondolat: miközben a régi város-
vezetés pont letojta az átláthatóságot, és nem tett fel 
semmit a közösségi oldalakra, a város pedig olyanná 
lett, amilyenné, azt nem kommentálta senki. A mostani 
folyamatosan dokumentálja tevékenységét, erre pedig 
rögtön rászökik az összes gyászhuszár. Most akkor kinek 
volt igaza? Vajon tényleg megért arra ez a lakosság, 
hogy tudjon mindenről? 

Néha úgy érzem, megérdemeljük a sorsunk. Akár 
akarjuk, akár nem.  

Biztonsági üveg a taxikra 
Döntő házként fogadta el kedden a képviselőház a 
2003/38-as törvényt módosító jogszabályt, amely ér-
telmében a romániai taxikat európai előírások szerinti 
biztonsági üvegből készült ablakokkal kell ellátni, el-
lenkező esetben nem kaphatják meg a Román Gép-
jármű-nyilvántartó Hivataltól (RAR) a 
taxi-igazolólapot. A jogszabály értelmében ahhoz, 
hogy egy járművet személytaxi-szolgáltatás végzé-
sére alkalmasnak minősítsen a RAR, olyan ablakok-
kal kell rendelkeznie, amelyek megfelelnek az 
Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 
(ENSZ-EGB) biztonsági üvegezésre alkalmas anya-
gok és járművekbe való beszerelésük jóváhagyására 
vonatkozó 43. számú előírásának. (Agerpres) 

Szigorúbb büntetések 
A képviselőház kedden döntő házként egyhangúlag 
elfogadta a 18 év alatti fiataloknak dohánytermékeket 
árusító kereskedelmi egységekre kiszabható szank-
ciókat szigorító törvénytervezetet. A jogszabályban 
előírt intézkedések az alkoholtartalmú italok és do-
hánytermékek kiskorúaknak történő árusítását tiltó 
jogszabályok betartására kényszerítik a kereske-
delmi egységeket, és elriasztják a kiskorúakat e ter-
mékek megvásárlásától. A tilalom megszegése 
10.000 lejes pénzbírsággal és a kereskedelmi egy-
ség működésének 30 napra történő felfüggesztésé-
vel büntetendő az első kihágás esetében, míg az 
újabb kihágás elkövetése 20.000 lejes pénzbírságot 
és a létesítmény bezárását vonja maga után.  
(Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Kommentár a kispadról 

A délkelet-ukrajnai szakadár Donyecki Népköztár-
saság és Luhanszki Népköztársaság szuverenitásá-
nak haladéktalan elismerését jelentette be hétfő 
esti videóüzenetében Vlagyimir Putyin orosz elnök. 

Putyin tévékamerák előtt együttműködési és barátsági meg-
állapodást írt alá a Kremlben Gyenyisz Pusilinnal, a Donyecki 
Népköztársaság és Leonyid Paszecsnyikkal, a Luhanszki Nép-
köztársaság vezetőjével. Az elnök felkérte a parlament két 
házát, hogy támogassa döntését, és ratifikálja a két szerződést.  

Az elnök felhatalmazta az orosz fegyveres erőket, hogy a 
két „népköztársaság” területén biztosítsák a békefenntartást. 
Emellett utasította az orosz külügyminisztériumot, hogy kezd-
jen tárgyalásokat a két entitással a diplomáciai, baráti kapcso-
latok, valamint az együttműködés és kölcsönös 
segítségnyújtás létrehozásáról.  

A Kreml sajtószolgálata szerint Putyin telefonon előzetesen 
telefonon értesítette Emmanuel Macron francia elnököt és 
Olaf Scholz német kancellárt, hogy el kívánja ismerni a két 
ukrajnai szakadár köztársaság függetlenségét. Az orosz állam-
fői hivatal szerint a két nyugat-európai vezető csalódottságá-
nak adott hangot, de kifejezte készségét a kapcsolatok 
fenntartására. Putyin szerint radikálisan megváltozik a globá-
lis biztonsági helyzet, ha Ukrajna tömegpusztító fegyverhez 
jut. 

Az orosz elnök azt hangoztatta, hogy a mai Ukrajnát Lenin 
és a bolsevikok hozták létre, keleten ősi orosz területeket hoz-
zácsatolva. 
Nincs ok a kaotikus cselekvésre 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddre virradóan videó-
üzenetben fordult az ukránokhoz, miután Vlagyimir Putyin 
orosz elnök bejelentette a Donyec-medencei szakadár „nép-
köztársaságok” Ukrajnától való függetlenségének elismerését, 
és kijelentette, hogy most „nincs ok a kaotikus cselekvésre, 
az álmatlan éjszakára”. 

 Zelenszkij leszögezte egyúttal, hogy Ukrajna nem adja fel 
területeit.  

„A saját földünkön vagyunk, nem félünk senkitől és sem-
mitől, nem tartozunk senkinek semmivel, és nem is adunk sen-
kinek semmit, ebben biztosak vagyunk. Mert nem 2014 
februárja van, hanem 2022 februárja. Más ország, más had-
sereg, de ugyanaz a cél: a béke, Ukrajna békéje” – fogalmazott 
az elnök, utalva arra, hogy 2014-ben csatolta el Oroszország 
Ukrajnától önhatalmúlag a Krím félszigetet, majd robbantotta 
ki a fegyveres konfliktust a Donyec-medencében.  

A Kreml változatlanul tagadja Kijev vádjait, amelyek sze-
rint a kezdetektől fegyverekkel és katonákkal segítette a Do-
nyec-medencei szakadárokat, a térségben dúló konfliktust 
pedig Moszkva „polgárháborúnak”, Ukrajnán belüli belhábo-
rúnak nevezi.  

Zelenszkij videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Ukrajna 
nemzetközileg elismert határai Oroszország lépései ellenére 
is változatlanok maradnak. Szavai szerint Ukrajna egyértel-
műen szuverenitása és területi integritása megsértésének mi-
nősíti Oroszország legutóbbi lépéseit. Kiemelte, hogy e 
döntések következményeiért minden felelősség Oroszország 
politikai vezetését terheli. 
Kijev a diplomáciai kapcsolatok megszakítását fontolgatja  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette kedden, hogy 
fontolóra veszi az Ukrajna és Oroszország közötti diplomáciai 
kapcsolatok megszakítását. 

Az államfő erről azon a sajtótájékoztatón beszélt, amelyet 
Alar Karis észt elnökkel kijevi megbeszélésüket követően kö-
zösen tartottak. 

„Kérést kaptam a külügyminisztériumtól, hogy fontoljam 
meg az Ukrajna és az Oroszországi Föderáció közötti diplo-
máciai kapcsolatok megszakításának kérdését. A sajtótájékoz-
tató után ezen a témán fogok dolgozni. És nem csak ezen” – 
fogalmazott Zelenszkij. 

Felszólította továbbá Ukrajna nemzetközi partnereit, hogy 

vezessenek be szankciókat az Északi Áramlat-2 orosz gázve-
zeték ellen. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kedden 
úgyszintén kijelentette: Oroszország legutóbbi lépései után el-
jött az ideje, hogy a Nyugat bevezesse a beígért szankciókat 
Moszkvával szemben – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda 
hírportál.  

 Zelenszkij szerint Oroszország nem indít teljes körű hábo-
rút Ukrajna ellen. „Hisszük, hogy a háború nem lesz erőteljes 
Ukrajna ellen, és nem lesz széles körű eszkaláció az Oroszor-
szági Föderáció részéről” – hangoztatta. 
Iohannis elítélte a szakadár területek elismerését  

Románia határozottan elítéli és a nemzetközi jog súlyos 
megsértésének tartja a donyecki és luhanszki területek egyol-
dalúan kinyilvánított függetlenségének Oroszország általi el-
ismerését – szögezte le Klaus Iohannis államfő az elnöki 
hivatal honlapján hétfő este közzétett állásfoglalásában. 

„Oroszország ezzel a döntéssel megsértette Ukrajna területi 
épségét és szuverenitását, valamint a minszki megállapodás-
ban vállalt kötelezettségeit. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
állandó tagjaként Oroszország azt a világbékét és biztonságot 
veszélyezteti, amelyet éppen a Biztonsági Tanács garantál, tu-
datosan megsértve az ENSZ alapokmánya és a helsinki egyez-
mény által szentesített nemzetközi jog alapelveit” – olvasható 
a román elnök állásfoglalásában. 
A kárpátaljai magyarok aggodalma  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) el-
nöksége nyilatkozatban fejezi ki aggodalmát az Ukrajna kör-
zetében fokozódó háborús feszültség miatt, rámutatva, hogy 
„az atomfegyverek korában fegyveres úton nem lehet rendezni 
a felgyülemlett konfliktusokat”. 

A KMKSZ elnöksége kedden kiadott nyilatkozatában fel-
szólítja a nagyhatalmak vezetőit és az ukrán kormányzatot, 
hogy „tegyenek meg mindent a háború elkerülése, a problé-
mák békés úton történő rendezése érdekében”.  

A dokumentumban rámutatnak, hogy Ukrajnának az utóbbi 
években elfogadott törvényei nem teszik lehetővé a kisebb-
ségvédelem terén kötött nemzetközi egyezmények végrehaj-
tását. „Az ukrajnai kisebbségek nyelvi, oktatási jogainak 
visszaállítása jelentős mértékben hozzájárulhatna a béke és a 
stabilitás megőrzéséhez” – áll a nyilatkozatban. 

A KMKSZ elnöksége emlékeztet arra, hogy a megyei köz-
gyűlés KMKSZ-frakciója megszavazta a területi alapon szer-
veződő helyi önvédelmi egységek megyei költségvetésből 
történő finanszírozását, ugyanakkor „felhívja az illetékesek 
figyelmét, akadályozzák meg, hogy fegyverek kerülhessenek 
bűnözők, szélsőséges erők kezébe, és hatáskörükön belül min-
dent tegyenek meg a közbiztonság szavatolásáért”. 
Felelőtlen döntés 

Az RMDSZ felelőtlen döntésnek tartja, hogy Moszkva el-
ismerte a két ukrajnai szakadár köztársaságot – szögezte le 
közösségi oldalán kedden Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes, az RMDSZ elnöke. 

Úgy értékelte: az Ukrajnát megszálló orosz katonai erők 
nem békefenntartás, hanem területszerzési agresszió céljával 
vonultak be Ukrajnába. Szerinte Oroszország ezzel nemcsak 
a térség és Európa békéjét fenyegeti, hanem a nemzetközi jog 
alapjait is felrúgja.  

„Támogatjuk az Európai Unió álláspontját, és a NATO tag-
jaként Romániának a legnagyobb felelősséggel végeznie kell 
a munkáját, hozzájárulva a diplomáciai békés megoldás kere-
séséhez, az Oroszország elleni nemzetközi szankciókhoz és a 
NATO védelmi akcióihoz” – zárta állásfoglalását az RMDSZ 
elnöke. 

A román állami vezetők és más politikai pártok is elítélték, 
és a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősítették a do-
nyecki és luhanszki területek egyoldalúan kinyilvánított füg-
getlenségének Oroszország általi elismerését. 
(hírösszefoglaló) 

Putyin elismerte a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságot  
Orosz „békefenntartás” 
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Az utóbbi években Maros megyében 
is nőtt az örökbe fogadott gyerekek 
száma, ugyanakkor a családoké is, 
akik ilyen szándékkal fordulnak a 
gyermekjogvédelmi igazgatósághoz. 
Tavaly 50 gyerek került új családhoz, 
és jelenleg is több mint kétszázan 
vannak a védelmi rendszerben, akik 
szerető szülőkre várnak.   

Az utóbbi években több olyan törvénymó-
dosítás is napvilágot látott Romániában, ame-
lyek egyszerűsítik az örökbefogadás 
folyamatát, és talán ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy Maros megyében is mind több, a gyer-
mekvédelmi rendszerben nevelkedő gyerek 
talál új családra. 2018-ban 39, 2019-ben 46, 
2020-ban 55, tavaly pedig 50 gyereket fogad-
tak örökbe a Maros Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóság adatai szerint. 

Deak Elida, az intézmény igazgatóhelyet-
tese lapunk érdeklődésére elmondta, tavaly 
40 családnak (35 pár és öt egyedülálló nő) si-
került megszereznie az örökbefogadásra fel-
jogosító alkalmassági bizonylatot. Az 
örökbefogadásra vállalkozók életkora 25-68 
év között van, az érintett családok fele-fele 
arányban városi, illetve vidéki környezetben 
élnek. Huszonhat család esetében elkezdődött 
az eljárás, hogy hazavihessék a kiválasztott 
kiskorút. A megyében a tavaly 50 gyereknek 
találtak új családot, közülük 23-an más me-
gyékben élő szülőkhöz kerültek. Az igazga-
tóság örökbefogadásért felelő 
szakembereinek közbenjárásával 282 találko-
zóra került sor az új családra váró gyerekek 
és a leendő szülők között. 

Tavaly Maros megyében 283 örökbe fo-

gadható gyerek szerepelt az igazgatóság nyil-
vántartásában, legtöbbjük a 7-13 éves korcso-
portba tartozott, ezt követte a 3-6 éves 
korosztály. A tavaly örökbe fogadott gyere-
kek közül a legkisebb 10 hónapos, a legna-
gyobb 10 év körüli volt. 
A rendszerben lévő gyerekek  
mintegy 20 százaléka fogadható örökbe 

Az állami gondozásban lévő gyerekek 
nagy részét nem nyilvánítják örökbefogadha-
tónak, mivel például időnként látogatják őket 
a szüleik, de az anyagiak, a lakhatási körül-
mények hiánya vagy egészségi okok miatt 
nem tudnak róluk gondoskodni. Jelenleg 227 
gyerek vár új családra, ez mintegy húsz szá-

zaléka a gyermekvédelmi rendszerben 
nevelkedő kiskorúaknak. A tavalyi ada-
tok szerint 1420 gyerekről gondoskod-
tak a Maros megyei védelmi 
rendszerben, tehát a többség esetében 
tervben van a családba való visszail-
leszkedés, tartják a kapcsolatot a vér 
szerinti családjukkal, illetve olyan 18-
26 év közötti fiatalok, akiket a szakem-
berek a társadalomban, valamint a 
munkaerőpiacon való helytállásra ké-
szítenek fel. Kérdésünkre, hogy mikor 
nyilvánít a bíróság örökbefogadhatónak 
egy gyereket, Deak Elida elmondta, az 
esetek zömében vagy akkor kerül sor 
erre, amikor a család hosszú ideig nem 
érdeklődik felőle, vagy a szülők, illetve 
a hozzátartozók lemondanak róla, és be-
leegyeznek abba, hogy a gyerek örök-
befogadhatóvá váljon. 

Az utóbbi években növekszik az 
örökbe fogadott gyerekek száma, 
ugyanakkor azon családoké is, akik 
ilyen szándékkal fordulnak az intéz-
ményhez. Ez az igazgatóhelyettes sze-

rint több okra vezethető vissza, egyrészt arra, 
hogy a családok tájékozottabbak, hiszen a 
gyermekjogvédelmi igazgatóság is számtalan 
tájékoztató-népszerűsítő kampányt kezdemé-
nyezett a témában. Ugyanakkor a kedvező 
törvénymódosítások is hozzájárultak ehhez, 
hiszen határidők rövidültek le, ösztönző sza-
bályozások láttak napvilágot. Míg régebben 
gyakran évekbe telt, amíg a törvényben sze-
replő határidők, a hosszadalmas és bonyolult 
procedúra miatt a család megkaphatta a gye-
reket, tavaly ez átlagban 10-12 hónapra csök-
kent. 

Az új családra váró gyerekek között van 
egy kategória, a nehezen örökbefogadhatók, 

ide tartoznak a fogyatékkal élő kiskorúak (ta-
valy 54 örökbe fogadható, sérült gyerek volt 
a védelmi rendszerben), illetve a testvérpá-
rok. Az elmúlt évben 27 testvérpár várt új 
családra, kilencnek sikerült szülőket találni. 

Az eljárás része, hogy az örökbefogadást 
követően a családokat még két évig figyelem-
mel kísérik a gyermekjogvédelmi szakembe-
rek. A tavaly 65 gyerek esetében folyt az 
utókövetés, 29 esetben pedig lejárt a kétéves 
időszak – tudtuk meg az igazgatóhelyettestől. 
Törvénymódosításokkal is ösztönözik  
az örökbefogadást 

Az utóbbi években több olyan törvénymó-
dosítás született, amelyek által lerövidült, il-
letve egyszerűbbé vált az örökbefogadás. 
Egyebek mellett öt évre hosszabbítják meg 
az örökbefogadói bizonylat érvényességét, 
ami egyszerűsíti a folyamatot, ugyanis elő-
fordult, hogy a leendő szülőknek két év alatt 
sem sikerült megtalálniuk a megfelelő gyere-
ket, így lejárt a bizonylat érvényessége, és 
újra kellett kezdeniük a procedúrát. Ugyan-
akkor segítség az új taggal bővült családok-
nak, hogy a törvény egy év összeszokási 
szabadságot tesz lehetővé az egyik szülő szá-
mára. 

Mivel az a tapasztalat, hogy az örökbefo-
gadásra vállalkozók általában minél kisebb, 
egészséges gyereket szeretnének, a törvény 
további anyagi juttatásokat biztosít azoknak 
a családoknak, akik nagyobb gyereket, fogya-
tékkal élőt vagy testvéreket együtt, azaz a 
„nehezen örökbe fogadható” kategóriából vá-
lasztanak. Amennyiben az örökbe fogadott 
gyereknek terápiára van szüksége, támogatás 
jár a családnak a rehabilitációjával járó költ-
ségekre.

Marosvásárhely polgármestere 
elárulta azt is, hogy több mint 
550.000 lejből újították fel és ren-
dezték be az épületet, a finanszíro-
zás a városi költségvetésből 
származott. 

Soós Zoltán kiemelte, hogy a 
sport tekintetében itt nem állnak 
meg a fejlesztéssel. Előkészületben 
van ugyanis a teniszpályák felújí-
tása, illetve várják a kormány dön-
tését az olimpiai medence 
beüzemeléséről. Ezzel kapcsolat-
ban nem lesz átadó, hiszen ilyen 
esemény már kétszer is volt. A jogi 
háttér és a különböző papírmunkák 
miatt csúszott a végső átadás.  

Ezután következik a futballsta-
dionra vonatkozó közbeszerzés, 
amit még az idén el szeretnének in-
dítani. 

A multifunkcionális sportterem 
megnyitóján Szászgáspár Barna-
bás, a VSK aligazgatója elmondta, 
hogy az edzőtermet az elején a Ma-
rosvásárhelyi Városi Sportklub 
tagjai használhatják, mert az admi-
nisztratív rész még nem készült el 
teljesen. Miután megkötik a szer-
ződést a többi sportklubbal, azok is 
használhatják a termet. A VSK-nak 
jelenleg 270 sportolója van 15 
szakosztályba szerveződve.  

Az aligazgató elmondta, hogy a 
helyiség minden igényt lefed, az 
összes edzéstípus elvégezhető itt. 
Szakemberekkel állították össze a 
projektet. Három részre osztották 
fel az edzőtermet. Az első részt a 
tömeggyakorlatnak, azaz a súlyo-
zásnak szánták, ez a földszinten ta-
lálható. A második rész a kardio, 
ahol futópadok, szobabiciklik és 
evezőgépek vannak. Végül pedig a 

harmadik felület a kontaktspor-
toké, itt található bokszring, boksz-
zsákok. Az aligazgató elmondása 
szerint minden van, ami szükséges 
a teljes fizikai felkészüléshez. 

Szászgáspár Barnabás vélemé-
nye szerint a „civileknek” számos 
lehetőségük van edzeni. Erre ott 
vannak a magántulajdonban levő 
edzőtermek. Eddig a legnagyobb 
hiányt a sportklubok érezték, hi-
szen sok esetben nem fértek be 
abba a programba, amit a magán 
edzőtermek kínáltak. 

 A multifunkcionális sportterem 
a profi sportolóké. Szakosított ed-
zőkkel, saját program alapján bár-
mikor tudják használni, akár teljes 
csapattal. Itt egyszerre 10-20 spor-
toló is edzhet, amire eddig nem 
volt lehetőség. Tehát ilyen értelem-
ben ez egy exkluzív sportterem. 

Nemzetközi szintű feltételek
(Folytatás az 1. oldalról)

Nő az örökbe fogadott kiskorúak száma 
Több mint kétszáz gyermek vár új családra 
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Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Megállapodás született a koa-
lícióban arról, hogy korláto-
zott ideig ötven százalékkal 
csökkentik az üzemanyagok 
jövedéki adóját, aminek kö-
szönhetően több mint 1 lejjel 
olcsóbb lesz a benzin és a 
gázolaj a töltőállomásokon – 
számolt be kedden Facebook-
oldalán a pénzügyminiszter. 

Adrian Câciu szerint az intézke-
dést jómaga javasolta a kormány-
pártok vezetőinek tanácskozásán, és 
a kormány a továbbiakban egyeztet 
róla az Európai Bizottsággal és az 
üzemanyag-forgalmazókkal. A mi-
niszter hangsúlyozta, hogy ez csak 
egyike azoknak az intézkedések-
nek, amellyel a koalíció csökken-
tené az energiaárakat és az év 
elejétől megnövekedett inflációt. 

A szenátus és a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) elnöke, Florin Cîţu 
hétfőn az üzemanyagok jövedéki 
adójának csökkentéséről elmondta: 
szerinte a szakértőknek kell választ 
adniuk arra a kérdésre, hogy ez az 
intézkedés valóban csökkenti-e 
majd a tankolás költségeit. 

A politikust hétfőn a parlament-
ben újságírók szembesítették azzal, 
hogy a gázolaj literének ára már 
meghaladja a 7 lejt. Ennek kapcsán 
kifejtette, az üzemanyagárakat a jö-
vedéki adó csökkenésével is lehet 
mérsékelni, de tekintettel arra, hogy 
ez az állam bevételeinek csökkené-
sével is járna, a kormány a meg-
mondhatója annak, hogy az idei 
költségvetési keret lehetővé teszi-e 
ezt az intézkedést. (Agerpres) 

Politikai egyezség 
Csökkentik a jövedéki adót  

Megszavazta hétfőn a képvi-
selőház az igazságszolgálta-
tásban elkövetett törvény- 
telenségeket kivizsgáló kü-
lönleges ügyészség (SIIJ) fel-
számolását előíró törvény 
tervezetét. 

Az alsóház 205 képviselője tá-
mogatta a jogszabályt, 90-en ellene 
szavaztak, egy politikus tartózko-
dott. Az igazságügyi miniszter által 
beterjesztett tervezet értelmében a 
SIIJ megszűnik, az eddig a hatáskö-
rébe tartozó ügyek kivizsgálását a 
jelenlegi ügyészségek veszik át, a 
nyomozásokat csak az erre kijelölt 
ügyészek vezethetik. A nyomozati 
anyagokat a legfőbb ügyészség el-
küldi az illetékes ügyészségeknek a 
törvény hatályba lépésétől számított 
60 napon belül. 

A tervezet szerint a SIIJ jelenlegi 
személyzetét a legfőbb ügyészség 
veszi át. A felszámolt intézmény ha-
táskörébe tartozó ügyek vizsgála-
tára kijelölt ügyészeket a legfőbb 
ügyészség nevezi ki a Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 
plénumának javaslatára, 4 éves idő-
tartamra. 

Ezeknek az ügyészeknek a hatás-
körébe tartozik majd a CSM tagjai, 
a legfelsőbb bíróság bírái, a legfőbb 
ügyészség ügyészei, az ítélőtábla és 
a katonai ítélőtábla bírái, a katonai 
ügyészek, az alkotmánybírák, vala-
mint a legfelsőbb bíróság és az al-
kotmánybíróság segédbírói által 
elkövetett törvénytelenségek kivizs-
gálása. 

A törvénytervezet a szenátusba 
kerül, amely döntő házként szavaz 
a jogszabályról. (Agerpres) 

Szavaztak a képviselők a különleges 
ügyészség felszámolásáról



A napkeleti bölcsek útját fel-
térképező ökumenikus imahét 
zárta januárt a marosszentki-
rályi reformátusok számára, 
február közepe – 17-e – pedig 
az Üres fészek – tele szív című, 
házasság heti előadással erő-
sítette a felnőtt gyermekeiket 
útjukra bocsátó családokat. 
Bár 2021 jelentősen megtize-
delte az egyházközséget, a 
jelek szerint Ady szavai ezút-
tal is érvényesek: „az Élet él, 
és élni akar”. 

A világjárvány tavalyi pusztítását 
és a békésebb időszakok eseményeit 
Veress László lelkipásztorral idéztük 
fel.  

– Múlt év áprilisában annyi teme-
tés volt a településen, mint máskor 
egy egész esztendőben. Fiatal, negy-
venéves egyháztagokat is elvitt a 
pandémia, olyanokat is, akiknek a 
gyermekeit mi kereszteltük a felesé-
gemmel. Először fordult velem elő, 
hogy sírtam a szószéken – mondta a 
lelkész, aki párjával, Enikővel, az 
egyházközség kántorával egyetlen 
nap alatt több eltávozottat is búcsúz-
tatott 2021 kritikus hónapjában.  

– Nyárára enyhült a helyzet, így 
nagy lelkesedéssel szerveztük meg a 
gyermekevangelizációt. 2020-ban a 
járvány miatt elmaradt a konfirmá-
ció, 2021-ben viszont megtartottuk 
az ünnepséget – bár a reményeink 
ellenére nem enyhültek a létszám-
korlátozásra vonatkozó előírások, 
így nekünk is meg kellett szabni a 
részt vevő hozzátartozók számát. Ti-
zenhat fiatal tett vallást a hitéről, ők 
azóta is bekapcsolódnak az ifjúsági 
életbe. Idén 12 konfirmandusunk 
van, a nagy eseményre hagyomá-
nyainkhoz híven virágvasárnap 
kerül sor.  

Az egyházfőtől azt is megtudtuk, 
hogy tavaly négy esketés volt, és 
mindössze hét gyermeket keresztel-
tek meg Marosszentkirályon. 

– A most is használatban levő 
anyakönyvet 1969-ben nyitották, 
abban az évben 70 keresztelő volt a 
faluban – tette hozzá Veress László. 
Megújult a parókia  

– Tavaly nyáron nomádként él-
tünk a saját otthonunkban – jegyezte 
meg derűsen a lelkész a paplakban 
végzett felújítási munkálatok kap-
csán. – Mivel a parókia hónapokra 
építőteleppé vált, hol itt, hol ott alud-

tunk, többek között a gyülekezeti te-
remben, matracokon. Nekünk ez 
volt a nyaralás.  

A marosszentkirályi parókia fel-
újítását – akárcsak korábban a temp-
lomjavítást és -bővítést – a 
gyülekezet erőforrásaiból valósítot-
ták meg. Az anyagiak mellett a mun-
kaerőt is a hívek biztosították, főként 
a presbiterek vették ki a részüket a 
nyári közmunkából. 

A felújítás az év végére fejeződött 
be, a lelkész házaspár és két kislá-
nyuk karácsony nagyhetében költöz-
hetett vissza a megújult paplakba. 
Kevesebb a templomba járó 

Veress László arról is beszámolt, 
hogy őszire, a reformáció ünnepére, 
illetve az adventi időszakra lassan 

visszaállt a régi rend a gyülekezet 
életébe, a templombajárók azonban 
továbbra is kevesebben vannak.  

– Mintegy harminc lélek még 
mindig hiányzik az istentiszteletek-
ről. A perselypénzt azonban szom-
szédoktól, ismerősöktől azok is 
beküldik, akik a járvány miatt nem 
mernek közösségbe jönni. Ez a hit-
nek egy nagyon érdekes megnyilvá-
nulása – hangsúlyozta a lelkipásztor, 
akitől azt is megtuduk, hogy az in-
terneten közvetített igehirdetések 
iránt továbbra is nagy az érdeklődés. 
A gyülekezeti alkalmakat távoli or-
szágokból is követik az elszármazot-
tak, így az online istentiszteletek a 
jövőben is megmaradnak, akkor is, 
ha a járványnak vége lesz.  

2021 egyik legszebb mozzanata a 
szabadtéri szenteste volt. Az azelőtti 
karácsonyon nem lehetett bemenni a 
templomba, akkor tartották először 
az ünnepi együttlétet az új gyüleke-
zeti terem előtt felállított karácsony-
fánál. 

– Annyira meghitt volt 2020 kará-
csonyának szombatja, hogy elhatá-
roztuk, a járványhelyzettől 
függetlenül minden évben ott fogad-
juk az örömhírt. Tavaly is csodálatos 
élmény volt együtt imádkozni a sza-
bad ég alatt, annak ellenére, hogy 
szakadt az eső – tette hozzá a lel-
kész, aki bízik benne, hogy 2022 ál-
dásos, békés esztendőként marad 
majd meg a gyülekezet emlékezeté-
ben. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Nagy Székely Ildikó 

A nyolcvanas évek első felében egy ma-
gyarországi faluban, a Csongrád me-

gyei Nagymágocson írni még nem tudó 
kislányok hétről hétre várták a postást. Isme-
retlen, földrajzi közelségük ellenére mesesze-
rűen távolinak tűnő országokból érkeztek 
ezeknek a gyerekeknek üzenetek. Az akkori-
ban 4–5 éves Kerekes Ágnes egy vele egy-
korú, Marosvásárhelyen élő leánykától, 
Kovács Katitól kapott rendszeresen levelet. 
Évekig tartó barátságukra a rendszerváltás 
előtti, pattanásig feszült helyzet húzta rá a 
rólót. Ágnes most, közel négy évtized múltán 
keresni kezdte a hajdani levelezőtársat. Üze-
netére a Marosvásárhelyiek Facebook-olda-
lon találtam rá. 

„Kedves lányok, asszonyok, határon túl 
is!” – szólítja meg a csoporttagokat a levél, 
amelynek írója a Miska bácsi levelesládája 
című, közkedvelt rádióműsoron keresztül ta-
lált magának levelezőtársat 1984 nyarán. 
Telefonbeszélgetésünk alatt felidézte az előz-
ményeket. 

– A vakációban csapatba verődtünk a fa-
lubeli lányokkal, és hallgattuk a rádiót. Így 
ismertük meg Miska bácsit (sz.m.: Padisák 
Mihály néhai író, szerkesztő, rádiós újság-
író), aki jó tanácsokkal látta el a hozzá for-
duló gyerekeket, és annak, aki kérte, segített 
levelezőtársra szert tenni. Mi akkoriban még 

nem jártunk iskolába, és irigykedtünk a na-
gyobb gyerekekre, akik már mind leveleztek 
valakivel. Végül aztán még a betűvetés elsa-
játítása előtt kaptam én is Miska bácsitól egy 
ilyen barátnőt. Ő volt Kati Marosvásárhely-
ről. Amíg nem ismertem az ábécét, a na-
gyobb szomszéd 
lányok vagy mama írta 
le a gondolataimat, és 
a levelezőtársamnak is 
került segítség. Amikor 
aztán iskolások lettünk, önállóan folytattuk 
az üzenetcserét. 

– Mit jelentettek számodra ezek a levelek? 
– kérdeztem. 

– Állandó izgalmat, örömet. Emlékszem, 
Kati mindig nagyon szép, szürke alapon min-
tás borítékokat küldött. Karácsonykor apró 
kedvességeket, például egy kis csokit is be-
lecsempésztünk az üzenetbe, illetve szalvétát 
is gyakran cseréltünk, így gazdagítottuk a 
gyűjteményünket. A levelek tartalma is rend-
kívül érdekes, változatos volt. Mindenről ír-
tunk, ami éppen foglalkoztatott bennünket: a 
hétköznapjainkról, az ünnepeinkről, a ház-
táji munkákról, a vakációs történésekről, 
gyerekkori titkokról, és persze a családunkat 

is bemutattuk. Kati elmesélte, hogy nehéz 
anyagi körülmények között élnek egy fürdő-
szoba nélküli házban. Az ünnepeket viszont 
nagyon szerették, és egyszer boldogan újsá-
golta, hogy karácsonyra sikerült csirkeszár-
nyat szerezniük. A nyolcvanas évek zárt 

világában – amikor 
még nem ismertük azt 
a szót, hogy internet, és 
a csütörtök esti „köte-
lező” szabadidős prog-

ram a Szomszédok televíziósorozat volt – 
nem volt könnyű elképzelni – pláne gyerek-
ként – a miénknél keményebb, romániai kom-
munizmus világát. Máig nem felejtem el a 
levelezőtársam sorait, amelyek arról szóltak, 
hogy egyre nehezebb náluk a helyzet, és már 
boltba sem járhatnak. Azt, hogy konkrétan 
mi történt a családdal – Kati édesapjával, 
Kovács Lajossal, édesanyjával, Évával és 
szintén Éva nevű testvérével –, azóta sem 
tudom. A levelekkel csak eseményfoszlányok 
jutottak el hozzám – az utolsóból az, hogy 
valamikor, az 1989-es forradalom előtti idő-
ben vagy talán éppen akkor bujkálniuk kel-
lett, és a családfő megsebesült. Ezután már 
nem kaptam választ az üzeneteimre. Így sza-

kadt meg a kapcsolatom azzal a kedves lány-
nyal. Egy darabig még emlegettük a szüle-
immel, aztán a mindennapi történések 
háttérbe szorították a témát. 

– Hogyan született az ötlet, hogy ennyi év 
után keresni kezdd Katit? 

– Szentesen, ahol élek, egy olyan szociális 
alapítványnál tevékenykedem, ahol a segít-
ségnyújtás egyik formája eltűnt emberek fel-
kutatása a világhálón. Nagyon sokféle 
esettel találkoztam, többek között egykor el-
hagyott gyerekek keresik felnőttként a vér 
szerinti szüleiket, és gyakran sikerrel is jár-
nak. Egy kiskorában különválasztott ikerpár 
60 évesen talált így egymásra. De másféle, 
könnyedebb történetek is leperegnek előttem. 
Ilyen annak a kisfiúnak a sztorija, aki egy 
balatoni nyaralás során barátságot kötött 
egy kislánnyal, rágótetoválást, azaz testre 
ragasztható matricát cserélt vele, és az üdü-
lés után nagyon szerette volna viszontlátni. 
Egy internetes fórum segítségével talált egy-
másra a két család, és azóta is tartják a kap-
csolatot. Katival mi is körülbelül annyi 
idősek voltunk a levelezésünk kezdetén, mint 
ez a két gyerek. Innen jött az inspiráció, hogy 
próbáljak nyomára bukkanni személyesen 
sosem látott barátnőmnek, akivel annyi bol-
dog levél, tengernyi betűajándék köt össze.  

Boldogságlevelek nyomában  

Fellélegzőben a marosszentkirályi egyházi élet 
Nehéz év után 

Erről jut eszembe 
A nap minden órájában hírekkel bombázzák az embert. Jóval, 

rosszal egyaránt. Az utóbbiból több van, sokkal több, de ezt már 
megszoktuk, ilyen ez a világ. Az sem véletlen, hogy a kezdő mondat-
ban önkéntelenül is háborús szót használtam. Ne akadjunk el itt, jöj-
jön a jó hír, ami nem túl friss, néhány napos, de mindegyre eszembe 
jut. Egykori kedves iskolám, a négyszáz éves nagyenyedi Bethlen 
Kollégium szépen felújított tornakertjében gyepszőnyeget kezdtek 
teríteni a focipályára. Azóta talán be is fejeződött a munkálat. Nem 
tudhatom, ez több leendő bajnok nevelését teszi-e majd lehetővé, de 
hogy még jobb körülmények közt készülhetnek ezután a sportoló di-
ákok, az biztos. Példásan épül, szépül, fejlődik az ősi alma mater. 
Nekem persze az a kopott, lehurbolt, hepehupás, poros játéktér je-
lenik meg mindegyre emlékeimben és álmaimban, ahol gyermek- és 
középiskolás korom vérre menő focicsatáit vívtuk órákon keresztül 
a tanórák után is, amíg ránk nem esteledett, vagy nem riasztott haza 
tanulni valamelyik arra járó, morcosnak tűnő tanárunk. Ki gondol-
hatott akkoriban ilyen különleges, „nyugati” körülményekre?! A mi 
játékunknak az is része volt, hogy ha igazán békebeli nagyot bom-
báztunk, a labda átrepült a szomszédos temetőbe. Az ott nyugvók bé-
késen tűrték, hogy visszaszerezzük a lasztit a sírok közt bóklászva. 
Bezzeg a tornakert alatti kerttulajdonosok! Abból mindig cirkusz 
lett, ha oda gurult el a labda. Felújítása óta magas sodronykerítés 
zárja körül a pályát.  

Erről most ennyit, hírből van másik. Nem örömhír. Pár napja a 
legfelsőbb bíróság elutasította a kollégium természettudományi mú-
zeuma gyűjteményének visszaszolgáltatását a korábbi jogos tulaj-
donosnak, az Erdélyi Református Egyházkerületnek. Legjobb 
formájában működik a honi igazságszolgáltatás. A városnak ítélte 
az eltelt évszázadok során összegyűjtött, mintegy huszonnyolcezer 
tárgyat számláló, értékes múzeumi kollekciót, az ország egyik leg-
régebbi és legnagyobb ásvány-, növény- és állattani gyűjteményét. 
A nagy hírű professzorok által kezdeményezett, elkezdett és folya-
matosan gazdagított, illetve az itt végzett diáknemzedékek által is 
gyarapított, majd az 1948-as államosításkor elvett ritkaságtárat.  

Ehhez a helyhez is sok kellemes emlékem fűződik. Nem annyira 
mozgalmas, mint amilyeneket a sportolás kínált, de biztos nem csak 
nekem, még számos „véndiáknak” szívügyévé válhatott a főépület 
jobb szárnyának az emeletén természettani múzeummá kialakított 
négy terem a maga csendjével, nyugalmával, romantikus találkákra 
alkalmas zugaival. Nyilván a ritkaságokat is megcsodálta ott né-
hányszor az ifjú ember, néha a természetrajzórák is ott zajlottak, de 
ami igazán lényeges, az az volt, hogy amikor a diák már oda csepe-
redett, eléggé meghitt perceket tölthetett szíve választottjával a za-
vartalan múzeumi félhomályban. Persze ő maga lehetett olykor 
zavarban, de ha az elmúlt, a taktikára is figyelmet fordíthatott: a 
legfontosabb mozzanatokkor nem a vicsorgón ijesztő, kitömött far-
kas és a többi vadállat, vagy az elriasztó hüllők, ilyen-olyan embriók 
tárlói mellett kellett időzni, hanem a Fenichel Sámuel adományozta 
színpompás lepkegyűjtemény közelében. A Pápua Új-Guinea-i eg-
zotikus tájakon gyűjtött csodálatos pillangók látványa és a titokzatos 
paradicsommadár sokkal alkalmasabb a lányszívek megpuhítására. 
Az alapgyűjteményt indító Benkő Ferenc ilyesmire nyilván nem gon-
dolhatott, sőt az őt követő megszállott tudós tanárok, például Here-
pei Károly vagy Elekes Károly, Szilády Zoltán sem, de a későbbi 
ártatlan légyottok semmit sem vontak le a gyűjtemény értékeiből. 

Az állami felügyelet azonban legtöbbször értékvesztéssel jár. 
Magam még láthattam kiállítva az Aepyornis nevű óriásmadár to-
jását. Ez a felbecsülhetetlen értékű ritkaság a Föld pleisztocén ko-
rából, Madagaszkár környékéről származott. A múzeum féltve őrzött 
darabja volt, de 1997-ben nyomtalanul eltűnt. Az utána folytatott 
nyomozás nem vezetett eredményre. Az 1960-as években a Fenichel-
gyűjtemény öt kölcsönadott tárgyának is lába kélt. A nagyszebeni 
Bruckental Múzeum etnográfiai kiállítására kérték el az új-guineai 
tárgyakat, amelyek állítólag útban hazafelé eltévedtek valamerre, 
és még ma is kószálnak, ha meg nem haltak. Híre, nyoma nincs az 
ilyesminek. Olykor nem árt, ha valami vagy valaki eszünkbe juttatja. 
(N.M.K.) 
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A marosludasi Szász Miklós 
amolyan ezermester, aminek 
nekikezd, azt tökéletesen el-
végzi. Többféle vállalkozása 
van, egyebek mellett tökma-
got termel, s ebből tökmag-
olajat állít elő. Földjeit, a ház 
melletti óriási kertet, a hatá-
ron levő földeket nem hagyja 
műveletlenül, olyasmit ter-
mel, amire van kereslet. 

– Honnan származik az ötlet, 
hogy maghéj nélküli tököt termel-
jen? – kérdeztük a gazdát. 

– Bádogos vállalkozó vagyok, 
van egy műhelyünk a városban. De 
ott vannak a földek, ezeket meg 
kell dolgozni. Kukoricát nem ter-
melek, mert nincs kereslet rá, álla-
tokat nem tartunk. Valaminek neki 
kellett fogni. Próbáltuk a fokhagy-
mát, nem termett meg. Megpróbál-
tuk a maghéj nélküli tököt, s ez 
nagyon szépen termett, mert ked-
vező számára a talaj. A magot 
Ausztriából hozza a vejem. Styria 
fajta olajtök. Próbáltuk, hogy az ál-
talunk termelt magot a másik 
évben elvessük. Kibújik, de nem 
lesz jó termés. A harmadik évben 
már héja lesz a magnak. Tehát min-
den évben friss vetőmagot kell 
hozni, hogy megfelelő termést ér-
jünk el. Hét éve kezdtem el ennek 
a töknek a termesztését, először ki-
sebb mennyiségben, mert nem volt 
segítségem. Most van, így többet 
termelünk. Megjegyzem, nagyon 
sok a munka vele.  

– Hogyan lesz a tökből olaj? Mi-
lyen technológiát alkalmaznak?  
– A tököt kettévágjuk, a magot 

kézzel kiszedjük, megmossuk, és 
pár nap alatt kiszárítjuk. Utána jön 
a szárítás második szakasza, ami 
több időbe telik. Ez meleg helyi-
ségben történik, azt kell elérni, 
hogy a mag nedvességtartalma 7-8 
százalékra csökkenjen. Ezt azért 
fontos betartani, mert csak így 
lehet jól kipréselni. Ha nagyon 
kiszárad a tökmag, nem viszi a 
prés, darabokra töri. 

– Milyen prést használ a tök-
magolaj kinyeréséhez? 
– Van egy csigás gépem, ez jó, 

csak nincs szaporája. Van egy más 

típusú, szintén hidegen préselő, 20 
tonna erejű présem. Másfél kilo-
gramm tökmag fér bele, két óra 
alatt préseli ki ezt a mennyiséget. 
Nem melegszik fel, és nagyon 
tiszta olajat enged. A magot any-
nyira összepréseli, hogy a végén 
porszerű, olívazöld száraz anyag 
keletkezik, olyan, mint a liszt.  

– Mennyi olajat lehet kipréselni 
a tökmagból? 
– Hidegpréselési technológiával 

10 kg tökmagból 3,5 liter olajat 
nyerek. Vannak más technológiák 
is, például megdarálják a magot, 
felöntik sós vízzel, felfőzik, így 4-
4,5 liter olajat is nyerhetnek. De én 
a minőség érdekében kitartok a hi-
degen préselés mellett. 

– Mikor időszerű kipréselni a 
tökmagot? 
– Ez a kereslettől függ. Igaz, a 

magot nehéz tárolni, ezért a szárí-
tás után folyamatosan préselünk, 
hiszen az olaj jobban tárolható. 
Hűvös, sötét helyen másfél év után 
sincs semmi baja.  

– Mire ajánlatos használni a tök-
magolajat?  
– Nagyon sok mindenre hasz-

nálják. Étkezésre is, de főként or-
vosságként. Jótékony hatása van a 
haj- és bőrápolásban, serkenti az 
agyműködést, jó a szív- és érrend-
szeri betegségek ellen, a felfázás és 
gyulladás ellen, terhesség idején 
kifejezetten jó a fogyasztása, meg-
előzi a prosztatagondokat, az érel-
meszesedést, erősíti az 
immunrendszert, enyhíti a meno-
pauza tüneteit, hozzájárul a mentá-

lis egészséghez, az alvászavarok, a 
depresszió kiküszöböléséhez s nem 
utolsósorban jótékony hatása van 
az emésztésre. Gyerekeknél féreg-
hajtónak használják.  

– Hogyan történik az értékesí-
tés? Mennyibe kerül ez az „or-
vosság”? 
– Elsősorban az ismeretségi kör-

ben vásárolnak, de az interneten is 
megtalálható a termék. Tavaly 
nagy tételben 80 lejért adtuk literét, 
idén 100 lejt kérünk érte. Sajnos, 
megvan a hamis termékek konku-
renciája. Gyenge minőségű, felhí-
gított termékek kerülnek jobb áron 
a piacra. A mi olajunk garantáltan 
jó minőségű, olyan sűrű, mint a ko-
csonya. 

– Mire használják a préselés 
után maradó lisztet?  
– Fűszerként használható. Salá-

tákat, húsokat lehet ízesíteni, meg-
hinteni vele. Nagyon jó ízt ad az 
ételnek.  

– Megéri ezzel foglalkozni, meg-
térül a befektetett munka?  
– Igen. Igaz, jobban menne, ha 

többet fektetnénk be, s reklámoz-
nánk is a termékeket. De ezt nem 
tesszük, mert más vállalkozásunk 
is van, s nagyobb léptékben meg-
terhelő lenne. Remélem, a család 
fiatal tagjai átveszik a vállalkozást, 
és folytatják a tökmagolaj-készítést 
– mondta Szász Miklós maroslu-
dasi vállalkozó, aki fűszerpaprika-
termelőként is ismert. A 
rendezvényeken általa készített, és 
saját fűszerekkel, olajokkal fűsze-
rezett ételeknek is híre ment. 

Mezey Sarolta 

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond
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Az Airbus A380-as gépének 
több száz alkatrészét, beren-
dezési tárgyát árverezik el. A 
21. század első új fejlesztésű 
repülőgépének darabjaira jú-
nius 23. és 25. között licitál-
hatnak az érdeklődők 
személyesen vagy online. 

Az Airbus közleménye szerint a 
Marc Labarbe nemzetközi aukciós-
ház által szervezett árverésen csak-
nem 500 tárgy, köztük lámpák, 
lépcsők, fedélzeti bár, kartámaszok, 
ülések, utaskiszolgáló zsúrkocsik és 
a pilótafülke „menekülő kötele” is 
szerepel.  

Az aukcióra bocsátott alkatré-
szek többsége az MSN 13-as széri-
aszámú A380-asból való, amely 
2008. október 23-án állt kereske-
delmi forgalomba, fedélzetén há-
romosztályos konfigurációban 489 
utast szállíthatott. Más alkatrészek, 
így az üzleti osztályú ülések másik 
példányokból valók. 

A licitből befolyó összeg legna-
gyobb része a cég alapítványához, 
az Airbus Foundationhöz kerül és 
humanitárius kezdeményezések fi-

nanszírozására fordítják. A bevétel 
egy másik részével a légiközlekedés 
hagyatékának gondozásával foglal-
kozó AIRitage egyesületet támogat-
ják. 

Az A380-as 2005. április 27-én 
hajtotta végre szűzrepülését a tou-
louse-i repülőtérről. A kétfedélzetes 
repülő nemcsak összetéveszthetet-
len formája miatt vált világhírűvé, 
hanem a repülőgép gyártásánál al-
kalmazott csúcstechnológia miatt 
is. 

Mint írják, az aukció nem jelenti 
azt, hogy az A380-as típus pályafu-
tása véget ért volna. Az utolsó le-
gyártott példány, a 272-es 
szériaszámú gép átadása az Emira-
tes számára sem jelentette a prog-
ram végét. A Superjumbo még több 
évtizedig teljesíthet szolgálatot a vi-
lágon. 

A 13-as szériaszámú repülőgépet 
2021-ben vonták ki a forgalomból 
és a fenntartható módú szétbontás-
ban világelső Tarmac Aerosave 
bontotta alkatrészeire, ezek jelentős 
része, mintegy 90 százaléka újra-
hasznosítható. 

Elárverezik a Superjumbo 
alkatrészeit  

Az európai vasutak fejlesztésére 
szándéknyilatkozatot írt alá 24 eu-
rópai ország 32 vasútvállalati veze-
tője, a dokumentumot hétfőn 
Párizsban A vasút, a zöldebb és in-
novatívabb közlekedés motorja 
című konferencián mutatták be – 
közölte a Magyar Államvasutak 
(MÁV) hétfőn az MTI-vel. A MÁV 
közleménye szerint a szándéknyi-
latkozat hangsúlyozza a leginkább 
környezetbarát motorizált közleke-
dési mód, a vasút kulcsszerepét az 
uniós klímacélok teljesítésében.  

Az aláírók célul tűzik ki a szektor 
befogadókészségének növelését, 

ezért vállalják a munkavállalók kö-
zött a nők arányának növelését, 
ezenkívül a vasút innovatívabbá té-
tele érdekében növelik a kutatási, 
fejlesztési és innovációs keretüket – 
olvasható a MÁV közleményében. 

Kiemelték, a dokumentumban 
arra kérik az Európai Uniót és a 
nemzeti kormányokat, hogy fogal-
mazzanak meg konkrét nemzeti 
szintű célokat a modális váltás meg-
valósítása érdekében, támogassák a 
közlekedési módok közötti egyenlő 
versenyfeltételeket, biztosítsanak 
megfelelő forrásokat a vasút moder-
nizálásához.

Fejlesztik az európai vasutakat

A kert „termése”: jó minőségű tökmagolaj 

Még soha nem helyeztek forgalomba olyan kevés 
új autót januárban az Európai Unióban, mint az idén. 

Az Európai Unióban januárban Görögországban 
csökkent a legnagyobb mértékben az eladott új autók 

száma, 28,9 százalékkal, a legnagyobb növekedés 
pedig Szlovákiában volt 72,6 százalékkal, továbbá 
Romániában 55,5 százalékkal és Cipruson 32 száza-
lékkal. (MTI) 

Januárban csökkent az új autók forgalomba 
helyezése az EU-ban, Romániában nőtt 

Fotó: Nagy Tibor 



Azt már egy ideje rebesgetik, 
hogy a dízelmotornak befellegzett, 
mert túlságosan káros a környe-
zetre, illetve több rákkeltő részecs-

két küld a levegőbe, mint a 
benzines. Voltak és vannak próbál-
kozások a dízelmotor életben tartá-
sára, de úgy fest, menthetetlen a 
helyzet, bár teljesen nem kell elte-
metni, mert egyelőre a nagy ha-
szonjárművek esetében nincs jobb 
alternatíva. Az elektromos hajtás a 
teherautóknál még nem opció, hi-
szen egyrészt túl rövid utat tudná-
nak megtenni egy töltéssel, 
másrészt túl sok időt venne fel a töl-
tésük. Ebben a szegmensben inkább 
a hidrogénhajtás tűnik járható 
útnak, de arra még sokat kell várni. 

Most azonban úgy néz ki, hogy 
nemcsak a dízeltől, hanem a benzi-
nes motoroktól is búcsút kell ven-
nünk, méghozzá rövidesen. Az 
Euro 7 környezetvédelmi norma be-
vezetésével annyira szigorúak lesz-
nek a szabályok, hogy nem fogja 
megérni. Arról is már rég lehet hal-
lani, hogy a kisautókba lehetetlen 
lesz belsőégésű motort szerelni. A 
normák miatt rengeteg szűrőberen-
dezésre lenne szükség, ami azt 
eredményezné, hogy a kisautók ára 
az egekbe szökne, vagy a gyártók 
veszteséggel kellene árulják. Ha 
pedig túl magas árat szabnak meg – 
vagyis akkorát, hogy üsse a széle a 
hosszát –, nem lennének vásárlók, 
és a gyártók elbuknák a fejlesztés és 
gyártás során keletkezett költsége-
ket. 

De vissza a benzinmotorra. A 
Nissan vezetése nemrég kezdett el 
tárgyalni arról, hogy ne fejlesszen 
több benzinmotort Európa számára. 
Ez a jelenség egyelőre regionális, 
hiszen például Észak-Amerikában 
folytatnák a fejlesztéseket. Ott 
ugyanis nagyobb a piac, és nem 
ennyire szigorúak a szabályok. 

A Renault-Nissan-Mitsubishi a 
közelmúltban jelentette be, hogy 23 
milliárd eurót fordít elektromos jár-
művek fejlesztésére a következő öt 
évben. Ebből Európában az fog ér-
ződni, hogy a Renault és Nissan kí-

nálatának nagy része elektromos 
autókból fog állni. Azonban egy-
fajta B terv gyanánt az olcsóbb gép-
járműveket kínáló Dacia esetében 

maradnak még a belsőé-
gésű motorok. Az már 
más kérdés, hogy med-
dig? 

Ugyanakkor fontos ki-
emelni, hogy a fejlesztés 
leállítása nem azonos a 
gyártás leállításával. A 
Nissannál is tudják, hogy 
a vásárlók egy része még 
mindig a benzines hajtás-
ban hisz, így ameddig 
lehet, biztosan maradnak 
ezek a motorok is. Egy-
szerűen nem fognak ter-
vezni és gyártani 
korszerűbbeket, leg-
alábbis Európa számára. 

Új Mazda érkezik  
Európába 

Miközben sorra vonul-
nak ki a gyártók Európá-
ból, a Mazda éppen 
megújítani készül na-
gyobb modelljeit. Ezt már 
korábban is jelezte, és most el is 
kezdődött a folyamat a CX-60-
assal. Senki nem fog meglepődni: 
ez egy óriási SUV, amit kimondot-
tan az európai piacra tervezett. 
Nyilván a vállalat is észlelte, hogy 
a földnek ezen részén a hobbiterep-
járó az úr, és ezzel viszonylag sok 
vásárlót meg lehet fogni. 

Az autóról egyelőre annyit lehet 
tudni, hogy 300 lóerő feletti össztel-
jesítményű, kimondottan plug-in, 
azaz tölthető, hibrid kivitelű. To-
vábbá egy 2,5 literes benzinmotor 
kerül az autó orrába, amiről nem 
tudni, hogy saját fejlesztés-e vagy a 
hajtás többi részével együtt a Toyo-
tától érkezik. A paraméterek alapján 
komoly esély van rá, hogy a motor 
a RAV4 szintén plug-in hibrid vál-
tozatából származik, amely 306 
lóerő összteljesítményt nyújthat. 
Ebből 182 lóerőre képes a benzin-
motor önmagában. 

A CX-60 méreteiben feltehetően 

a jelenlegi CX-5-höz áll a legköze-
lebb. Természetesen, ahogy már 
megszokhattuk az autóiparban, na-
gyobb lesz az elődjénél, de nem 

annyival, hogy átvegye a CX-80 he-
lyét, amit az abszolút csúcsnak 
szánnak a Mazdánál. Az utóbbi mo-
dell egy hétüléses SUV lesz, amely 
csak később várható. 

A CX-60 március folyamán már 
elérhető lesz Európában, legalábbis 
megrendelhető. Ám nem tudni, 
hogy mikor fognak megérkezni az 
autók azokhoz, akik ilyent rendel-
nek, hiszen a globális csiphiány ko-
molyan érezteti a hatását. 

Új elektromos furgon jöhet 
a Mercedestől 

Minden gyártó minden szeg-
mensben próbál áttérni az elektro-
mos autókra. Ennek egyik oka a 
már említett kvóta és az EU által ki-
szabott büntetések elkerülése. Il-
letve tagadhatatlan, hogy a 
vállalatok ebben látják a jövőt. To-
vábbá, ahogy a személyautók ára 
megnőtt az egyre komplexebb, 
újabb és drágább szűrőberendezé-
sek miatt, a haszonjárművek ára is 
elkezdett emelkedni. Arról nem is 
beszélve, hogy egyes városok köz-
pontjába már nem lehet bemenni 
belsőégésű motorral szerelt autóval, 
ez pedig lényegesen megnehezíti az 
áru eljuttatását az üzletekbe vagy 
máshová. 

Azt láthattuk, hogy egyre több 
gyártó kezd el fejleszteni vagy már 
forgalmazni is elektromos furgono-
kat. A csomagszállító vállalatok 
pedig nagy mennyiségben rendel-
nek belőlük. Most a Mercedes is be-
állt a sorba, méghozzá nem is egy 
kicsi elektromos furgonnal, hanem 
a Sprinter elektromos változatával. 
Ez azért is meglepő, mert a többi 
gyártó kisebb méretű haszonjármű-
vel kísérletezik, abból a meggondo-
lásból, hogy a városokban azokkal 
oldják meg az áruterítést. A Sprinter 
viszont egy hosszabb útra tervezett, 
nagy méretű furgon. 

Az igazsághoz az is hozzátarto-
zik, hogy a Mercedes már 2018 óta 
kínálja a Sprinter villannyal hajtott 
változatát, de ez nagyon sok tekin-
tetben messze van az ideálistól. A 
legnagyobb hibája éppen a kis ha-
tótáv. Ebből kifolyólag nem igazán 
alkalmas nagyobb távolságok meg-
tételére, a méreteiből fakadóan 
pedig városban nem könnyű vele 
manőverezni. Most azonban a Mer-
cedes azt ígéri, hogy a 2023-ban ér-
kező új elektromos Sprinter sokkal 
jobb lehet az elődjénél. 

Tervben van, hogy megdupláz-
zák a Sprinter jelenlegi hatótávját. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a jövőben érkező második generá-
ciós eSprinter kb. 230 kilométert 
tudna megtenni egy töltéssel. A je-
lenlegi változat hatótávja 115 és 
150 kilométer közötti. Szép teljesít-
mény a duplázás, de nem lélegzet-
elállító, hiszen vannak olyan 
elektromos autók, amelyek gond 
nélkül elmennek akár 500 kilomé-
tert is, és nem a megfizethetetlenül 
drága típusokra kell gondolni. Az 
pedig igazán nem lehet kifogás a 
Mercedes részéről, hogy nincs hova 
tenni az akkumulátorcsomagot, 
mert hely van bőven. De hosszú 
távú szállításra, sajnos vagy nem 
sajnos, a 230 kilométer még mindig 
kevés. Főleg, ha ez WLTP mérési 
ciklus szerinti adat, mert akkor még 
20%-ot le kell vonni. Természete-
sen a Mercedes nem engedhette 
meg magának, hogy nagyon drága 
furgont állítson elő, mert azt a piac 
nem fogadta volna be. 

Más konkrét adatokat egyelőre 
nem közöltek az új elektromos 
Sprinterrel kapcsolatban. Azt vi-
szont lehet tudni, hogy most készül-
nek a típus hidegtűrési tesztjei 
Svédországban. A gyártó pedig 
azzal dicsekszik, hogy a furgon -30 

fokos hideggel is képes 
megküzdeni. 

A tervek szerint az új 
elektromos Sprintert 
2023 második felében 
kezdik el gyártani, nem-
csak Németországban, 
hanem az Egyesült Ál-
lamokban is. Ez a lépés 
logikus is lehet, hiszen 
ott harcba szállhat az 
Amazon elektromos 
furgonjaival, amelyek-
hez hatótáv szempontjá-
ból közelebb áll, viszont 
méretben kisebbek nála. 
Arról nincs információ, 
hogy mennyibe fog ke-
rülni az új eSprinter, de 
nagy valószínűséggel 
nem lesz olcsó. Kérdés, 
hogy a piac mennyire 
fogja befogadni a nagy 
furgont, amelynek 
egyáltalán nem kiemel-
kedő a hatótávja. 

          Forrás: totalcar.hu

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Vége lehet a benzinmotornak is 

Mazda CX-60-részlet                Forrás: Mazda

Mercedes eSprinter, második generáció     Forrás: Mercedes



      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az új közlekedési törvény ér-
telmében a rendőröknek ez-
után lehetőségük lesz 
minden egyes kihágásért 
bírságolni. Így „sikerült” Ma-
rosvásárhelyen egyetlen éj-
szaka 15 bírságot kiróni arra 
a fiatalra, aki a rendőrség 
jelzéseit figyelmen kívül 
hagyta, életveszélyes manő-
vereket hajtott végre, mia-
latt a rendőrség járművei 
üldözőbe vették, és megpró-
bálták megállítani. 

2022. február 27-étől a megen-
gedett sebességet 70 km/h-val át-
lépő gyorshajtók hajtási 
jogosítványát 120 napra vonják 
be, és nem élhetnek a felfüggesz-
tési periódus csökkentésének lehe-
tőségével.  

Február 19-én délután a 15A or-
szágút E578-as szakaszán a rend-
őrség sebességmérése kimutatta, 
hogy a megengedett 50 km/h he-
lyett óránkénti 144 km-es sebes-
séggel haladt egy 39 éves férfit. A 
gyorshajtót 1.305 lejre büntették, 
a jogosítványát 90 napra felfüg-
gesztették. 

Összehasonlításképp az ugyan-
aznap végrehajtott két rendőri in-
tézkedést: a Marosvásárhely 
területén sorra elkövetett közúti 
vétségek miatt könnyen megúszta 
az a 21 éves fiatal, aki semmibe 
vette a közlekedési szabályokat, 
annak ellenére, hogy az ő esetében 
a rendőrség a törvény által megen-
gedett legmagasabb büntetéseket 
szabta ki. 

Február 19-én, szombaton éjjel 
egy 21 éves gépkocsivezetőre Ma-
rosvásárhelyen a közlekedési sza-
bályok többrendbéli megszegése 
miatt 15 bírságot róttak ki, 11.890 
lej értékben, és 420 napra bevon-
ták a jogosítványát és a gépkocsi 
forgalmi engedélyét is. A Maros 
megyei rendőrség közleménye 
szerint a közlekedésrendészet 
munkatársai szombat éjjel 2.34 
órakor a Rózsák terén megállásra 
intették a város utcáin agresszíven 
vezető sofőrt, amit az figyelmen 
kívül hagyott, és továbbhajtott. A  

rendőrök a nyomába eredtek. 
Amíg zajlott az üldözés, a 21 éves 
sofőr anyagi kárral járó balesetet 
okozott, és számos közlekedési 
vétséget ejtett. 

A rendőrség közleménye szerint 
néhány perc leforgása alatt több-
ször is áthágta a közlekedési sza-
bályokat: figyelmen kívül hagyta 
a közlekedési rendőrök jelzéseit, 
elmulasztotta betartani a tolatásra, 
illetve a biztonsági öv viselésére 
vonatkozó szabályokat, nem je-
lezte irányváltoztatási szándékát, 
menetiránnyal szemben közleke-
dett, nem adott előnyt a közeledő 
hatósági járműnek, amelynek be 
voltak kapcsolva a hang- és fény-
jelzései, ennek következtében 
anyagi károkkal járó balesetet 
okozott. 

Mivel a közúti rendőr megál-
lásra felszólító jelzését semmibe 
vette, a tolatást nem szabálysze-
rűen végezte, nem használt bizton-
sági övet, 1.640 lejes bírságot 
kapott, és 60 napra bevonták a haj-
tási jogosítványát. Az üldözőbe 
vett gyorshajtó a Ştefan cel Mare 
és 1918. December 1. út kereszte-
ződésénél nem jelezte az irányvál-
tást, áttért az ellenkező forgalmi 
sávra, ezekért 1.160 lejes büntetést 
és a vezetői engedély 60 napos fel-
függesztését kapta. Ugyanezeket a 
büntetéseket számolták fel a Budai 
Nagy Antal utcában végrehajtott 
szabálytalan manőverek miatt, 
ahol ugyancsak jelzés nélkül és az 
ellentétes forgalmi sávon haladt. 
Az üldözés során a Segesvári és 
Pomicultorilor utcák keresztező-
désében a rendőrautóban is kárt 
tett, ugyanakkor nem volt a nevére 
írva a több mint 90 napja vásárolt 
jármű, ezért 4.060 lejes bírságot 
kapott és 60 napra felfüggesztették 
a jogosítványát, valamint bevon-
ták a jármű forgalmi engedélyét. A 
hatpercnyi üldözés során a Seges-
vári úton, a Sârguinţei utcában is 
az ellenkező forgalmi sávokon ha-
ladt, míg végül a Cernavoda utcá-
ban sikerült megállásra 
kényszeríteni. Mivel a rendőrségi 
közlemény szerint nem történt 
bűncselekmény, csupán kihágáso-
kért bírságolhatták meg a filmekbe 
illő üldözés „főszereplőjét”. 

Hatpercnyi üldözés – tizenöt bírság 
Éjszakai gyorshajtó 
Marosvásárhelyen 

A Maros megyei tűzoltókat a 
múlt hét végén tizenöt alka-
lommal riasztották tűzoltás-
hoz, kilencszer száraz 
növényzet, tarlótűz oltásá-
hoz, mivel több ízben is fenn-
állt a felügyelet nélkül 
hagyott lángok továbbterje-
désének veszélye. Mind a tar-
lótűz szándékos okozását, 
mind az avarégetést bírságol-
ják, ennek ellenére ősszel és 
tavasszal a tűzoltókat szám-
talanszor azért riasztják, 
hogy az elhanyagolt területe-
ken keletkezett lángokat el-
oltsák. 

Február 18–20. között a lakóhá-
zak, kémények mellett kilenc alka-
lommal kellett száraz növényzetet 
oltsanak. Mezővelkéren pénteken 
éjszaka lángoló szénatárolót oltot-
tak a sármási tűzoltók, a lángokban 
400 bála lucerna elégett és a 80 
négyzetméteres takarmánytároló 
megsemmisült. Görgénysóaknán 
egy családi ház égett ki a benne ta-
lálható ingóságokkal, Göcsön egy 
családi házban az átforrósodott kan-
dallótól a szoba fala gyulladt meg, 
Szásznádason gázrobbanás okozta 
mentési akcióban volt részük, ahol 
a hetven év körüli áldozatok negy-
venszázalékos égési sérüléseket 
szenvedtek. 
Tavaszi tarlóégetés 

A hét végén a legnagyobb kiter-
jedésű szabadtéri tüzet, a tíz hektá-
ron elterjedt lángokat a Dános 
községi Besében sikerült megfékez-
niük az önkéntes tűzoltóknak és a 
segesvári egység tűzoltóinak, így 
megelőztek egy esetleges erdőtüzet. 
Ugyancsak száraz növényzet oltá-
sához riasztották a tűzoltókat Me-
zőméhesen, ahol fennállt a veszély, 
hogy a tulajdonosok által a kertben 
égetett száraz növényzetről a lán-
gok átterjednek a családi házra. 
Ádámoson, Nyárádgálfalván, Ma-
rosludason, Maroskeresztúron, Ma-
rosszentgyörgyön és a 
Dicsőszentmártonhoz tartozó Csü-
dőtelke és Bábahalma határában is 
ezzel a módszerrel szabadultak meg 
a tavalyi száraz növényzettől. Hét-
főn pedig folytatódott a tarlótüzek 
oltása Maroskecén és Hadréven, 
Mezőméhesen, Hármasfaluban, 
Dózsa György községben és Dicső-
szentmártonban, mindannyiszor a 
száraz növényzet oltásához és a lán-
gok továbbterjedésének megféke-

zése végett riasztották az önkéntes 
és hivatásos tűzoltókat – tájékozta-
tott a Maros Megyei Vészhelyzeti 
Felügyelőség sajtóosztálya. 

Annak ellenére, hogy tilos a nyílt 
láng használata lakóházak, takar-
mánytárolók, üzemanyagtárolók, 
gyúlékony épületek és tárgyak 
szomszédságában, a tűzoltók egyre 
gyakrabban kapnak ilyen jellegű ri-
asztást.  
Bírságolják a tarló és az avar  
szándékos meggyújtását 

A mezőgazdasági területeken 
vagy erdőhöz közel felügyelet nél-
kül hagyott tarlótüzek miatt bírsá-
golnak. A mezőgazdasági területek 
takarításakor szigorúan tilos a nö-
vényzet és a tarló felégetése. A tila-
lom érvényes a kaszálókra és 
legelőkre is, tarlót, szénát, kórót, 
szalmát, kukoricacsutkát, naprafor-
gószárat stb. égetni tilos. 

Növényi maradványok, hulladék 
vagy gyúlékony anyagok égetésé-
hez a polgármesteri hivatal által jó-
váhagyott engedély kell, 
ugyanakkor óvintézkedésekkel biz-
tonságossá kell tenni az égetést. 
Meg kell bizonyosodni arról, hogy 
a tűz nem terjedhet át a szomszédos 
épületekre, gabonatáblákra, ültetvé-

nyekre, erdőre stb., ellenkező eset-
ben 1.000–2.500 lej közötti bírságo-
kat szabhatnak ki. 

A jogszabály azokra a felügyelet 
nélkül hagyott tarlótüzekre és nyílt 
lángok használatára vonatkozik, 
amelyek terjedése veszélyezteti a 
környezet növényzetét és élővilá-
gát, ezek visszaszorítására helyez-
nek kilátásba büntetést.  

A kertek, udvarok takarítása nyo-
mán keletkező növényi hulladék 
elégetését magángazdaságokban 
ugyancsak törvényrendelet tiltja. A 
környezetvédelemről és a levegő 
minőségének megőrzéséről szóló 
kormányrendelet értelmében, 
amennyiben az illegális avarégetés 
bizonyítást nyer, a szabálysértő ma-
gánszemélyek akár nyolcszáz lejes 
bírságra is számíthatnak.  

Az új törvény értelmében 2021. 
február 20-ától tilos az avar, az 
egyéb kerti hulladék (ágak, gallyak, 
lomb- és fűnyesedék, kerti gaz), il-
letve a komposztálható hulladék 
elégetése, ez a tevékenység ugyanis 
nagymértékben szennyezi a leve-
gőt, egészségkárosító hatására hi-
vatkozva tiltották meg a lebomló 
háztartási hulladék égetését.  

A tarlóégetés megfékezése érde-
kében a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökség is 
ellenőrzéseket tarthat a mezőgazda-
sági területeken. Az agrárgazdasági 
hatóságok a környezetvédelmi 
őrség és a Sürgősségi Helyzetek 
Felügyelőségével közösen ellenőr-
zik a rendelkezések betartását, és a 
kihágásért büntetést róhatnak ki, de 
akár a területalapú támogatást is 
megvonhatják a gazdáktól. Az 
APIA szakemberei a megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség és a 
környezetvédelmi őrség munkatár-
saival tartanak ellenőrzést, hogy 
megfékezzék a tarlóégetés gyakor-
latát. Az uniós támogatásban része-
sülő gazdák kötelesek betartani az 
agrárgazdasági és környezetvé-
delmi előírásokat, amelyek többek 
között tiltják a szántóföldek, rétek 
száraz növényzetének a felégetését. 

Egyre több riasztás érkezik a tűzoltókhoz  
Gázrobbanás, lángoló épületek, tarlóégetés 

Szer Pálosy Piroska 

Pálosy Piroska 
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A Keresztelő Szent János-plébá-
nia gazdag programot szervezett a 
nevezetes hétre, amely február 13-
án szentmisével kezdődött a háza-
sokért, akik megtekinthették a 
Mindörökké című filmet. Kedden 
jegyeskurzust tartottak a családala-
pításra készülő fiataloknak – szá-
molt be Balla Imre segédlelkész, 
iskolalelkész, a szerda esti tanúság-
tétel házigazdája. Majd vendégeiről 
elmondta, hogy a jó házasság re-
ceptjének kincsét hordozzák ma-
gukban, ezért mindig jó „rájuk 
csodálkozni”. 

Meghívására, kérésére a szimpa-
tikus, két gyermeket nevelő, 25 éve 
együtt élő székelyudvarhelyi házas-
pár, Zsombori Angéla és Zsolt osz-
totta meg gondolatait arról, hogy 
milyen nehézségeket legyőzve, mi-
lyen élményektől megerősödve, a 
hitbe fogózva alakult úgy a házas-
ságuk, hogy annak történetéről szí-
vesen és büszkén beszélnek 
másoknak is.  

A Maradjunk együtt! jelszó 
akkor érdekes, ha egy házaspár fe-
szültségeket és mélységeket él meg 
– hangzott el a bevezetőben. A 
nagy-nagy bajokban a házastársak 
általában összetartanak, a minden-
napi életet tarkító kis, jelentéktelen 
esetekben viszont kevésbé, holott 
ebből van több, éppen ezért az idei 
biztatás a mindennapi élet jelszava 
kellene hogy legyen. A keresztény 
házaspárok kezében ugyanis ott van 
a kulcs, azaz a kiengesztelődés, a 
megbocsátás és az újrakezdés esé-
lye, amit az egyház kínál fel, mégis 
sokan nehezen tudnak élni vele. 
Ennek titkát, lehetőségét és eredmé-
nyét osztotta meg feleség és férj az 
őszinteség és a hit jegyében, annak 
fontosságát hangsúlyozva, hogy 
változtatni, változni igenis kell és 
lehet. Ha az együtt maradáshoz erre 
van szükség, meg kell hozni ezt a 
döntést is – mondta tanulságként a 
férj. A vallomásra való ráhangoló-
dást a házaspár leendő veje terem-
tette meg, aki a szerelemről, 
szeretetről szóló dalokat adott elő 
gitáron, és a hangulatos befejezésről 
is ő gondoskodott. 

Csütörtökön este Balla Imre se-
gédlelkész egy Kornis Mihály-idé-
zettel adta át a szót Oláh Dénes 
főesperes, plébánosnak, aki a család 
jelentését és alakulását követte 
végig a Bibliában érdekes előadása 
során. A főesperes, aki az Ószövet-
séget tanította a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem 
Katolikus Teológia Karán, különö-
sen jártas a Bibliában, amit ma is 
szenvedélyesen tanulmányoz, hogy 
a Szentírás fényében tanítson. 

A Bibliában a család szót nem ta-
láljuk. (A magyarba az ószláv csel-
jád szóból a 12. században került át, 
ami háznépet jelent – tehetnénk 
hozzá az előadó nyitómondatához.) 
A szó sem a görög, sem a héber 
nyelvben nem fordul elő, a foga-
lomra a ház(a) szót használják, 
ahogy a magyarban is szoktuk a 
háza népe kifejezést említeni. 
A patriarchák korában  
(Ádámtól Jézusig) 

A család sokkal népesebb volt, 
mint a későbbiekben. Az apa (csa-
ládfő) és az elsőszülött, valamint a 
többi fiú és unokák, az apa fő- és 
mellékfeleségei, a felnőtt fiúk fele-
ségei, lánygyermekek, szolgák és 
állatok alkották. A nomád életmód 

tette szükségessé ezt a családszer-
kezetet. A sivatagban kóborló ellen-
séges csoportok között egy 
közösség úgy maradhatott fenn, ha 
a férfiak megvédték a család tagjait 
és a nyájat. A nyájat nem osztották 
szét a fiúk között, ezt az elsőszülött 
örökölte, és ő lett a család feje. Az 
apa hatalma megkérdőjelezhetetlen 
volt. Feleségeit vásárolta, és, ha már 
nem tetszettek, eladta, megszaba-
dult tőlük. A lánygyermekekért fi-
zetett vételár az apa vagyonát 
növelte. Fiúgyermekeit kitagad-
hatta. Halála után az elsőszülött fiú 
lépett a helyébe, aki a család többi 
tagjait, akár az apa feleségeit is, 
örökölte. A nők jogok nélkül, alá-
rendelten, kiszolgáltatottan éltek, a 
nyáj gondozása, a háztartási mun-
kák elvégzése hárult rájuk. Vallási 
szempontból is az apa diktált, az ő 
Istene volt a nagy család Istene is.  

Ha nagyon sokan voltak a család-
ban, két részre oszlottak, de szükség 
estén segítettek egymásnak. A 
rokon nemzetségek törzset alkottak, 
a törzsek törzsszövetséget, majd 
népet. 

A nők kiszolgáltatott helyzetével 
ellentétben az előadó nagyon szép 
idézeteket válogatott a Talmudból, 
amelyek azt bizonyítják, hogy a 
szeretet, szerelem ebben a kiszámí-
tott, sajátságos helyzetben is „mű-
ködött”.  

„A feleséged mosolya a legszebb 
jutalom.” „A feleséged haragja a 
legnagyobb büntetés, a feleséged 
öröme az élet legnagyobb boldog-
sága.” „Nincs gazdagabb ember 
annál, mint akit szeret a felesége.” 
„Van egy háború, amelyben akkor 
is vesztes vagy, ha győzöl: ha a fe-
leségeddel harcolsz.” „Aki a felesé-
gét megbántja, ne imádkozzék 
többet, mert úgyis zárva maradnak 
előtte az ég kapui.” „Aki a feleségét 
bántalmazza, csak tévedésből lett 
ember.” „Erős férfiak, tanuljatok 
tűrni, szenvedni a nőktől” – és so-
rolhatnánk tovább. 
Jézus idejében 

Megszűnt a nagycsalád és a több-
nejűség, a család belső felépítése 
olyan lett, mint ma: apa, anya és a 
gyermekek alkották. Az ok, hogy a 
családok letelepültek, kialakult a 
városi kultúra, megváltoztak a meg-
élhetési lehetőségek, nyáj már nem 
létezett, és az a gyermek, aki meg-
házasodott, elment otthonról. Az át-
lagos keresetű férfi képtelen volt 
több asszonyt eltartani.  

A családtagok viszonyát illetően 
viszont nem javult, sőt rosszabbo-
dott a helyzet. A férj egyik feleség 
helyett másikat vihetett a házhoz. 
Feleségét pénzért vette, lányát pén-
zért adta el. Házastársi hűségre csak 
az asszony volt kötelezhető. A nyil-
vános ügyek intézésében azonban 
nem vehetett részt, ha vendég volt, 
nem tehette be abba a helyiségbe a 
lábát. A férfi nem köszönt, nem be-
szélt az asszonnyal, ez utóbbi ven-
dégeket nem szolgálhatott ki.  

A zsinagógában az asszonyok el-
különülten, szótlanul és tétlenül 
voltak jelen a szertartáson, nem kel-
lett zarándoklaton részt venniük, a 
férfiak lenézték, butának, varázsló-
nak tartották őket. Ha nem születtek 
gyermekek, eltaszították, ha lányaik 
voltak, átkozták őket. A gyermekek 
az apa kizárólagos tulajdonát ké-
pezték. Idézetek is elhangzottak, 
mint például: „Boldog, akinek gyer-
mekei fiúk, jaj annak, akié lányok”. 

Bát a törzsi hovatartozás elveszí-

tette korábbi jelentőségét, népszám-
láláskor figyelembe vették. A család 
lakóhelyét és kapcsolatrendszerét 
az apa foglalkozása, vagyoni, társa-
dalmi helyzete határozta meg. A 
vallási életben is az ő szerepe volt a 
döntő, tanulmányozta a törvényt, 
részt vett a zsinagógai istentisztele-
ten, magyarázta az írást. Az apa 
döntéseit egész családjának követ-
nie kellett.  
Jézus tanítása a családról 

Élete és tanítása sok olyan rész-
letet tartalmaz, ahol mind szóval, 
mind tetteivel bírálja a korabeli zsi-
dóságnak a családról alkotott felfo-
gását. A családot véleménye szerint 
apa, anya és a gyermekek alkotják, 
akik egymáshoz tartoznak, és csak 
egymástól függenek. Véleménye 
szerint az anya (feleség) helyzete 
nem lehet függvénye a férj önké-
nyének. Szembefordul a hagyomá-
nyos felfogással, amely lehetővé 
teszi a válást és az újraházasodást. 
Az indoklás: „Amit tehát Isten egy-
bekötött, ember szét ne válassza” 
(Mt 19,6; Mk 10,9).  

Máté evangéliuma szerint azon-
ban – szemben Márkkal és Lukács-
csal – a feleség hűtlensége esetén 
Jézus megengedi a válást. Bár a 
családtagok egymás közötti viszo-
nyáról nem beszél, átlépi a nőkkel 
és gyermekekkel szembeni korabeli 
megközelítés szabályait. Nem léte-
zik számára a megalázó kettős er-
kölcs, amely az asszonytól hűséget 
követel, a férfitól nem. Nem ismeri 
el férfi és nő értékbeli különbségét, 
az asszonyokkal szóba áll, meghall-
gatja, gyógyítja, tanítványai közé 
fogadja őket.  

A gyermekek éppen annyira fon-
tosak számára, mint a felnőttek, 
meggyógyítja, feltámasztja, példa-
képül állítja tanítványai elé. „Ha 
nem lesztek olyanok, mint a gyer-
mekek, nem mentek be a mennyek 
országába” (Mt 18.2-3). Az alap-
vető új felfogás szerint férfi és nő, 
felnőtt és gyermek Isten előtt telje-
sen azonos értékű. 

Amikor azonban Isten országá-
nak örömhírét hirdeti, Jézus szem-
befordul a családdal, és 

szembefordítja családjukkal az őt 
követőket is, ha Isten ügyéről van 
szó. A legmélyebb emberi kötelék-
nél is erősebb ragaszkodást, a leg-
nagyobb testvéri, hitvesi, gyermeki 
szeretetnél is nagyobb szeretetet kér 
tanítványaitól. Ha a benne való hi-
tért szembe kell fordulni a család-
dal, Jézus elvárja, hogy hívei 
mellette döntsenek, mert Isten or-
szágát értékesebbnek tartja minden-
nél. Azért beszélt olyan keményen 
a családdal való szembefordulásról, 
mert nyilvános működése idején 
követésétől a családi kötelékek na-
gyobb mértékben tartották vissza 
tanítványait, mint ahogy segítették.  
A család az apostolok korában 

A keresztény kor kezdetén egyre 
többen csatlakoztak a Krisztusban 
hívőkhöz, köztük nagy számban 
családok is.  

A házasság felbonthatatlanságá-
nak törvényét Pál apostol kifejezet-
ten Jézusnak tulajdonítja: „nem én 
parancsolom, hanem az Úr” (I. Kor 
7,10). Bár tanítja, hogy a törvény 
mindkét felet egyaránt hűségre kö-
telezi, apostoli tekintélye alapján 
meglepő és egyedülálló enged-
ményt tesz, miszerint „a nem hívő 
fél elhagyhatja kereszténnyé lett há-
zastársát” (1Kor 7,15). „Ilyen eset-
ben a testvér vagy nővér sincs 
lekötve” – így szabaddá válik, és új-
raházasodhat. (Privilegium paulinii 
a jog szerint.) Az ok: Pál méltatlan-
nak tartaná, ha a megtérés ke-
gyelme a békétlenség állandó 
forrása lenne a házastársak között. 

Férfi és nő kapcsolatának meg-
lepő kettősségéről szólnak az apos-
toli levelek. Bár gyakran tanúsítják 
a férfiak és nők teljes egyenlőségét, 
továbbá egyenlő jogaikat a házas-
ságban, valamint, hogy a hívő asz-
szony éppúgy megszenteli nem 
hívő házastársát, mint a hívő férj 
(1Kor 7,3-4), a teljes és lényegi 
egyenlőséget hirdető részletek mel-
lett – főként Pál írásaiban – olyan 
kijelentésekkel találkozunk, ame-
lyek a nők alárendeltségéről beszél-
nek. „Nem a férfit teremtették az 
asszonyért, hanem az asszonyt a 

férfiért” (1Kor 11,9), „a férfiból” 
(11,8), ezért a férfi „feje az asszony-
nak” (1kor 11,3; Ef 5,23), az asz-
szony pedig „alá van vetve a 
férfinak” (Róm 7,2; 1Pt 3,1.5). Az 
asszony megérdemli sorsát, mert 
bűnbe esett, és azóta is kísértést, a 
bűn forrását jelenti a férfi számára, 
ezért jobb, ha asszonnyal nem érint-
kezik. A nőknek a keresztény isten-
tiszteleteken is hallgatniuk kell.  

Az alárendeltségükre utaló kije-
lentések mégsem tekinthetők általá-
nos érvényű keresztény 
igazságoknak, mert az idézett szer-
zők más helyen a teljes egyenlősé-
get hirdetik. A megkülönböztetés a 
korabeli hagyományos zsidó felfo-
gást tükrözi, bár a zsidó törvény, 
amelyre Pál hivatkozik, abban a 
korban már érvényét vesztette. Az 
ősegyház életében és gyakorlatában 
nem érvényesül ez a megkülönböz-
tetés. Pál számos keresztény nőről 
és asszonyról emlékezik meg szere-
tettel, így például Priszcilláról, aki 
férjével együtt kíséri missziós útján, 
magyarázza Isten tanításait… 

A nők alárendeltségére vonat-
kozó kijelentések részben gyakor-
lati visszaélések hatására 
születhettek (vö. 1Kor 14,36), rész-
ben a szerzők egyéni álláspontját 
vagy a korabeli felfogást tükrözik, 
amelyet az apostolok is csak nehe-
zen és fokozatosan tudtak levet-
kőzni – hangsúlyozta az előadó.  

A gyermekekről keveset olvasha-
tunk az újszövetségi szövegekben, 
de ez a kevés összhangban áll Jézus 
felfogásával, aki a gyermekeket 
Isten előtt teljes értékű személyek-
nek tekintette. 

A szülő kötelessége szeretni és 
nevelni gyermekét, az utóbbinak 
pedig mindenben engedelmesked-
nie kell. Többé nem képez tulaj-
dont, nem lehet kiszolgáltatva a 
szülők, különösen az apai önkény 
kénye-kedvének. A gyermek 
„szentsége”, Krisztushoz való tarto-
zása éppen annyira fontos, mint a 
szülőké (1Kor 7,14). 

Oláh Dénes főesperes előadásá-
nak végén a családoknak a keresz-
tény közösség életében betöltött 
szerepéről beszélt. 

A családi ház kezdettől fontos 
szerepet játszott az evangélium hir-
detésében és a keresztény hit ter-
jesztésében. Jézus családi körben 
tanított, gyógyított, fogyasztotta el 
a húsvéti vacsorát, a szentmise ősét, 
ami kezdettől fogva családi ünnep 
volt. Halála után, és főleg miután 
követői kiszorultak a templomból, 
a kenyértörést családi házaknál vé-
gezték, ahol az igehirdetés, az isten-
tisztelet zajlott. 

Az összefoglalóban elhangzott, 
hogy „mióta ember él a földön, fo-
lyik a harc a férfi és nő között az el-
sőbbségért”. Többnyire a férfiak, de 
néha a nők kerekednek felül. Holott 
Isten a férfit és a nőt egyenlőnek te-
remtette, és tervei szerint a házas-
ságban két egyenlő fél egyesül. Az 
egyenlőtlenséget és a válást a bűn 
(Ter 3,16) és a megátalkodottság 
(Mk 10,5) hozta létre. Isten azért 
küldte fiát a világba, hogy benne és 
általa „helyreállítsa a fejtetőre állt 
világot” (Ef 1,10). A családot meg-
tisztítsa a bűn rombolásától és visz-
szaadja annak eredeti szilárdságát, 
harmóniáját, ami további feladatot 
ró a keresztényekre – fejezte be elő-
adását Oláh Dénes főesperes. Az el-
hangzottak lényegét rövidített 
formában próbáljuk továbbítani 
minden hívő és nem hívő ember 
számára, hiszen kultúrtörténeti 
szempontból is hasznos és tanulsá-
gos egy ilyen utazás a Biblia vilá-
gában.  

Bodolai Gyöngyi 

Bibliatörténeti utazás, bátor tanúságtétel  
Tartalmas házasság hete a Keresztelő Szent János-plébánián  

Ft. Oláh Dénes főesperes, plébános rendkívül érdekes, részben 
meghökkentő, de ugyanakkor kedves idézetekkel oldott, a 
humort sem mellőző előadásban kalauzolt végig a család ki-
alakulásán, fejlődésén, átalakulásán és szerepén a Bibliában 
a házasság hetében tartott rendezvényen. 
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Múlt hétvégén első alkalommal rendezték 
meg a Bocskai Síkupát a szovátai sípályán. A 
nyárádszeredai önkormányzat által a Bocskai 
Napok keretében kezdeményezett havas ver-
senyre elő- és helyszíni jelentkezéssel lehetett 
benevezni, de tucatnyi versenyző visszalépés-
ével végül 64 személy állt rajtvonalhoz négy ka-
tegóriában, ebből 18 tízévesnél kisebb gyerek is, 
összesen 18 női és 46 férfiversenyző. A legfia-
talabb résztvevő csupán négy és fél éves volt, a 
legidősebb 73. A gyerekek a kispályán, a felnőt-
tek a nagypálya egy szakaszán mutathatták meg 
ügyességüket, hiszen nemcsak a lesiklás gyor-
saságára, hanem a felállított zsalonok kikerülé-
sére is figyelni kellett. Az érdeklődők már 
pénteken megismerkedhettek a pályával, sza-
badedzéseket végezhettek, szombaton délelőtt 
pedig versenybe szállhattak. 

A legjobb időt Pampel Zalán érte el, aki nem-
csak saját korcsoportjában siklott le leggyorsab-
ban, hanem a 15-45 évesek között is megmérette 
magát, és ott is a legügyesebbnek bizonyult. 

Minden versenyző érmet és oklevelet kapott, 
az első helyezettek egy-egy serleget, a gyerekek 
csokoládét, a 10-15 és 15-45 éves korosztály do-
bogós versenyzői akciókamerát, a veteránok leg-
jobbjai ajándékcsomagot is. A parajdi Altus 
Hotel által felajánlott különdíjat, egy két főre 
szóló wellnesshétvégét a legidősebb versenyző-
nek, a szovátai Kacsó Istvánnak ítélték oda. 

A résztvevők nagy része nyárádszeredai volt, 
de marosvásárhelyiek és szovátaiak is voltak, és 
volt Szászrégenből és a szomszédos Hargita me-
gyéből érkezett versenyző is. „Örvendetes, hogy 
számos család jött gyerekekkel, és nem kevés 
volt közöttük olyan, ahonnan több családtag állt 
a startvonalhoz” – mondta el lapunknak a szer-
vezők egyike, Keresztesi Kinga. 

A versenyt Nyárádszereda önkormányzata 
szervezte, partnere a Maros Megyei Hegyimentő 
Szolgálat, a támogatók között volt a Hell 
Energy, a Bethlen Gábor Alap és az Altus, vala-
mint a sípálya tulajdonosai és a Maros megyei 
RMDSZ-szervezet. A kellemes idő tökéletes volt 
a sportolásra, és a verseny után sokan maradtak 
kint a hegyoldalon, hogy részt vegyenek a sza-
badtéri bulin is. 

Az ötletgazda Tóth Sándor nyárádszeredai 
polgármester bevallotta: tartottak tőle, hogy a 
járványhelyzet meghiúsítja a programot, ezért 
próbálták meg a Bocskai Napok egyes rendez-
vényeit kivinni a szabadba, és végül ez bizonyult 
a legsikeresebbnek. Sokan már most kérik a 
folytatást, az önkormányzat hajlandó is erre, de 
majd az adott helyzettől függően szerveznek. 

„A síverseny ötlete elérte a célközönséget, a 
szombat délelőtt a családokról szólt, a délutáni 
buli pedig a fiataloknak biztosított szórakozási 
alkalmat, akik a járvány miatt visszaszorultak a 
virtuális világba, hiányoznak számukra a sza-
badidős és ismerkedési, szocializálódási lehető-
ségek” – vélekedett a városvezető. 

Óriási eredményt ért el az utóbbi 
évek során teljesen megújult 
Romgaz-Elektromaros női te-
kecsapata, amely az idén is ott 
lehet a Bajnokok Ligája négyes 
döntőjében (miután hazai pályán 
legyőzte a cseh Slovan Rošicét). 

A hagyományokat tekintve nem tűnik 
rendkívüli eredménynek a kvalifikáció, 
hiszen a marosvásárhelyi együttes már 
sokszor szerepelt a legjobbak között. Az 
idén azonban egy teljes egészében ifjú-
sági csapattal, 20 év alatti átlagéletkorral 
érte el ezt az eredményt egy olyan sport-
ágban, amelyben 30 éves korra érnek be 
igazán a versenyzők. Ráadásul egy olyan 
ellenfelet búcsúztatott a negyeddöntő-
ben, amely az idén csak néhány fával ve-
szítette el a Világkupa-döntőt, és 
egyértelmű esélyesnek számított a ma-
rosvásárhelyi „óvodával” szemben. 

A továbbjutás lehetősége a csehor-
szági meglepő 4-4 után körvonalazódott, 
azonban hazai pályán egy szikrányit sem 
volt könnyű dolguk Orosz István és 
Seres József tanítványainak, a továbbju-
tás sorsa az utolsó gurításokig nyitott 
maradt. Pontosabban, az utolsó két pár-
ban a nyolcból legalább négy menet 
megnyerésére, vagy az összesített fák 
számának többletére volt szükség a győ-
zelemhez. 

Az utolsó tarolás előtt még úgy nézett 
ki, Rošicének áll a zászló, hiszen Dobe-
šová vezetett Ciobanuval szemben, és 

Kantnerová több mint 20 fával előzte 
meg Noemi Budoit. A győzelemhez 
ekkor az kellett, hogy legalább az egyik 
párban megnyerjék az utolsó menetet, 
vagy pedig több fát döntsenek. Miköz-
ben Ciobanu megpróbálta legalább kor-
látozni a különbséget, Budoi a tarolás 
utolsó gurításaival megfordította a menet 
sorsát úgy, hogy egyetlen golyóval meg-
oldott két bonyolult kombinációt. Ami-
vel aztán az összesített pontszámban is 
hat fával az ellenfél fölé kerültek. 

Előtte azonban még sok minden tör-
tént, ami ehhez hozzájárult: Szabó Júlia 
meglepő győzelme a sokkal tapasztal-
tabb Vaverkovával szemben, Seres Ber-
nadettnek a végén megfordított csatája 
Štraufovával, majd a mélypontok: a 15 
éves Roxana Bordianu öt üresbe gurított 
golyója ugyanarra az egy állva maradt 
bábra, amivel minimum 20 fa előnyt 
adott az ellenfelének, Fekete Réka üres 
gurítása a 29. golyónál, ami az utolsó 
menet elveszítését eredményezte. És a 
visszatérés: Maria Ciobanu három kilen-
cese zsinórban a tarolás megkezdésekor. 

A női teke Bajnokok Ligája négyes 
döntőjét április 2-3-án Győrben rende-
zik, ahol – már most kijelenthetjük – a 
Romgaz-Elektromaros lesz az egyetlen 
olyan résztvevő, amelynek minden tagja 
jogosult részt venni akár az ifjúsági vi-
lágbajnokságon is. „Nem lesz egyszerű 
a világ legjobbjai ellen, ám mi így is ére-
mért utazunk” – jelentette ki határozot-
tan Seres Bernadett. Az elődöntőben a 
világon jelenleg a második legjobbnak 
tartott klubcsapat, a horvát KK Mlaka 
Rijeka vár majd a marosvásárhelyiekre. 

Bálint Zsombor

Gligor Róbert László

Eredményjelző 
Bocskai Síkupa, Szováta: 
* 10 év alatti gyerekek: 1. hely: Márk Nóra, 2 hely: Varga Dorottya, 3. hely: Pampel Ilka 
* 10-15 éves korosztály – lányok: 1. hely: Molnos Zsófia, 2. hely: Makó Zsanett, 3. hely: 

Máté Dóra 
* 10-15 éves korosztály – fiúk: 1. hely: Pampel Zalán, 2. hely: Both Erik, 3. hely: Bíró 

Zalán 
* 15-45 éves korosztály – lányok, nők: 1. hely: Fazakas Emőke, 2. hely: Jakab Beáta, 3. 

hely: Balázs Boróka 
* 15-45 éves korosztály – fiúk, férfiak: 1. hely: Nagy Keresztesi Kristóf, 2. hely: Nagy Ke-

resztesi Tamás, 3. hely: Karácsoni Barna 
* 45 év fölötti (veterán férfiak) korosztály: 1. hely: Csenteri Levente, 2. hely: Babos Attila, 

3. hely: Fazakas Árpád. 

Eredményjelző 
Női teke Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó: KK Proteus Postojna 

(szlovén) – SKC Victoria 1947 Bamberg (német) 0-8 (összesítésben 0-16), 
KC Schrezheim (német) – KK Mlaka Rijeka (horvát) 5-3 (6-10), Romgaz-Elekt-
romaros – Slovan Rošice (cseh) 6-2 (10-6), SK-FWT Composites Neunkir-
chen (osztrák) – KK Alimenta Újvidék (szerb) 8-0 (11-5). 

Jegyzőkönyv 
Női teke Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. menet: Romgaz-Elektromaros 

– Slovan Rošice (cseh) 6-2 (14-10, 3351-3345) 
Egyéni eredmények: Seres Bernadett – Anna Štraufová 1-0 (2-2, 571-566), 

Szabó Júlia Emese – Lucie Vaverková 1-0 (2-2, 557-547), Fekete Réka – And-
rea Axmanová 1-0 (3-1, 538-515) Roxana Bordianu – Natalie Topičová 0-1 (2-
2, 532-566), Noemi Budoi – Alexa Kantnerová 0-1 (2-2, 555-561), Maria 
Ciobanu – Nadežda Dobešová 1-0 (2-2, 598-590). 

Mestermérleg 
„Az idegenbeli jó eredmény dacára tisztában voltam vele, hogy itthon sokkal 

nehezebb lesz – mondta Orosz István edző. – Nagyon fiatal a csapat, nincs meg 
a tapasztalata, hogy ilyen teher alatt játsszon. A csehek továbbjutásért jöttek, sok-
kal tapasztaltabb gárdát alkotnak, egyénileg világszínvonalú játékosokkal, és na-
gyon örülünk, hogy sikerült.” 

 
 
 
 

 

Népszámlálás: Marosvásárhelyen is segítenek azoknak,  
akik az önkitöltés szakaszában erre igényt tartanak 

A romániai népszámlálás 2022 márciusa és júliusa között lesz. A korábbi cenzushoz képest a leg-
fontosabb változás az, hogy a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik majd a kérdőívüket a 
számlálás első szakaszában. Az önkitöltéshez a népszámlálás hivatalos oldalán kell majd regisztrálni, 
ezt követően az e-mailben megküldött linken lesz elérhető a kérdőív. 

Az önkitöltés szakaszában az önkormányzatoknak lehetősége lesz olyan helyiségek, összeírópontok 
kialakítására, ahova bárki bemehet online kitölteni a kérdőívet, viszont itt számlálóbiztosok is segí-
tenek ebben. Ez jó lehetőség mindazoknak, akiknek nincs megfelelő eszközük vagy nehezen boldo-
gulnak az internet világában. Marosvásárhelyen 14 önkitöltést segítő pont működik majd. Az 
önkitöltés szakasza: 2022. március 14. – május 15. között. 

Az önkitöltés előnye, hogy bármikor válaszolhatunk a kérdőívre, nem kell beengednünk senkit a 
lakásba, a saját ritmusunkban tölthetjük ki az adatokat, és biztosak lehetünk abban, hogy az kerül a 
kérdőívbe, amit beírtunk. Ha magyar nyelven szeretnénk kitölteni a kérdőívet, ez a biztos módszer, 
így nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy esetleg egy magyarul nem vagy nem jól beszélő számláló-
biztos keres fel minket. 

A számlálás második szakaszában azokat keresik fel, akik nem vesznek részt az önkitöltés fázisá-
ban, és hagyományos módon válaszolhatnak a kérdőívre. A második, hagyományos szakasz 2022. 
május 16. – július 17. között zajlik. 

Az államnak, önkormányzatoknak, cégeknek, de a civil szervezeteknek is pontos adatokra van 
szüksége ahhoz, hogy hatékony, célzott fejlesztéseket, sikeres projekteket tudjanak végrehajtani tele-
püléseink és közösségeink érdekében. Ezeknek az adatoknak a jelentős része a népszámlálásokból 
származik. A népszámlálást az Országos Statisztikai Intézet szervezi. 

Részletek: www.nepszamlalas.ro, www.recensamantromania.ro 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya 
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Felnőtt BL-döntőben az ifik 

Fotó: Kacsó Lehel

 
 
 
 

 

Részvételi költségvetés 
Február 27-éig még lehet szavazni a Marosvásárhelyen először meghirdetett 

részvételi költségvetés életképesnek minősített pályázataira.  
A szavazás első köre február 17–27-e között zajlik a https://bugetarepartici-

pativa.tirgumures.ro/ honlapon.  
A beérkezett 85 javaslatból 35-öt minősített megvalósíthatónak a szakmai 

testület.  
A szavazás első szakasza után 30 pályázat marad versenyben, az eredmények 

hitelesítését követően újabb szavazás következik, amikor a 10 legnépszerűbb 
projektet választják ki a városlakók.  

Öt nappal a szavazási határidő lejárta előtt, máig (február 22.) több mint 
2.000 szavazat érkezett a platformra: 
1. Sétányok és gyalogosövezetek kategóriában 382 szavazat 
2. Mobilitás, közlekedésbiztonság kategóriában 189 szavazat 
3. Zöldövezet és játszóterek kategóriában 368 szavazat 
4. Köztérrendezés (köztéri bútorok, közvilágítás stb.) kategóriában 258 szavazat  
5. Kulturális és oktatási infrastruktúra kategóriában 623 szavazat  
6. Digitális város kategóriában 297 szavazat  

Ahhoz, hogy leadhassák szavazatukat, létre kell hozniuk egy fiókot a 
https://bugetareparticipativa.tirgumures.ro/ honlapon. Egy személy hat pályá-
zatra szavazhat, minden kategóriából egyet választhat ki. A szavazáshoz a bön-
gészőben be kell kapcsolni a helymeghatározót, ugyanis a platform kizárólag 
Marosvásárhely területéről fogadja el a szavazatokat. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal  
bel- és külkapcsolati osztálya 



ADÁSVÉTEL 

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

ELADÓK 160 kg-os disznók. Tel. 
0753-820-829. (15012-I) 

MINDENFÉLE 

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

GYERMEKSZERETŐ dadust kere-
sünk hosszú távra Marosvásárhe-
lyen. Tel. 0742-940-744. (14810-I) 

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

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(14962-I) 

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 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

VÁLLALUNK ház körüli munkát, 
kerítéskészítést, járólaplerakást, 
tetőkészítést és más sürgős javítást. Tel. 
0759-552-041. (14932) 

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0752-
849-226. (15027) 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 23-án id. BARABÁS 
GYÖRGYRE halálának har-
madik évfordulóján. Szerető 
húgai, Barabás Eliza, Alexa 
Erzsébet. Nyugodjál békében! 
(14697-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
CZIRJÁK LÁSZLÓ nyugal-
mazott oboaművészre és 
tanárra február 23-án, 
halálának első évfordulóján. 
Szép emléked megőrizzük, 
békés nyugalmat szülő-
földünkben!  
Szeretteid. (14991-I) 

„Sohasem szűnik meg a 
hiányérzet, csak megtanulsz 
élni a tátongó űrrel, amit 
maguk után hagynak, akik 
elmennek.” 
Szeretettel emlékezünk id. 
SIDO LAJOSRA halálának 11. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Családja. (15023) 

ELHALÁLOZÁS 

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

özv. NEMES JULIÁNNA 
szül. Bencze 

életének 91. évében hosszas be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése 2022. február 
24-én, csütörtökön du. 1 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emlékét örökre 
szívünkben őrizzük. Nyugodj bé-
kében, drága édesanya, nagy-
mama és dédi.  

A Nemes és Kinizsi család. 
(15016-I) 

 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
anyós, testvér, rokon, szomszéd, 

özv. SIKÓ ERZSÉBET-JOLÁN  
szül. Rechita  

marosvásárhelyi lakos életének 
83. évében 2022. február 19-én 
csendesen megpihent. Temetése 
2022. február 24-én 14 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben, római katolikus 
szertartás szerint. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (15015-I) 
 
 
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a forrón szeretett, 
drága jó édesapánk és nagyta-
tánk, a marosszentgyörgyi  

id. TORDAI SÁNDOR 
életének 91. évében csendesen 
megpihent. 
Temetése 2022. február 23-án, 
szerdán 14 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi római katolikus ra-
vatalozóból, református 
szertartás szerint.  

A gyászoló család. (15025-I) 

 
 
Mély fájdalommal búcsúzom 
drága jó nagytatámtól, a maros-
szentgyörgyi  

id. TORDAI SÁNDORTÓL  
aki életének 91. évében csende-
sen megpihent.  
Temetése 2022. február 23-án, 
szerdán 14 órakor lesz, reformá-
tus szertartás szerint, a maros-
szentgyörgyi római katolikus 
ravatalozóból. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes!  
Nyugodj békében, drága jó Nagy-
tatám! (15025-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Semmi sem fájdalmasabb az 
életben, mint egy szeretett 
személy elvesztése. Osztozunk 
kolléganőnk, Gal Maria Mihaela 
fájdalmában, és  mély együtt-
érzésünket fejezzük ki ezekben 
a szomorú és fájdalmas 
percekben, amikor szeretett 
ÉDESAPJÁTÓL búcsúzik. 
Őszinte részvétünk a gyászoló 
családnak. 
A Gedeon Richter Románia Rt. 
munkaközössége. (66311-I) 

Szomorú szívvel vettük tu-
domásul BERECKI ERZSÉBET 
elhunytát. Együttérzésünket 
fejezzük ki, és vigasztalódást 
kívánunk. 
A Szilágyi család: Géza, Piroska 
és a gyermekek. (15020-I)

Farsangi hagyományokat 
megörökítő fotókiállítással, könyvbemutatókkal, majd 
farsangi szokásokat bemutató, vidám táncos műsorral 
készül közös szervezésben az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület, a Maros Művészegyüttes, a Napsu-
gár Táncegyüttes, a Marx József Fotóklub és a Teleki 
Oktatási Központ február 25-én Szovátán.

A hirdetési rovatban meg-
jelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

„Ó, az én, az én mamám egy angyal 
volt tán, 
A két szeme úgy kéklett rám, mint a 
nyári éj, 
Hófehér kezét ha néha 
megcsókoltam, 
Istenem de boldog voltam valamikor 
rég. 
 
Vett kis konyhát, tarka csuprot, 
utcasarkon krumplicukrot, 
Húsvétkor vett kicsiny nyuszit, képes 
könyvet, 
Sírva ült az ágyamnál, ha lázas 
voltam, 
Szegény, amíg meggyógyultam, 
mennyit szenvedett. 
 
Az én mamám nem hordott bubifrizurát, 
nem hordott párizsi ruhát és mégis szép volt, 
Az én mamám lágy hangja csupa zene volt. 
 
Emlékszem, olyan szeme volt, akár az égbolt, 
Az én mamám még néha elpirult, 
Szívében még a múlt melódiája gyúlt. 
 
Az én mamám nem hordott bubifrizurát, 
nem hordott párizsi ruhát, és mégis szép volt. 
 
Adhat Isten néked kincset, gazdagságot, 
Rubintokat és gyémántot, márványpalotát, 
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, 
Csak egyet nem adhat kétszer: édes jó anyát. 
 
Csókot adj az ősz fejére, ráncos, reszkető kezére, 
És érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket, 
Hogyha bánat ér, ölében vigaszt lelhetsz, 
Imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked. 
 
Az én mamám nem hordott bubifrizurát, 
nem hordott párizsi ruhát, és mégis szép volt.” 
 
Kedvenc daloddal és fájó szívvel emlékezem 2019. február 23-ára, 
amikor egy hideg hajnalon drága szíved utolsót dobbant. Utolsó 
földi utunkat február 25-én tettük meg együtt, én és Édesanyám – a 
marosszentgyörgyi születésű  

GAGYI MÁRIA.  
Szomorúan járom céltalan útjaim, amióta elmentél. Mindenhol 
kereslek, iszonyúan nehéz a lelkem. Nyugodj békében, drága 
Édesanyám, szívem-lelkem drága kincse.  

Bánatos lányod, Marika. (-)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOKAT. 
Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 0762-986-532. (22965-I) 
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Ér-
deklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66293-I) 
A THEREZIA KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a  
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 0749-228-434-es telefonszámokon lehet. 
(66309-I) 
ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra keres új PINCÉR, PINCÉRNŐ kollégát. 
Kiszámítható munkarendet, jó fizetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja a 0730-
525-535-ös telefonszámot. (66297-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ  
Szőnyegmosás, -szárítás 
professzionális módon. 

Rögzített padlószőnyeg mosása 
helyszíni kiszállással.  

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.  
Rendelésért és egyéb 

információkért hívja bizalommal  
a 0799-998-899-es 

telefonszámot. (66021-I)
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A MAROSVÁSÁRHELYI 
TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR  

versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére:  
– egy REPÜLŐTÉRI UTASTÁJÉKOZTATÓI állás 

(împiegat informaţii – COR-kód 432305).  
A versenyvizsga időpontja: március 17., 10 óra;  

– egy ÉPÍTŐMÉRNÖKI  állás  
(inginer construcţii – COR-kód 214201).  

A versenyvizsga időpontja: március 18., 10 óra.  
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon 

vagy a 0265/328-888-as telefonszámon.  
(66310-I)
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