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Maros megyében is

Új bölcsődék épülnek

Cáfol a Védelmi
Minisztérium

Egyre jobban megérint minket is a
szomszédban zajló háború szele, és
természetesnek tekinthető, hogy érzékenyebben reagálunk olyan hírekre,
eseményekre, amelyek esetleg családunk tagjait, ismerőseinket érinthetik.

____________3.
Az emberség
határán

Jönnek a menekültek a máramarosszigeti határátkelőhelyen. Többen házi
kedvencükkel a hónuk alatt, mások
több tízezer eurót érő személygépkocsival, van, aki biciklivel, megint
mások gyalog, gyerekkocsit tolva.

____________4.
Múlt és jelen
találkozása
Szovátán az ország legnagyobb óvodáját adták át, de ebben sincs elég hely a gyerekeknek

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A most jóváhagyott lista szerint 90 bölcsőde vidéki, 52 pedig városi
Nemrég 142 új bölcsőde építésének jóváhagyását jelentette
be Cseke Attila fejlesztési miniszter, így a tavaly augusztus- környezetben épül fel: kisvárosokban, valamint nagyobb, városközeli
ban jóváhagyott 138 másik épülettel összesen 280 új, kor- községekben, ahol számos fiatal család él, a szülők városon dolgoznak,
és gyerekeiket otthonukhoz közel szeretnék intézményesített felügyelet
szerű, energiahatékony intézmény épül.
Gligor Róbert László

Marosszentgyörgy Marosvásárhely
elővárosának tekinthető. A Maros völgyének keleti oldalán végighúzódó
magaslat nyugati nyúlványának peremén áll a Máriaffi család kastélya és
nagy parkja, melyet az országút választ el a részben domboldalra épült
falutól.

____________6.

(Folytatás a 18. oldalon)

Orwell a böngészőben
Benedek István
A szomszédunkban zajló háború nemcsak a fotelhuszárok harci
kedvét hozta meg, hanem a saját szavazatainkkal székbe ültetett törvényhozókét is arra, hogy hadüzenet nélküli támadást indítsanak a
magánszféránk ellen. Legalábbis a felsőházban szerdán elfogadott,
az európai elektronikus hírközlési kódexet itthon is életbe léptető
törvény rövid vitáján a háborút is felhozták érvként arra, hogy ezt a
szabályt miért sürgős most elfogadni.
Anélkül, hogy a technikai részletekbe merülnénk, ez a törvény
arra kötelezné az internetes kommunikációs és tárhelyszolgáltatókat,
hogy a saját költségükön hozzanak létre lehallgatórendszert, amiben
tárolják a felhasználók üzeneteit és beszélgetéseit, és kérésre ezeket
az adatokat adják át a hírszerző szolgálatnak vagy bűnvádi eljárásokban érintett szerveknek. Abban az országban, amely nem is oly
rég két embert évekre börtönbe vetett terrorizmus vádjával, szilveszteri petárdák birtoklásáért, ez nem sok jót vetít előre.
Mielőtt bárki valamilyen szuperhatalmi összeesküvésen kezdené
törni a fejét, tegyük hozzá, hogy a szóban forgó európai kódexet elvileg arra találták ki, hogy biztonságosabbá tegyék az internetet a
felhasználók számára. Csakhogy sikerült olyan tágasan megfogalmazni a vezérelveket, hogy találékony kormányok, mint amilyen a
miénk is, hozzátehették a maguk számára fontosnak vélt célokat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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ETV
A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
18 óra 12 perckor.
Az év 63. napja,
hátravan 302 nap.

Ma KÁZMÉR, holnap
ADORJÁN és ADRIÁN
napja.
ADORJÁN: az Adrián név
régi magyar alakváltozata.
ADRIÁN: latin eredetű férfinév, a Hadrianus névből
származik. Jelentése: Hadria
városából való, azaz: hadriai.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

4., péntek

Többnyire felhős
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -1 0C

BNR – 2022. március 3.
1 EUR
4,9489
1 USD

4,4635

100 HUF

1,3059

1 g ARANY

277,3436

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
10, 25, 2, 3, 7 + 1

NOROC PLUS: 7 7 4 3 7 5

25, 30, 23, 37, 40, 22

SUPER NOROC: 2 1 9 2 4 6

44, 38, 10, 11, 24, 21

NOROC: 6 0 0 9 8 4 0

Megyei hírek

Új fejezet a Nőszemköztben
„Őszinte gondolatok, humoros percek, tabumentes beszélgetések…” –
ezzel az ígérettel hívta a nézőket képernyő elé péntek esténként Kurta
Kinga, az ETV műsorvezetője, aki
meghívottaival az erdélyi nő életének szerteágazó kérdéseire kereste

Adományokat gyűjt a szociális
igazgatóság
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatósága a Román Vöröskereszt Maros megyei kirendeltségével együtt megkezdte az adományok gyűjtését,
amelyeket bajba jutott ukrán családoknak juttatnak el. A
Romániai Vöröskereszt Maros megyei kirendeltségétől kapott tájékoztatás szerint jelenleg a következő adományokra lenne a leginkább szükség: tisztálkodási eszközök
és szerek: fogkrém és fogkefe, szappan, sampon, nedves
törlőkendők, pelenka, fehérnemű gyerekeknek és nőknek,
ágynemű, takaró, paplan és hálózsák, külső akkumulátorok telefonok töltéséhez (power-bank). Az adományokat a
Mihai Eminescu Művelődési Házba (Marosvásárhely,
Nicolae Grigorescu utca 19. szám) lehet vinni, ahol a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal humanitáriussegélygyűjtő központot nyitott az akció keretében. Az összegyűlt
adományokat az országhatárokon felállított mobil menekülttáborokba szállítják.

Előadás és gyakorlati bemutató
gyümölcsfametszésről
A Sapientia kertészmérnöki tanszéke a Székely Gazdaszervezetekkel együtt március 5-én szombaton 10 órától
az egyetem székhelyén elméleti és gyakorlati bemutatót
szervez a gyümölcsfák télvégi fenntartó metszéséről.
Bandi Attila adjunktus a metszés biológiai alapjairól és a
különböző metszési módszerekről tart előadást, majd délben az egyetem kertjében található gyümölcsfákon mutatják be a gyakorlati tudnivalókat.

Meghosszabbított program
a vérközpontban
Egy időre meghosszabbított nyitvatartással, hétköznaponként 7.30–17.30, szombaton, március 5-én pedig 7.30–
13.30 óra között várják a véradókat a Marosvásárhelyi
Vértranszfúziós Központban. Az utóbbi időben jelentősen
csökkent a véradásra jelentkezők száma, szükség lenne
készletekre az ukrajnai sérültek számára is.

Egyre több helyen kap lángra
az aljnövényzet
Szerdán nem kevesebb mint tizenháromszor riasztották a
katasztrófavédelmi felügyelőséget az égő száraz aljnövényzet oltására. A tűzoltóknak Szászrégenben,
Dicsőszentmártonban, Oláhkocsárdon, Zoltánon, Mezőpagocsán, Hétúron, Alsóidecsen, Dedrádszéplakon, Sáromberkén és Petelén kellett megküzdeniük a tűzzel. Tegnap
Marosgezsén és Dicsőszentmártonban ismét tarlótüzek
keletkeztek.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

gyulni veszteségeinkből. Csatlos
Tünde dr. Bakk-Miklósi Kinga pszichológussal, pszichodráma-terapeutával, Szabó Borbálával, a Kerekudvar
Közösségi Ház vezetőjével és Orbán
Csenge háromgyermekes édesanyával
fog beszélgetni.

Erdélyi magyar segítségnyújtás
kárpátaljai testvéreinknek
Ezúton is felkérjük a szélesebb
közvéleményt, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten járuljon hozzá kárpátaljai magyar testvéreink megsegítéséhez. Mi, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács marosvásárhelyi és
Maros megyei vezetői vállalkozunk

arra, hogy megteremtjük az összeköttetést a segítséget nyújtó és a segítséget kérő barátaink között.
Kérjük, ha valakinek a megyében
lehetősége van menedéket, élelmiszert vagy tisztítószert felajánlani, keressen minket bizalommal a

0365-430-902-es telefonszámon vagy
Marosvásárhelyen, a Klastrom
(Mihai Viteazul) utca 10. szám alatt
található EMNT-demokráciaközpontban.
Segítsen, hogy segíthessünk!
Egyetlen magyar sincs egyedül!

*

Gyógyszerszállítmány Ungvárnak
Az ukrajnai háború kitörése után Marosvásárhely testvérvárosa, a kárpátaljai Ungvár jelezte, hogy a városnak
leginkább gyógyszerre volna szüksége. A Bioeel, az Aesculap Prod Kft. és Ropharma Rt. által adományozott
gyógyszerekkel tele teherautó elindult Ukrajna felé – közölte közösségi oldalán Soós Zoltán polgármester, köszönetet mondva Albert Attila és Anca Dărăbuş igazgatóknak
azért, hogy megkeresésükre gyorsan és példaértékűen reagáltak.

a választ. 65 adás után most búcsúzik
csapatunktól, mivel gyermekáldás
elé néz. A mikrofont Csatlos Tünde
veszi át, aki ígéri: továbbra is a
nézők igényeire válaszol a Nőszemközt.
A pénteki adás témája: Felgyó-

Segítségnyújtás Ukrajnának
A Román Posta szerkesztőségünkbe eljuttatott közle– Marosvásárhely, 1-es postahivatal, Forradalom utca
ménye szerint ingyenesen szállít adományokat Ukraj- 2A, hétfőtől péntekig 8–19, szombaton 9–13 óra
nába. Magánszemélyek és civil szervezetek a nem között;
romlandó élelmiszert, valamint tisztálkodási szereket, ta– Marosvásárhely, 2-es postahivatal, L. Rebreanu utca
karókat stb. tartalmazó csomagjaikat eljuttathatják a posta 41. szám, hétfőtől péntekig 8–19 óra között.
Maros megyei tranzitpontjaihoz:
Együttérzünk Ukrajnával!

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban
Március 4., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
CSA Steaua – Jászvásári CSM Politehnica (2. liga, 18. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Universitatea 1948 Craiova (1. liga,
30. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Gyirmót FC Győr – MTK Budapest (NB I, 23. forduló)
Március 5., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Sellemberki
CSC 1599 – FK Csíkszereda (2. liga, 18. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA –
CS Mioveni (1. liga, 30. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry
FC (NB I, 23. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Puskás Akadémia
FC (NB I, 23. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
Rapid 1923 – Academica Clinceni (1. liga, 30. forduló)

Március 6., vasárnap:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Concordia
Chiajna – Temesvári ASU Politehnica (2. liga, 18. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi
Gaz Metan – Chindia Târgovişte (1. liga, 30. forduló)
* 16.15 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – MOL Fehérvár FC (NB I, 23. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári
CFR 1907 – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga, 30. forduló)
* 18.45 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good (NB I, 23. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
FCSB – FC Voluntari (1. liga, 30. forduló)
* 20.55 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – ETO FC Győr
(NB II, 26. forduló)
Március 7., hétfő:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSU Craiova
– Konstancai Farul (1. liga, 30. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2: Botosáni FC
– Campionii FC Argeş Piteşti (1. liga, 30. forduló)

RENDEZVÉNYEK

Közreműködik a Budapesti Operettszínház énekkara, balettkara, valamint zenekara. Vezényel Pfeiffer Gyula, a
gála rendezője Bori Tamás. Jegyek válthatók a
www.eventim.ro honlapon 30, illetve 60 lejes áron.

Operettgála a Budapesti
Operettszínház művészeivel
A Kiss-B. Attila főigazgató által 2020-ra tervezett határon
túli Összetartozunk programsorozat a világjárvány miatt
elmaradt, erre idén kerül sor. Az operettgálának március
28-án 19 órától a marosvásárhelyi sportcsarnok, március
30-án 19 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna
ad otthont. Az est folyamán a magyar operettirodalom legnépszerűbb szerzőinek (Kálmán Imre, Lehár Ferenc,
Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác) örökzöldjei csendülnek fel
a Budapesti Operettszínház szólistái, Fischl Mónika, Kiss
Diána, Dancs Annamari, Oszvald Marika, Dolhai Attila,
Vadász Zsolt, Peller Károly és Laki Péter előadásában.

Szakmai bemutató
Március 7-én, hétfőn 10 órától a marosvásárhelyi Studium
Hub székházában, az RMGE Maros szervezete a Holland
Alma Kft. faiskolával és a martonvásári Marton Genetics
Kft.-vel közösen szakmai bemutatót tart. A résztvevők az
ültetvénytelepítés gyakorlatáról, a biológiai növényvédelemről szerezhetnek szakmai ismereteket, ugyanakkor a
Marton Genetics kukoricafajta-bemutatót tart. Meghívott
előadók: Babicz Szabolcs, a Holland Alma Kft. szaktanácsadója és Végh András, a Marton Genetics Kft. ügyvezető igazgatója.
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Adatokat kérnek a katonakötelesség alól mentesülő férfiakról

Cáfol a Védelmi Minisztérium
Egyre jobban megérint minket is
a szomszédban zajló háború
szele, és természetesnek tekinthető, hogy érzékenyebben reagálunk olyan hírekre, eseményekre,
amelyek esetleg családunk tagjait, ismerőseinket érinthetik.
Ezért váltott ki felháborodást a
közegészségügyi
igazgatóság
március 1-i körlevele, amelyet a
megyében dolgozó családorvosoknak küldtek ki, és hasonló
körlevelet kaptak a fővárosi orvosok is.

Bodolai Gyöngyi
A körlevél idézi a 2005. évi 395-ös
törvény 3-as cikkelyét, amely békeidőben felfüggeszti a katonai szolgálat kötelező teljesítését, de ugyanakkor előírja,
hogy általános mozgósítás vagy ostrom
esetén a katonai szolgálat kötelezővé
válik. A lakosság védekezésre való felkészítéséről szóló 2006. évi, többször
módosított 446-os jogszabály alapgondolata, hogy a román állampolgároknak
joguk és kötelességük megvédeni Romániát.
Mivel a törvény 47. cikkelye megszabja, hogy a közegészségügy felelős-

sége évente időszerűsíteni a katonaköteles férfiak adatbázisát, az intézmény azt
kéri a családorvosoktól, hogy küldjék be
azoknak a 18–35 év közötti férfiaknak a
jegyzékét, akik olyan krónikus betegségekben szenvednek, amelyek összeegyeztethetetlenek az aktív katonai
szolgálat teljesítésével. A törvény külön
rendelkezik a családorvosok felelősségéről is ezen a téren. Lévén szó nemzetvédelmi és nemzetbiztonsági adatokról,
közlésük kivételt képez a 2001/677-es
adatvédelmi törvény előírásai alól.
Érdeklődésünkre az illetékesek hangsúlyozták, hogy nincsen szó újdonságról,
mozgósításról, a családorvosoknak
ugyanis törvény által előírt kötelességük
a szóban forgó adatokat évente beküldeni az illetékes hatóságnak, amit onnan
a katonai szervekhez továbbítanak. A
megkérdezett családorvosok viszont
nem igazolták, hogy korábban ilyen feladatuk lett volna, azt viszont elmondták,
hogy a krónikus betegek jegyzékét valóban kérik tőlük.
A felháborodás nyomán, amely a fővárost és megyénket érintette, a Védelmi
Minisztérium álhírnek nevezi a feltételezést, miszerint az állampolgárok besorozására való előkészületről lenne szó.
Pontosítja, hogy a körlevél, amely a fővárosi polgármesteri hivatal belső köre-

iből indult, nem azt a szándékot bizonyítja, hogy a katonai szolgálatra alkalmas bukaresti polgárokat akarnák
azonosítani.
Pontosítják azt is, hogy Maros megyére vonatkozóan a közösségi médiában két dokumentum jelent meg, az
egyik a Maros Megyei Katonai Központ
átirata a közegészségügyi igazgatóságnak, amelyben sorozás alá nem eső és
tartalékos állampolgárokra vonatkozó
egészségi adatok időszerűsítését kérik, a
másik a közegészségügyi igazgatóság
körlevele a családorvosokhoz, amelyben
ugyanezeknek az adatoknak a közlését
várják. A Védelmi Minisztérium leszögezi, hogy a szóban forgó adatok aktualizálását a törvényes előírások alapján
évente elvégzik… Következésképpen
rendszeresen ismétlődő rutinellenőrzésről van szó, amelynek nincs köze a
szomszédos országban zajló konfliktushoz – olvasható a minisztérium magyarázatában.
Arról nem nyilatkoznak, hogy a főváros mellett miért pont Maros megyében
tartották fontosnak a katonakötelezettség
alól mentesülő korcsoportok adatainak
frissítését, amiről a jelenlegi kényes
helyzetben az általános mozgósításra
gondol az átlagember, és ez korántsem
kedvez a közhangulatnak.

Közel harminc országos szervezet segíti a népszámlálás előkészítését

Példátlan magyar intézményes összefogás
Minden romániai magyart meg kell számolni. Azért,
hogy eredményesek legyünk, előre fel kell készítenünk a lakosságot, tájékoztatnunk kell őket a népszámlálás
fontosságáról
és
a
részvétel
módozatairól. Példátlan intézményes összefogással
ehhez a munkához közel harminc szervezet csatlakozott Erdély-szerte, történelmi magyar egyházak,
oktatási intézmények, illetve a kulturális, gazdasági,
szociális, ifjúsági szervezetek és diáktanácsok – tájékoztat a Népszámlálás.ro.

Mindenki segítségére és munkájára szükség van, hangsúlyozzák a kampány szervezői, ezért a stáb bővült, az RMDSZ
és a Népszámlálás.ro országos munkacsoportja – amellett,
hogy kialakította az intézményes hálózatot –, az elmúlt hetekben a megyei és települési szintű koordinátorokat is megnevezte. A munkacsoportok elsődleges célja a tájékoztatás,

majd a népszámlálás önkitöltéses időszakában (március 14.
– május 15.) támogatni a lakosságot a kérdőív megválaszolásában.
Nagy a tét. A népszámlálás nemcsak azt mutatja meg, hányan és hogyan élünk magyarként Romániában, de az eredménytől függ az is, hogyan érvényesülnek nyelvhasználati és
kisebbségi jogaink, emellett településeink, iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink támogatása –
emlékeztetnek.
Mint ismeretes, a romániai népszámlálás 2022 márciusa és
júliusa között zajlik. A lakosságnak három lehetősége lesz a
kérdőív kitöltésére: interneten kitöltheti a saját kérdőívét, bemehet a településén az összeírópontokra, vagy hagyományos
módon otthonában fogadhatja a számlálóbiztost. Az összeírás
magyar nyelven is lehetséges mind az önkitöltés, mind pedig
a személyes lekérdezés esetében.

Az ENSZ Közgyűlése az ukrajnai offenzíva leállítását követeli

141 ország szavazott a döntés mellett
Az ENSZ Közgyűlése szerdán szavazott: követeli
Oroszországtól az ukrajnai offenzíva leállítását és
az összes csapat kivonását. A világhatalmaktól az
apró szigetországokig minden nemzet elítélte
Moszkva agresszióját, 35 ország tartózkodott; 141
állam szavazott a döntés mellett, és öt ország szavazott ellene.

A 193 tagú közgyűlés 1997 óta most először hívott össze
rendkívüli ülést. Az öt nemmel szavazó állam Belarusz, Kuba,
Észak-Korea, Szíria és maga Oroszország volt.
Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára a döntés után kijelentette: „A Közgyűlés üzenete hangos és világos: azonnal vessenek véget az ellenségeskedéseknek Ukrajnában, azonnal
hallgattassák el a fegyvereket, azonnal nyissák meg az utat a
párbeszéd és a diplomácia előtt. Ukrajna területi integritását
és szuverenitását az ENSZ alapokmányával összhangban tiszteletben kell tartani. Nincs vesztegetni való időnk. A konfliktus

brutális hatásai jól láthatóak. De amilyen könyörtelen a helyzet
most az ukrán emberek számára, a helyzet azzal fenyeget,
hogy rosszabbodni fog.”

Az ENSZ-határozatok jogilag nem kötelezőek
A közgyűlési határozatok jogilag nem kötelező erejűek, de
a nemzetközi véleményt tükrözik. A rendkívüli ülésszak szabályai szerint a határozathoz a szavazó országok kétharmadának jóváhagyása szükséges.
Az elfogadott határozat a leghatározottabban elítélte Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, és követelte Moszkvától az
erőszak alkalmazásának azonnali leállítását, valamint az orosz
erők azonnali, teljes és feltétel nélküli visszavonását Ukrajna
nemzetközileg elismert határairól. Az intézkedés felszólította
továbbá Oroszországot, hogy vonja vissza azt a döntését,
amely szerint Kelet-Ukrajna két szeparatista részét függetlenként ismeri el. (Euronews)

A szenátus megszavazta a lehallgatások
kiterjesztését lehetővé tevő törvényt
A szenátus szerdán megszavazta azt a
jogszabályt, amely arra kötelezi a különböző internetes kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat és
tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatóságok
kérésére tegyék elérhetővé felhasználóik
üzeneteit és beszélgetéseit.
A jogszabályt tavaly október elején
fogadta el a kormány, két nappal azelőtt,
hogy a parlament megbuktatta a liberális
Florin Cîţu volt miniszterelnök kormányát.
Tavaly decemberben gyorsított eljárásban a képviselőház is megszavazta a
jogszabályt, most pedig ügydöntő ház-

ként a szenátus is, így már csak az államelnöknek kell aláírnia ahhoz, hogy hatályba lépjen. A szerdai szavazáson 77
szenátor támogatta, 15-en ellene voksoltak 26 tartózkodás mellett.
A kormány azzal indokolta a jogszabály elfogadását, hogy az gyakorlatba ülteti az Európai Parlament és a Tanács
2018/1972. irányelvét az európai elektronikus hírközlési kódex létrehozásáról.
A román média szerint ennek a jogszabálynak az elfogadása az egyik feltétele
volt annak, hogy Romániában is kiépítsék az 5G hálózatot.
Az ActiveWatch elnevezésű civil szer-

vezet másik tíz civil szervezettel együtt
azt állította szerdán, hogy a román szenátus kihasználta az orosz–ukrán fegyveres konfliktust, és az alapos vita
elutasításával elfogadta a jogszabályt,
amely megköveteli az internetes kommunikációs szolgálatóktól és tárhelyszolgáltatóktól, hogy saját lehallgatási
rendszert hozzanak létre, és tegyék azt
hozzáférhetővé a Román Hírszerző Szolgálat számára vagy más román hatóságnak bűnügyi eljárásokban. A civil
szervezetek attól tartanak, hogy ez a jogszabály visszaéléseket tesz lehetővé.
(MTI)
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Ország – világ
Az EB elnökével találkozott
a miniszterelnök
Az ukrajnai helyzetről és a menekülthullámról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság
elnökével szerda este Nicolae Ciucă miniszterelnök.
A kormány közleménye szerint Ursula von der Leyen
bukaresti látogatása megerősíti, hogy az Európai Bizottság szolidáris, és támogatja Románia erőfeszítéseit. Nicolae Ciucă ugyanakkor tájékoztatta az EB
elnökét a menekülthelyzet kormányszintű kezeléséről a partnerintézmények és civilek együttműködésével. A kormányfő azt is közölte, továbbra is
fontosnak tartja, hogy az Európai Bizottság és az európai partnerek támogatást nyújtsanak a Moldovai
Köztársaságnak. (Agerpres)

Macron: a legrosszabb következik
Emmanuel Macron szerint a „legrosszabb következik” az Ukrajna ellen a múlt héten elindított orosz háborúban. A francia államfő ezt azután mondta, hogy
ismételten beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,
aki szerinte „teljesen eltökélt az invázió folytatásában”, miután az a célja, hogy ellenőrzése alá vonja
a teljes országot – közölte a francia elnöki hivatal.
Az Élysée-palota tájékoztatása szerint az orosz
elnök kezdeményezésére létrejött másfél órás telefonbeszélgetésben Vlagyimir Putyin megerősítette
francia kollégájának, hogy az orosz hadsereg katonai hadművelete a Moszkva által eltervezettek szerint halad előre, és „súlyosbodni fog”, amennyiben
az ukránok nem fogadják el az oroszok feltételeit.
„Macron elnök előrejelzése az, hogy a legrosszabb
következik, mindarra tekintettel, amit Putyin elnök
mondott neki” – jelezte az Elysée-palota. (MTI)

Kettős légi baleset nyolc áldozattal
Nyolcra emelkedett a román légierőnél szerda este
történt kettős baleset áldozatainak a száma, miután
csütörtökre virradó éjszaka megtalálták az elsőként
lezuhant MiG-21 Lancer vadászgép pilótájának holttestét is a roncsok között. Szerdán 20 óra után néhány perccel lezuhant a légierő egy járőrszolgálatot
teljesítő MiG 21-es vadászgépe a Fekete-tenger
partvidékén, Konstanca megyében, 20 óra 44 perckor pedig a keresésére küldött IAR 330-Puma helikopter is lezuhant, és a fedélzetén tartózkodók közül
senki sem élte túl a balesetet. A MiG-21 esetében a
hatóságok műszaki hibára gyanakszanak, a helikopter lezuhanását pedig a jegesedés idézhette elő, miután a pilóta azt jelentette, hogy az időjárási
viszonyok kedvezőtlenek, majd parancsot kapott,
hogy térjen vissza a támaszpontra. Mindkét járműtípus több mint 40 éve van szolgálatban a román légierőnél. A balesetek okainak kivizsgálásáig repülési
tilalmat rendeltek el mindkét típusra. Vasile Dincu védelmi miniszter az egyik hírtelevíziónak nyilatkozva
kizárta azt a lehetőséget, hogy – a szomszédos Ukrajnában zajló háborúval összefüggésben – találat
érte volna a román vadászgépet. Leszögezte: a légtér megfigyelése folyamatos, semmi sem marad
észrevétlen. Amíg nincs semmi ilyesmire utaló bizonyíték, a MiG 21-es lezuhanását balesetnek tekintik.
Dincu megjegyezte: többször megtörtént már, hogy
a MiG-ek műszaki problémák miatt lezuhantak. Az
utóbbi 25 évben a román légierő több mint húsz
MiG-21-ese hajtott végre kényszerleszállást vagy
zuhant le. (MTI)

Orwell a böngészőben
(Folytatás az 1. oldalról)
És jól tudnak időzíteni is. A vonatkozó európai kódexet
ugyanis az eredeti menetrend szerint 2020 decemberére
kellett volna itthon is törvénybe ültetni, de valahogy senkinek nem volt ínyére a dolgot sürgetni. Az előző koalíciós kormány már klinikai holtában fogadta el a
tervezetet, legutolsó ülésén, amikor progresszívék kisétáltak a kormánypalotából, és már el volt könyvelve a
bukta a bizalmi szavazáson. Innen már gyorsulni kezdtek
a dolgok az ügyben, decemberben gyorsított eljárással
szavazott róla az alsóház, hogy ne legyen vita, noha tucatnyi szakmai és civil szervezet kifogásolta a tervezetet.
És most, nem éjszaka lopakodva, hanem a háborús zűrzavart felhasználva, immár ügydöntő fórumként a felsőházon is átment a törvény, negyedóra alatt, vita nélkül.
Már csak az utóbbi időben igencsak harcias elnöknek
kell a kézjegyével ellátnia, hogy érvénybe lépjen. Néhány
taposóakna azért még kerülhet hős politikusaink számára ezen a digitális harcmezőn, mert jogászok szerint
a törvény sérti az alkotmányt, más szakik szerint pedig
az internetes kereskedelemre vonatkozó európai szabálykerettel is összeférhetetlen. Ráadásul nem csak az itthoni
szolgáltatókra róna hűséges besúgói kötelezettséget,
hanem az összes, csevegőappokat üzemeltető multicégre
is, amelyeknek serényen le kéne hallgatniuk a regáti felhasználóikat, és ehhez vélhetően lesz pár nem kedves
szava a nemzetközi üzleti szférának is. Bár amennyire elkapott most mindenkit a harci hév a digitális ugaron,
lehet, hogy a nagyok ingerküszöbét ez az ügy nem éri el.
De Orwell odafent a hasát fogja a röhögéstől egy bárányfelhő szélén ücsörögve.
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Máramarosszigeti leckék (2.)

Az emberség határán
Vajda György

Az első menekülők
a „zöldhatáron”

Jönnek a menekültek a máramarosszigeti határátkelőhelyen. Többen házi kedvencükkel a hónuk
alatt, mások több tízezer eurót érő
személygépkocsival, van, aki biciklivel, megint mások gyalog, gyerekkocsit tolva. Férfiak is vannak
köztük, apák, akik gyerekeiket vagy
idős nagyszüleiket kísérték át, látni
a menekültek között keleti országokbeli egyetemistákat, bevásárlószatyorral átsétáló idős nőket. S
arról is értesültünk, hogy ottjártunkkor, a háború kitörése óta először,
négy férfi a Tiszán szökött át a
„zöldhatáron”, és kért menedékjogot. Erről számolt be a helyszínen
Iulia Stan, a máramarosszigeti határrendészet sajtószóvivője, aki
készségesen megosztott velünk
minden információt.

Tisza-partról is filmfelvételeket készíteni, erre kér engedélyt. Iulia
Stan tájékoztatja, csak a román oldalról lehet fotót és filmfelvételeket
készíteni úgy, hogy ne kerüljön
képbe a túlsó oldal. Belső rendelkezés. Nem akarnak konfliktust a határon túli kollégákkal.
A sajtósok megértően viszonyulnak mindehhez. Van olyan menekült, aki a kamera elé áll, de
többségük továbbsiet. Többen elutasítják a segítséget, a telefonkártyát mindenki elfogadja, és azonnal
hívja ismerősét, hogy szállítsa tovább. Annak ellenére, hogy a rendőrök, csendőrök igyekeznek rendet
Iulia Stan határőrségi szóvivő
tartani a határátkelőhelyen, van,
Fotó: Nagy Tibor amikor megtelik a sátrak közötti
kelőhely. Február 24-étől, a háború szűk tér. Néha fojtogató a segítőkitörésétől a két határátkelőhelyen készség. Továbbállunk.
több mint 12.000 ukrajnai állampolgár hagyta el országunkat. Az Megszámlálhatatlan
utóbbi napokban inkább anyák jön- mennyiségű adomány
nek át gyerekekkel együtt a határon,
Amint a gépkocsink felé sétávan akit férfiak kísérnek, ők vissza- lunk, Colopelnic atya ismerőst üdvözöl. Három máramarosszigeti,
hagyományos, virágos kendős
nővel száll ki autójából Zbona Ioan,
a Szatmár megyei Tarsolt görögkatolikus papja. Kérdeznem sem kell,
újságolja: pénzadományt, tisztítószereket, élelmiszert hoztak a Miasszonyunk
görögkatolikus
zárdába. Egyházközségükben készítik a listát azokról a családokról,
amelyek menekülteket fogadnak be.
Reméli, hogy százhoz közelít a számuk.
– A szálláson és élelmen túl a
menekülteknek együttérzésre, lelki
támaszra van szükségük, és ezt nem
kapják meg a sátrakban és egyéb

Osztályozott tartós élelmiszerek

tal főjegyzője. Bemutatkozom. Angolul köszönt, majd román nyelvre
vált. Elnézést kér. Az elmúlt napokban időnként két-két órát aludt,
mikor nappal, mikor éjjel. Egy önkéntes csoportnak útbaigazítást
nyújt, majd készségesen a rendelkezésünkre áll.
Megtudjuk, hogy a sportcsarnokban gyűjtik össze azokat az adományokat, amelyeket Ukrajnába
szállítanak. A gyűjtést a máramarosszigeti polgármesteri hivatal koordinálja. De nemcsak irányítanak,
az alkalmazottak osztályozzák is,
cipelik az ajándékokat. Mellettünk
dolgozik az egyik osztályvezető, de
a csarnokban van a szociális osztály
majdnem mindegyik alkalmazottja
– mondja a jegyző. Ahogy kirobbant a háború, megszervezték a
munkát, majd felhívással fordultak
a városbeli iskolákhoz, ahonnan önkéntesnek jelentkeztek diákok. Önkénteseket küldött a városban levő
összes vallásfelekezet, a civil szervezetek, és volt olyan, aki az utcáról
lépett be, hogy segítsen.

Fotók: Vajda György

ukrán tehergépkocsikat nők vezetik,
a romániai szállítók férfiak.
A jegyző öt 3,5 tonnás kisteherautóból álló konvojjal járt Ukrajnában, ezért tudja, hogy veszélyes a
szállítmányozás, mivel nagyon
nehéz átkelni az ukrán határon, az
üzemanyagtöltő állomásokat a hadsereg tartja ellenőrzés alatt, minden
útkereszteződésnél katonák ellenőrzik az autókat. A romániai gépkocsivezetők azzal a félelemmel
indulnak útnak, hogy nem térnek
vissza. Gond az is, hogy ki veszi át
a szállítmányokat, hiszen ezeket valamely intézményre vagy civil segélyszervezetre kell bízni, amelyek
garantálják, hogy eljutnak a megfelelő helyre. De ez nem akadálya
annak, hogy elküldjék a szállítmányokat. Majd elmondja, egy nagy
teherautónyi matracot várnak, de
bárki, aki adományozni szeretne,
beviheti a csarnokba, és ők gondoskodnak arról, hogy jó helyre jusson.
Több száz tonna adomány „fordult
meg” a sportcsarnokban, a mennyiségről nincs nyilvántartás. Nem is

Néha fojtogató a segítőkészség

Megtudtuk, hogy a háború kirobbanása óta március 1-jéig a máramarosszigeti átkelőhelyen naponta
mintegy 2000 menekült hagyja el
Ukrajnát, közülük kb. 1700 ukrajnai
állampolgár, a többiek más illetőségűek. Számuk változó. Február 28án 2500-an lépték át a határt,
közülük 2000-en ukránok. Az országunkba érkezők nagy része érvényes úti okmánnyal (biometrikus
személyazonossági
igazolvány
és/vagy útlevél) rendelkezik. A
román határon bármilyen más személyazonossági okiratot is elfogadnak – keresztlevél, születési
bizonyítvány stb. Aki nem rendelkezik semmilyen irattal, annak ki
kell töltenie egy formanyomtatványt, amivel menedékjogot kér,
így automatikusan bejegyzik a hatóságok. Ezt követően a határrendészet értesíti a menekültügyi hivatalt,
ahol gondjukba veszik a kérvényezőt. A határrendészek tapasztalata
szerint az ukrajnai menekültek nagy
többsége nyugat-európai országokba igyekszik, sokan a máramarosszigeti átkelőtől Magyarországra
tartanak, ezért az elmúlt napokban
zsúfolt lett a petei és a csanálosi át-

fordulnak. Hogy milyen módon kezeli az átlépést az ukrán hatóság,
arról a szóvivő nem számolhatott be
nekünk. Azt még hozzátette, hogy a
román határőrség nemcsak az átkelőhelyeken, hanem a székhelyen is
állandó diszpécserszolgálatot működtet. A határrendészet máramarosszigeti területi felügyelősége
0262-314-528-as telefonszámán
ukránul is beszélő kollégáik a romániai utazási okmányokról, a menedékjog
igényléséről
és
a
menekülteket érdeklő jogszabályokról tájékoztatják az érdeklődőket. A szóvivő azt is elmondta, hogy
március 1-jén reggel egy kilométerre a határátkelőhelytől négy – 21
és 46 év közötti – ukrajnai férfi átgyalogolt a Tiszán, és menedékjogot kért Romániában. A határőrök
vitték őket az átkelőhelyre, ahol
megvizsgálták őket. Nem volt panaszuk, így a menedékjogot kérők
számára fenntartott nagysomkúti
menekültközpontba szállították a
férfiakat, a menekültügyi iroda kezeli az ügyüket.
A beszélgetés után arra kér a
CNN-nek tudósító szerb kolléga,
hogy tolmácsoljak. Szeretne a

A legfontosabb segítség a pontos információszolgáltatás

Adományhalmazok a máramarosszigeti sportcsarnokban

szálláshelyeken, csak családoknál,
akik egy kicsit helyettesítik az övéiket. Mi vendégszerető emberek vagyunk… – mondja az atya, majd
mind a négyen a határátkelőhöz
igyekeznek, hátha valakin máris segíthetnek.
Néhány perces autózással Colopelnic Vasile elvezet bennünket a
máramarosszigeti sportcsarnokba.
A tömbházak közé szorított létesítmény előtt nagy a sürgés-forgás.
Mintha menetrend szerint érkeznének és indulnának a személygépkocsik, teherautók. Lelkes fiatalok az
egyik autóból krumpliszsákokat cipelnek be. A bejáratnál helyi rendőr
áll, mondjuk, újságírók vagyunk.
Menjenek, lássák, írják meg! – tessékel be. Belépünk. A látvány lenyűgöz. Majdnem a mennyezetig
tornyosuló halmok. A pályán hegyekben állnak a konzervek, egyéb
tartós és romlandó élelmiszerek,
WC-papír, ruhanemű, matrac,
gyógyszerek, babakocsi, minden,
amit el lehet képzelni. Egy-egy felnőtt által irányított diákcsoport
szorgoskodik, szortírozzák az adományokat. A gyűjtőhely koordinátora Sorin Rednic, a máramarosszigeti polgármesteri hiva-

Mivel önök magyar nyelvű újságtól vannak, külön kiemelem és
dicsérem a máramarosszigeti
MISZSZ-eseket, akik első perctől
bekapcsolódtak a munkába – teszi
hozzá. Ottjártunkkor 160-an dolgoztak a csarnokban, de több mint
500 bejegyzett önkéntes áll rendelkezésükre. Az adományokat nyilvántartásba
veszik,
majd
válogatják, és egy ukrajnai orvosnő
segítségével – a szükség szerint –
küldik, illetve viszik Ukrajnába. Az

Elindult a szállítmány Ukrajna felé

lehet. Van, amit átvesznek, és azonnal teherautókra raknak, hogy útnak
indítsák.
Amikor kiléptünk, láttuk, hogy a
csarnok elől elindult egy matracokkal megrakott tehergépkocsi, és egy
ukrán rendszámtáblájú, zárt terű,
gyógyszerekkel tele kisbusz is készen állt. Közben mögéjük folyamatosan parkoltak a járművek,
amelyekből adományokat vittek be
a csarnokba.
(Folytatjuk)
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Elcsángósodott lengyelek Fehéroroszországban
Dr. Ábrám Zoltán
(Folytatás február 25-i
lapszámunkból)

Nemzeti identitászavar
Az információs központban kedves arcú, mosolygós, kissé dundi
lány fogad. Nemcsak látszólag örvend, hanem ki is nyilvánítja, hogy
legutóbb a koronavírus-járvány
előtt járt errefelé angolul beszélő turista. Miközben kikészít néhány
szórólapot és egy könyvecskét
Grodno régióról, néhány tanáccsal
is szolgál, készségesen válaszolgat.
Elmeséli a közelben levő lutheránus
templom történetét, amely az egyedüli evangélikus istenháza az egész
országban. Az elmaradottabb keleti
végek felvirágoztatása, a mezőgazdaságot kibővítő iparosodás meggyökereztetése érdekében épült ki a
Haradnica városrész. Ekkor sajátos
hollandos típusú házak épültek,
amelyek már a múlt emlékei, az
egyetlen megmaradt korabeli épület
ma a városi múzeumnak nyújt otthon. Egyúttal manufaktúrák létrehozatalára volt szükség, amiért
német mesteremberek telepedtek a
városba, és számukra jött létre egy
tavernából az evangélikus templom.
A beszélgetés során bevallottam,
hogy én magam is protestáns vagyok, majd rákérdeztem a turisztikai iroda alkalmazottjának a
vallására. Kiderült, hogy római katolikus, azaz a magam következtetése szerint az ősei egészen
bizonyosan lengyelek voltak. Amikor viszont diplomatikusan rátértem
az itt élő lengyelekre, Báthory személyére, elővette a mifelénk is jól
ismert „kártyát”. Arról kezdett
győzködni, hogy 1588-ban a Lengyel-Litván Nemzetközösség törvénykönyve nem lengyelül, nem
litvánul íródott, hanem fehérorosz
nyelven. Két évvel Báthory István
halálát követően. Teljes képtelenség, de hallgattam, és nyeltem egy
nagyot. Felőlem magyarul is íródhatott volna, némi székely akcentussal. Legyen neki igaza. Mert
„boldogok a lelki szegények, mert
övék a mennyeknek országa.”

Vitába elegyedés helyett megkérdeztem, hogy a belaruszok mit tudnak Báthory Istvánról, hogyan
értékelik a személyiségét. Ezt a kérdést többször feltettem grodnói tartózkodásom idején, és igyekeztem
összhangba hozni a válaszokat. Előzően, a Báthory kávézóban a kiszolgálónő nem tudott angolul, de
kérdésem valahogy megértette, és
csak ennyit válaszolt: král (király).
Ezúttal is elmondatott, hogy Báthory az alattvalói szeretett királya
volt, mivel Rettegett Iván legyőzésével és az orosz uralom – átmeneti
– megszüntetésével függetlenebben
és szabadabban élhettek a belaruszok, mint az orosz elnyomás alatt.
Hasonló választ kaptam a későbbiekben is, ami megerősítette a lengyel király kedvező megítélését. És
milyen furcsa: a mindössze tíz éven
át uralkodó lengyel–litván(–magyar) államférfi halála után négyszáz évvel a szovjet elnyomástól
igyekezett függetlenedni a Fehérorosz Köztársaság. Azt szokták
mondani, hogy a történelem ismétli
önmagát. Csakhogy ebben a viszonylagos függetlenedésben már
nem bukkan fel egy újkori Ściapan
Batura.
Amúgy a fehéroroszok kisebbségként éltek Báthory országában,
akárcsak az orosz fennhatóság alatt.
Mégis sokkal szívesebben emlékeznek Báthory idejére, bár ma már
igencsak orosz befolyással bíró
saját államban élnek. Eszembe jut a
történet, amikor a nyolcvanas években a visói hegyekben megkérdeztem az élete alkonyán járó ruszin
férfit, hogy milyen az élet arrafelé?
Amikor megtudta, hogy magyar vagyok, őszintén válaszolt. Vesztenivaló nélkül, hiszen ő kisebbség volt
a „kicsi magyar” időben és az azt
követő román világban egyaránt.
Azt mondta, hogy „a magyarok belevalóbbak voltak”.
Az Erasmus-iroda egyik friss alkalmazottja, Xenia már nyíltan bevallotta lengyel származását anyai
ágon. Ő maga nem beszél ugyan
lengyelül, és hithű ortodoxnak sem
tartja magát, édesanyja évről évre
kétszer ünnepli a húsvétot. Akár-

A grodnói lengyel nyelviskola

csak mifelénk a vegyes házasságban élők, sőt már annál jóval többen, Erdélyben az összlakosság
jelentős része. Errefelé ilyen nagy
„összeborulás” nincs ugyan, de
közel fél évszázados ideológiai elnyomást követően beköszöntött a
szabad vallásgyakorlás ideje, a
templomkapukat újra kitáró istenháza küszöbe átlépésének lehetősége. Már aki él vele, akiben nem
véglegesítődtek a régi reflexek. Új
kihívás az egyház számára a többnyire a vallásgyakorlás tiltásában
felnevelkedett, ateizálódott, ám a
nyugati szabadság egyháztól eltávolító életvitelét még nem tapasztaló
belarusz(iai) hívők számára.
Amint azt a csángókéval párhuzamba állítható sors visszatükrözi,
a római katolikus vallás gyakorlásán túl az anyanyelv használata már
elsorvad. A szovjet uralom kezdetén, 1948-ban betiltottak minden
lengyel iskolát a Belarusz Szovjet
Szocialista Köztársaságban. Négy
évtizeden át egyáltalán nem lehetett
lengyelül tanulni a lengyel szülők
gyermekeinek. Eközben a más
szovjet tagköztársaságban élő lengyel kisebbség helyzete valamelyest kedvezőbb volt: az Ukrán
Szovjet Szocialista Köztársaságban
két iskolában lengyelül zajlott az
oktatás, a Litván Szovjet Szocialista
Köztársaságban pedig százat megközelítő iskolában működhetett
anyanyelvi oktatás a lengyel gyermekek számára. El kellett érkeznie
a peresztrojkának, hogy 1988-ban
Gorbacsov két lengyel iskola létrejöttét engedélyezze, az egyiket
Grodnóban, a másikat Vaukavysk
településen. Itt a lengyel nyelv
használata, irodalmi és kulturális ismeretek elsajátítása, az identitás
megőrzése az alapcél.

Politikai szélmalomharc
A fehéroroszországi lengyelek
el(fehér)oroszosítása a viszonylagos nyitás óta is állami cél, miközben Grodno kerületben a jelenlegi

statisztikák szerint minden ötödik
személy lengyel (származású), ami
egyáltalán nem elhanyagolható
arány. Nem könnyű a kisebbségi
érdekképviselet egy olyan országban, amely nem éppen a demokrácia kiteljesedéséről közismert,
hanem éppen ellenkezőleg. Két
időszakos lengyel lap jelenik meg
(Glos znad Niemna, Magazyn
Polski), nincs lengyel nyelvű rádiós
vagy televíziós megjelenítés, és két
kisebbségi szervezet működik. A
lengyel közösségre nézve nagymértékben érvényes az „oszd meg,
és uralkodj!” cinikus elv, ugyanis a
hatóságok által el nem ismert lengyel szervezetből kivált egy új
szervezetre való, amelyet elismer a
belarusz hatóság, mivel lojálisabb
hozzá. Ami pedig az oktatást illeti,
miközben az állam igyekszik csökkenteni a lengyelül tanított órák
számát, a független lengyel szervezet azok megtartásáért harcol.
Nehéz küzdelem, már-már szélmalomharc. 2015-ben például a hatóság megszüntette az utolsó
lengyelül beszélő óvodai csoportot.
Amúgy a realitások talajáról tekintve az oroszosodási folyamatra,
az nem kimondottan ideológiai,
hanem sokkal inkább gazdasági indíttatású. Így mégsem olyan magas
az elvándorlás, és beszűkül a külföldi (lengyelországi) munkavállalás.
2021 márciusában a be nem jegyzett lengyel szervezet (Belarusziai
Lengyelek Szövetsége) elnökét,
Anzhelika Borist 15 napra letartóztatták, miután a hatóságok a szervezet által működtetett, Báthory
Istvánról elnevezett iskolában a tanterv és a használt térképek felől kutakodtak, és azt is nyomozták, hogy
miért ünneplik meg a lengyel nemzeti ünnepeket. Nemsokára egy
helyi újságírónál tartottak házkutatást, majd nacionalista és vallási felbujtás miatt indítottak vádat ellene.
A fentiek hatására a testvérváros,
Byalistok felfüggesztette grodnói

kapcsolatait mindaddig, amíg lengyel iskolák és szervezetek „megkülönböztetett
hatósági
viszonyulásban” részesülnek. Lengyelországi értelmiségiek, sőt a litvániai lengyelek is tiltakoztak az
emberi jogok megsértése ellen.
Grodnóban egyébként több lengyel nyelviskola működik. Az egyik
egy egészen korszerű épületben található a börtönnel szemben; valamikor jezsuita központ, majd
ferences zárda volt. Mondhatni: az
egyház védő közelségét élvezi, egy
lengyel költőnő nevét viseli. Mégis
a kapus meglepődik, amikor betoppanok, és mogorván, elutasítóan viselkedik.
Nem
szeretnék
provokatívnak tűnni, ezért nem érdeklődöm az iskola működése iránt,
hiszen ők is egyfajta lelki megfélemlítésben élnek, akárcsak mi magunk hosszú évtizedekkel ezelőtt.
Gyanús lehetek, hiszen igencsak ritkán fordul be az iskola kapuján
olyan személy, akivel csak angolul
lehet szót érteni. Miközben a fehérorosz hatóság azt szeretné kijelenteni: lengyelek nincsenek, csak
római katolikusok.
A nyelviskolában megszerzem a
szükséges információt arról, hogy
Grodnóban lengyel konzulátus működik. Az egyedüli hely, ahol a lengyel sast övező piros-fehér lobogót
szabadon lengeti a szél. Az inkább
iskolára emlékeztető hosszú, emeletes épület két irányból is megközelíthető. Állítólag az emeleten
valóban a lengyel iskola működik,
amely Báthory nevét viseli, ezt olvastam valahol a neten, de – a viszszautazás szorítása miatt – rövid
helyszíni szemlém idején erre való
jelet nem tapasztaltam. Politikai
szélmalomharc enyhe szélfuvallata.
A konzulátus előtt kéttucatnyi
ember álldogál, de tőlük sem
„merek” érdeklődni. Azaz nem szeretném esetlegesen „bajba keverni”
őket. Hiszen én elmegyek, ők maradnak. Végleg vagy addig, amíg ők
is elmennek.
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Múlt és jelen találkozása
Marosszentgyörgy Marosvásárhely
elővárosának tekinthető. A Maros völgyének keleti oldalán végighúzódó
magaslat nyugati nyúlványának peremén áll a Máriaffi család kastélya és
nagy parkja, melyet az országút választ el a részben domboldalra épült
falutól. Ezen a héten a marosszentgyörgyi
Petki-Máriaffi-kastélyról
írunk olvasóinknak.

A Petki ág kihal anyai ágon, így a birtok a
Máriaffi családra száll.
Az országút mellett, kis magaslaton, gyönyörű kilátással épül fel 1640-ben Petki István kastélya.
Az emeletes, késő reneszánsz kő udvarház
jelenlegi neoreneszánsz formáját 1870 óta
mutatja, körülötte hatvannyolc hektáros díszpark terül el.
Orbán Balázs az 1860-as években, tehát
röviddel a neoreneszánsz átépítés befejezése
előtt a fentiekről így ír:
Nagy-Bodó Tibor
„…a Petkiek kastélya – melyről mint nagyon fényesről emlékezik pater Bombardus –
A família eredete és a tulajdonjog
a falu közepén levő magaslaton gyönyörűen
Marosszentgyörgy a nevét feltehetően a feküdt, terjedelmes és erődített várkastély
falu templomának védőszentjéről kapta. E volt, mely most részben romban hever, résztemplom Fabianus nevű papja 1332-ben tíz ben át van alakítva…”.
régi banálist fizetett pápai tizedként. Ez az A katonai felmérések jelölései
összeg arra enged következtetni, hogy MaSzintén a fent említett szerző munkájából
rosszentgyörgy már akkor nagy település
tudjuk
meg, hogy az első katonai felmérés a
volt.
falu
központi
terén ábrázolja az egyetlen
A 15. században a falut a Szentgyörgyi,
templomot.
majd a gróf Petki család birtokolta, és anyai
A kastély helye a térképszelvényen a tempágon a Máriaffi családra szállt. A család a
lomtól
északra feltételezhető, ahol fel is sejlik
nyárádtői Maksai családból származtatja erea
falu
házaihoz
viszonyítva nagy méretű építdetét.
mény.
Körülötte
kertábrázolásnak semmi
Maksai Dávid 1733-ban a szent szűz iránti
nyoma.
tiszteletből Máriaffira változtatta a családi
A második katonai felmérésben a település
nevét.
szerkezete és a telekviszonyok pontosabb
Kicsillanó templomtornyok és díszes megjelenítésével a kastély elhelyezkedése is
urasági kastélyok
egyértelművé válik, és területi lehatárolása is
Marosszentgyörgy tehát Marosvásárhely- lehetséges.
Néhány további évtized múltán, a harmatől északkeletre, annak közvetlen szomszéddik katonai felmérés szelvényén még tovább
ságában, a Maros bal partján fekszik.
„…az út Kocsárdtól Marosvásárhelyen ke- pontosítható a kastély helye, a telekhatárok,
resztül a vasúti állomásig: Szász-Régenig…
a Marosnak aranykalászú búzavetésekkel,
buján benőtt rétekkel, takaros falvakkal tarkázott, erdős hegyekkel szegélyezett felséges
völgyén vezet keresztül, melyen mint ezüst
szalag kígyózik tova a Maros folyó. A jólétről
tanúskodó, csinos Maros-menti falvakból
messzire kicsillannak a sugár templomtornyok és a díszes urasági kastélyok…” – írja
a vidékről a 19. század utolsó éveiben Hankó
Vilmos.

már nem állnak, hacsak a jelenlegi kastély
vastag falú pincéit nem tekintjük régebbinek,
amelyre a Máriaffiak ráépítették a neoreneszánsz kastélyukat.
Keresztes Gyula a Maros megyei kastélyok
és udvarházak című munkájában arról ír,
hogy ez az új kastély 1870 körül épült, két-

A magaslaton 1640-ben felépül Petki
István kastélya
A szóban forgó település környéke már az
őskorban lakott volt, ahogyan azt már röviden említettük, 1332-ben önálló egyházközség „Sancto Georgio” néven.
Dr. Fekete Albert Erdélyi kertművészet –
Maros menti kastélykertek című könyvében
ír arról, hogy 1661-ben a falut Ali pasa serege
dúlta fel, majd 1675-ben a marosszentgyörgyi kastély kertjében végeztette ki I. Apafi
Mihály fejedelem Tóth Mihályt, mivel a kért
száz katona kiállítását megtagadta.
A település a 15. században a Szentgyörgyi
család birtoka. A 15–16. században részben a
marosszentkirályi pálosok birtokolják, majd
a Tóth, később pedig a Petki családokhoz
kerül.

továbbá a park és útrendszere egyértelműen
kirajzolódik.
A településtől északnyugatra fekvő völgyben a térképszelvény már ábrázolja a Marosvásárhely–Szászrégen vasútvonalat, melyet
1886-ban adtak át.

A régi és az új kastély történetéről

szintesnek, melynek mindkét homlokzata –
huszonnyolc méter – díszes megjelenésű. Az
országútról hosszú sétány vezet a kastélyhoz
és nagy pergolás oszlopos teraszhoz, a központi hallhoz.

A család címerének elhelyezése

A homlokzat főpárkánya felett díszes attiA Petkiek a magaslaton építették erődített kafal hangsúlyozza a kastély főtengelyét. Az
várkastélyukat, de annak épületmaradványai ellenkező oldalon – a Maros felé néző – árkádívek és csehsüvegboltozatok tartják a sík
mennyezetű fedett tornácot.
Az emeleti rész téglapillérei korintizáló fejezetekkel készültek.
A főpárkány fölé attikafalat építettek, a középtengely félköríves lezárású kiemelt részére a család címerei kerültek. A hármas
árkádnyílású földszinti és emeleti tornácos
főhomlokzat a Maros völgyére néz.
Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint a kastély homlokzatait fő- és osztópárkány, valamint a zsalugáteres ablakok
keretezése díszíti.
A szimmetrikus alaprajzi elrendezésű kastély halljának belső díszítése és a kovácsoltvas korlátja fényűző kastélyra vallott.
Szalonjaiban és arcképcsarnokában sok kiváló mester alkotása volt látható.

A barbár módon tönkretett kastély
Az államosítás után a kastély egy gazdasági vállalat használatába került, és azon
belső átalakításokat végeztek. Sok évig használaton kívül állt, barbár módon tönkretéve.

Szem előtt tartva az épület jelenlegi sorsát és állapotát, sorainkat dr. Kálmán
Attila tanár, történész az alábbiakkal egészítette ki:
Az államosítás után az épületet tehát az állami gazdaság használta. A rendszerváltást
követően kérdésessé vált a kastély sorsa. Úgy
tűnt, hogy sok más erdélyi kastély sorsára jut,
üresen, elhanyagolva várta sorsa beteljesülését.
A Máriaffi családnak sikerült visszaperelni
a kastélyt.
Az önkormányzat 2010-ben vásárolta meg
a Máriaffi családtól, majd hosszú előkészítés,
több pályázat után 2018-ban elkezdték az
épület felújítását. A hatóságok beszámolóit
alapul véve egy olyan épületet alakítottak ki,
amely múzeum és közösségi ház ötvözete.
Kiállítási terek, múzeum, turisztikai központ
stb. kap helyet a kastélyban.
Értesüléseink szerint a kastély készen áll,
remélhetőleg mihamarabb megnyílik a közönség előtt.
A kastélypark nagy részét sajnos az elmúlt
hetven évben elhanyagolták, új épületek is
épültek.
A létező parknak csak egy töredéke került
az önkormányzathoz, a többi helyzete sajnos
megoldatlan. Remélhetőleg sikerül megoldást találni, hiszen park nélkül egy kastély
nehezen érvényesül.
Örvendetes, hogy sikerült egy műemléket
megmenteni az utókornak, és úgy gondoljuk,
hogy nemcsak Marosszentgyörgynek fontos
az épület, hanem a Maros mente egyik fontos
kulturális központjaként fog működni.
* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet dr. Fekete Albertnek,
Keresztes Pálnak, Keresztes Géza műépítésznek és Demján László műemlékvédő szakmérnöknek.
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A természet kalendáriuma (DIV.)
Kiss Székely Zoltán
Március első hete. Még nem tavasz, elsején még hó hullott,
igaz, hamar el is takarodott. De hűvös van, éjszaka fagyott.
Mégis, oly jó Áprily Lajos Koncertjével várni a kikeletet:
Még nem vonult fel magas erdejébe,
itt fuvolázgat még a halk pirók,
szól az ökörszem cserregő zenéje,
rajban cincognak még az őszapók.
De szaggatott emelkedésre készen
pacsirta szól; küllők rikoltanak,
s rigó-torokból frissen és merészen
kibuggyan már s nő-nő a dal-patak.
A forrásnál pár fürge cinke perget
becéző szót: Kicsi ér! Kicsi ér!
Nagy tarkaharkály járja fenn a kertet
és néha kasztanyettával kísér.
Hadd emeljem ma ki a megidézett madárhangzuhatagból
a zöldharkály rikoltását. Hangja jellegzetes: egész évben, különösen repülés közben hallatott „klü-klü-klü”. A magyar
nevét hangjáról származtató zöld küllő (Picus viridis) a 2022.
év madara.
Gyakori harkályfélénk. Kedveli a ligetes erdőket, akár városi parkokban is előfordul, a zárt erdőket kerüli. Rovarokkal
táplálkozik, jelentős a hangyafogyasztása is, zöld színezete
jól elrejti, miközben a fűben keresgél. Ősszel csonthéjas terméseket, bogyókat, gyümölcsöket is fogyaszt. Szajkó nagyságú és termetű madár. Az öreg példányok fejteteje és a
tarkója piros, a hímeknél a piros szín – az egyébként mindkét
ivarnál fekete – bajuszsávban is megjelenik. Felsőteste zöld,
repülés közben különösen feltűnő sárgászöld farkcsíkja. A
test alsó része világos szürkészöld, a lágyék és az alsó farkfedők harántmintázottak. A farok tollai szürkésbarnák, világos keresztsávozással. A fiatalok fakóbb színezetűek, a
pofájuk, a torkuk és alsótestük sűrű, feketésbarna mintázatú.
Odúban költ, amit maga készít, évente egy fészekaljat
nevel. Puha fészekanyagot nem hord a tojások alá, ezeknek
az odúkészítéskor vagy felújításkor képződő faforgács biztosít alapot. Általában 5-7 tojást rak, amelyek 14-15 nap alatt
kelnek ki. A fiókákat mindkét szülő eteti, nagyjából egy hónapig fejlődnek az odúban. A család a kirepülést követően
még akár két hónapig is együtt maradhat. Állandó madár, a
párok alapvetően egész évben, a nyugalmi időszakban is a
költőterület közelében maradnak, a fiatalok többnyire nagyobb távolságokra kóborolnak. Kárpát-medencei fészkelőállománya növekedőben van. Védett madár.
A természet megújulásával együtt hadd idézzük meg az
547 évvel ezelőtt, 1475. március 6-án született örök ifjú koravén Michelangelo Bounarottit. A Kalapácsom a kőből…
kezdetű szonettjét Rónay György ültette át magyar nyelvre.
Kalapácsom a kőből kiszabadítja sorra
a lények benne rejlő formáit: testre testet,
de lendületem Tőle jön, ki százszor nemesebb
s nagyobb énnálam. Markom a szerszámot csak fogja.
Mivel minden az Egytől jön, ki az eget lakja,
az örök mozgató, ki kalapácsot nem másolt,

hanem az ideából faragott kalapácsot,
ki a szépséget adta, s aki mindannyiunk Atyja.
S mert a pöröly csapása attól hatásosabb, ha
a kovács nem csak izmos, de mentől magasabbra
emeli: én nyomorult is, örökké felnézek,
mivel minden munkámmal meddő, befejezetlen
torzó leszek, s magamnak is semmivé kell lennem,
ha nem kapok az égi műhelyből segítséget.
Faludy György 1935-ben Firenzében fejezte be a
Michelangelo utolsó imáját:
Üllőd a föld s az égi boltra állván
oly ívet írsz karoddal, mint a nap.
Hetvenhat éve állok fenn az állvány
deszkázatán, de nem találtalak.
Vésőm alatt porladva hullt a márvány
s öklömben torzó, vagy bálvány maradt.
Nem leltelek meg, illanó szivárvány,
ki ott ragyogtál minden kő alatt.
Magam lettem vén kőtömb, száz bozótban
megszaggatott, mogorva, durva, szótlan,
de lelkemben még égi fény ragyog.
Hogy tudnám testem börtönét levetni?
Üss rám, ha tudsz vén bűnöst szeretni,
Istenszobrász! A márvány én vagyok.

Zöldküllő (Picus viridis)

gyar mezőgazdaság központi kérdésévé vált a megfelelő minőségű búza termesztése. Kosutány búzáról írt tanulmánya
Magyarország szinte minden vidékéről származó, közel 600
búzafajta folyamatos, 6 éven át tartó vizsgálata alapján készült el.
Március 7-én, 1899-ben született Millner Tivadar vegyészmérnök is, az izzólámpák volfrám izzószálának szabadalmaztatója. Az ő szabadalma alapján vált lehetségessé a
hosszú életű lámpák gyártása az egész világon.
Március 8., a nemzetközi nőnap alkalmából Madách Imre
Az ember tragédiája Tizenegyedik – londoni – színéből idézzük meg Éva monológját:

Március 6-án, 1797-ben született az agrártudományok
Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál!
egyik első hazai művelője, Balásházy János is. Első jelentős
Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt.
műve a Tanácsolatok a magyarországi mezei gazdák száA por hull csak belé, e föld szülötte,
mára. A benne foglalt nézetek Széchenyi István Hitel című,
Én glóriával átallépem azt.
egy évvel később megjelent munkájával mutatnak rokonsáSzerelem, költészet s ifíuság
got. Két könyvet is írt a juhtenyésztésről. Népszerű nyelveNemtője tár utat örök honomba;
zetű, ismeretterjesztő célú, a nagyközönségnek szánt
E földre csak mosolyom hoz gyönyört,
mezőgazdaságtan volt Az okos gazda című munka. A benne
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.
foglalt ismeretek még a szőlészet-borászat, sőt az erdészet
kérdéseire is kiterjednek.
Március 8-án jómagam is mosolyt próbálok fakasztani
Március 6-án látta meg a napvilágot, 1891-ben, Nagyenye- ajkadra, kedves Olvasóm. E nap született, 1921-ben a rímháden Berde Károly bőrgyógyász is. A kolozsvári Ferenc Jó- nyó Romhányi József. Medve tankölteménye éppen tavasz
zsef Tudományegyetemen 1914-ben nyert diplomát. 1919-ig kezdetére illik:
alma materében dolgozott, az 1921-től a Szegedre száműzött
egyetemen lett tanársegéd, majd adjunktus. 1941-től a KoFelmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán:
lozsvárra visszatért tudományegyetem bőr- és nemikórtani
– Ez mind kontár! Sarlatán!
klinikájának igazgatója volt. 1945 után az Orvostovábbképző
Mit gügyögnek, locsognak
Intézetben tevékenykedett. Megírta a kolozsvári és a szegedi
szerencsétlen bocsoknak!
bőrklinikák történetét, és feldolgozta irodalmi hagyatékukat.
Oly negédes némelyik,
1848. március 7-én született a hazai búzatermelés és szeszhogy már szinte émelyít!
gyártás szakértője, Kosutány Tamás. A pesti tudományegyeTe szent múzsa, irgalmazz,
tem kémiai intézetében Than Károly professzor figyelt fel
milyen ócska rímhalmaz!
rá, és javaslatára állami ösztöndíjjal Halléban tanulmányozMinden sorvég szinte önként adódik.
hatta a mezőgazdasági kémiát. Ennek eredményeként írta
Majd én írok igazit, valódit:
meg első munkáját, A borászati vegytan alapvonalait. 1871ben minisztériumi megbízásra kezdett foglalkozni a dohány
– Dörmeg-dirmeg a vén medve,
kémiai vizsgálatával; a kísérletek eredményeit A magyarormert ma cudar ám a hangulata.
szági dohányok jelene és jövője című tanulmányában foglalta
Csípi darázs, marja bolha,
össze. 1883-ban tanártársával, Cserháti Sándorral megalapívidor kedve mitől kerekedne?
tották a Mezőgazdasági Szemlét. A XIX. század végén a maMikor ma a kasba nézett,
nem talált egy nyalás csemegét.
Szeder, málna? – Sehol semmi.
Mit lehetne akkor vacsorázni?
Hogy ne haljon szegény éhen,
szundikál majd egész gyertyaszentelőig.
Kézbe kapta e verset egy lektor,
aki tanult némi verstant egykor.
És most újra letette a vizsgát,
összeírta a rím-hiánylistát:
Kedve
volna
mézet
enni
télen.
A többit eldobta.
Bőszült is miatta.
Ezt viszont kiadta.
Utolsó e heti megidézettünk Szőkefalvi-Nagy Zoltán vegyész. A hazai kémiatörténet feltárásának kezdeményezője
1916. március 9-én született Kolozsváron. 1939-ben szerzett
vegytan-természetrajz szakos tanári oklevelet a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. 1939–1942 között a Kolozsvárra visszaköltözött tudományegyetem ásvány- és
kőzettan tanszékén volt gyakornok, tanársegéd, majd a nagyváradi hadapródiskolában kémiatanár. 1957-ben jelent meg
első kémiatörténeti dolgozata, 1970-től tartott kémiatörténeti
előadásokat a debreceni tudományegyetemen. 1976-tól volt
választott tagja a Nemzetközi Tudománytörténeti Akadémiának (Académie Internationale ďHistoire des Sciences).

Michelangelo Évája

Hát így állunk a… tavaszváró kedvünkkel.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. március 4-én, 45 évvel az 1977-es Kárpát-kanyari nagy földrengés után
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket március 17-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

u

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva Örkény István egyik
mvének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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VÍZSZINTES: 1. Az els magyar orvosn, 100 éve hunyt el (Vilma, gróf). 8. Gyügyei … Zsigmond, külföldön alkotó fest, 150 éve született. 9. Szaglószerv. 10.
Karimátlan fejfed. 11. Árpád-házi király, 850 éve halt meg (III. …). 16. Ászokhordó
nyílása. 18. Tyúkfej! 19. Erdélyi színész (Lehel). 20. Stájerlak román neve. 21. Majom
mondja. 23. Csupán. 24. Az argon vegyjele. 25. Állóvíz. 26. Trója veszte. 27. Haza. 28.
Idre, órára utaló eltag. 30. Harap. 31. Üres ler! 32. Mérnök, tanár, hídépít, 150 éve
született (János). 34. Mely helyen? 36. Zeneszerz (Ferenc). 38. Attól kezdve! 39. Ideoda lóbáló. 41. Lehet k- vagy ét-. 43. t követleg. 45. Ár nélküli társ! 46. Els (német).
48. Neheztel. 50. Üveg (német). 52. Bányamérnök, geológus, mineralógus, egyetemi
tanár, MTA-tag, 200 éve született (József). 53. Báni generális, rgróf, 300 éve született
(Ádám Vencel).
FÜGGLEGES: 1. Haza. 2. Parancsoló. 3. … Chaco, dél-amerikai régió. 4. Kameruni
focikapus. 5. Zola regénye. 6. Épületszárny. 7. A pipa tartalma! 8. Dél-afrikai tartomány.
12. Sajátos szaglószervforma. 13. Fosztóképz. 14. Világtalan. 15. Keresztül. 17. A
szabadba taszít. 19. Német író, filozófus, 250 éve született (Friedrich von). 20. Svájci
üdülváros. 21. Barom. 22. Drámai színészn, mfordító, 200 éve született (Ida, Kövér
Lajosné). 24. Mvészet (latin). 26. Magas növény. 28. Északi félsziget. 29. Természet
(latin). 30. Német író (Thomas). 32. Óeurópai népcsoport. 33. Hangosan beszél. 35. Azon
a helyen. 37. Piszok. 40. Hargita megyei helység. 42. Jogi író (Gyula). 44. Amerigo …
(szobrász). 47. Üres rés! 49. Néma rab! 51. Éneklhang.
L. N. J.
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Az ÍRÓ ÉS EGY AFORIZMÁJA

cím pályázat nyertesei:
Kiss Magdolna,
Marosvásárhely, Gyzelem tér
Feier Ilona,
Szászrégen, Duzilor u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
A FA AZ A KORONÁS F, AKI MEG TUD HAJOLNI.
HORVÁTH IMRE
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernvel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések
a február 25-i
számból:
Ikrek:
Mosónk
Skandi:
A megélhetés a kalandvágy
legvadabb formája.
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29. Tudományos Diákköri Konferencia

Vissza a hagyományokhoz
Május 11–14. között tartják meg a 29. Tudományos Diákköri Konferenciát, a TDK-t. Regisztrálni az esemény honlapján lehet
március 6-án 23:59-ig. A szervezők külön
hangsúlyozzák, hogy ez után az időpont után
nem áll módjukban jelentkezéseket elfogadni. A tervek szerint a nagy múltú eseményt ismét hagyományos formában tartják
meg a Kultúrpalotában.

Nagy-Bodó Szilárd
A 29. diákköri konferenciáról Pál Endre főszervezőt kérdeztük.
– Milyen lesz az idei TDK?
– Kezdeném azzal, hogy 29. alkalommal szervezzük meg a Tudományos Diákköri Konferenciát, tehát
az esemény nagy múltra tekint vissza. Az elmúlt két
év online, illetve hibrid formáját rendhagyónak nevezném. Reménykedünk, hogy idén visszatérhetünk
a gyökerekhez, azaz a hagyományos, fizikai jelenléttel történő eseményhez. Három fő programpontja lesz
a TDK-nak. Az első a diákok tudományos dolgozatainak bemutatója, a második a meghívott előadók
előadása, az ő tudományos munkáiknak a bemutatása, végül a szakmai és tudományos műhelymunkáké. Úgy fest a dolog, hogy ezeket sikerül élőben
megtartani.
– Hogyan és hol lehet jelentkezni?
– Van egy honlapunk, amelyre büszkék vagyunk,
ezen a felületen történik a regisztráció. A
https://tdk.mmdsz.ro weboldalon megtalálható min-

den aktuális információ, illetve a jelentkezési űrlap
is, ezt kell kitölteni. A regisztrációhoz a személyes
adatok mellett szükség van egy absztrakt feltöltésére
is. Az absztrakt egy tudományos dolgozatnak a kivonata. A jelentkezők elkészítenek egy dolgozatot valamilyen tudományos témakörben, az absztrakt
lényegében ennek a vázlata, néhány bekezdésből álló
összefoglalója. Kell tartalmazza az adott diák témájának a bevezetését, azt, hogy miről fog szólni a kutatás. Ezt követően beszámol arról, hogy milyen
céljai vannak az adott kutatással, milyen módszereket
használt a munkafolyamat során. A rövid összefoglaló beküldésével az adott személy jelentkezik a konferenciára, és vállalja, hogy május 11. és 14. között
bemutatja a dolgozatát. Március 6. és május 11. között mi, szervezők, azon dolgozunk, hogy publikáljuk
a kivonatát – az absztraktját – a beküldött dolgozatnak.
– Kik jelentkezhetnek az eseményre? Természetesen egyetemisták, de minden egyetemről lehet jelentkezni?
– Igen. A 29. TDK is ETDK, hivatalosan ez lesz
az Orvos- és Gyógyszerésztudományi, illetve Egészségtudományi Tudományos Diákköri Konferencia erdélyi szakasza. Ettől függetlenül bármilyen
egyetemről lehet jelentkezni, az egyetlen kikötés,
hogy a téma illeszkedjen az orvosi, gyógyszerészeti
vagy fogorvosi témakörbe. A honlapon megtalálható,
hogy milyen témakörökben várunk dolgozatokat.
Idén 35 különböző témakört hirdettünk meg, és
amennyiben valaki olyan dolgozattal készült, amelyik
beleillik valamely témakörbe, örömmel várjuk azt a

Forrás: TDK Marosvásárhely, Facebook-oldal
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Új bölcsődék épülnek
(Folytatás az 1. oldalról)
alatt hagyni. Ezért két szempontot
vettek figyelembe a kérések elbírálásakor: a települések lakóinak
száma meghaladta az ötezret vagy
az utolsó esztendőben az új születések száma elérte legalább a százat.
Maros megyében hat bölcsőde
épül vidéki környezetben: Ákosfalván, Balavásáron, Dédán, Gyulakután és Jedden kisebb, 40 gyerek
befogadására alkalmas épület, Marosszentannán nagy (120 férőhelyes) bölcsőde épül, a kisvárosok
közül Szováta közepes (70 férőhelyes), Nyárádszereda kis méretű intézménnyel
gazdagodik.
Az
önkormányzatoknak két hónap alatt
kell benyújtaniuk a tanulmányokat,
engedélyeket a minisztériumhoz.
A fejlesztési minisztérium 230
millió euróból gazdálkodhat a bölcsődeépítési programban hazai és
európai pénzalapokból (többnyire a
PNRR keretéből), de Cseke Attila
kilátásba helyezte, hogy további
forrásnövelést is kérhetnek. Jelenleg Romániában 395 állami bölcsőde működik 22.296 gyerekkel,
az elmúlt időben jóváhagyott 280 új
létesítménnyel jelentős előrelépés
történik, mivel ez újabb 15.520 gyerek befogadására teremt lehetőséget. A municípiumokban 64 új
bölcsőde építése van tervbe véve, a
legtöbb esetben elkezdődött a közbeszerzési eljárás – mondta el a miniszter.

Van, de nem elég
Szovátán tavaly avattak egy nagyobb óvodát és bölcsődét a Kicsiállomásnál, de azt 22 évvel ezelőtt
kezdték el építeni, az akkori népességi mutatókhoz igazítva, ma már
tele van és nem is elégséges. A bölcsődében csupán 50 gyereknek jutott hely, ezért az önkormányzat egy
külön napköziépületet igényel.
Mivel a környékbeli községek jelezték, hogy nem tesznek le kérvényt bölcsődére, inkább Szovátára
vinnék kisgyerekeiket, az önkormányzat egy 70-80 gyereket befogadó, közepes méretű intézmény
építését kérvényezte – mondta el lapunknak Fülöp László Zsolt polgármester. Erre évekkel ezelőtt
megvásároltak egy területet a jelenlegi épület mellett, ami ideális hely-

szín, hiszen itt van a sportcsarnok,
itt épülne meg a tanuszoda is, és
közel van az iskola.
Nyárádszeredában tavaly szeptemberben avatták fel a magyar kormány
támogatásával
épült
bölcsődét, de már akkor túljelentkezés volt, ezért gyorsan egy másik
bölcsődére nyújtottak be kérvényt a
minisztériumhoz. Igény van az épületre, hiszen 103 gyerek születését
jegyezték, a születések száma meghaladta az elhalálozásokét. Az épületre két helyszínt szemeltek ki,
vagy a sportbázis és az építendő
tanuszoda szomszédságában, vagy
a szentannai városrészben, a volt focipálya területén épül meg. Mindkettő közművesítve van, az utóbbi
helyen transzformátorállomást kell
felállítani, ez ellátná árammal az új
intézményt is, de a helyszínről a
helyi tanácsnak kell döntenie – tudtuk meg Tóth Sándor polgármestertől. A beruházásnak a bürokráciát
kivéve nincs akadálya, remélhetőleg 2023-ban elkezdődik az építkezés. A második bölcsőde a
gyerekvállalást is ösztönözheti: ha
az oktatási rendszer jól fel van
építve a településen, az segít a fiataloknak a döntésben, hogy gyermeket vállaljanak.
A tavaly felavatott bölcsőde még
nem nyílt meg, mert számos Maros
megyei egység számára kellett jóváhagynia a tanügyminisztériumnak új állásokat. Nyárádszeredának
is jóváhagyták a kért nyolc állást,
csak az a kérdés, hogy a tanfelügyelőség vagy a helyi iskola szervezi-e
meg a versenyvizsgát. Remélhetőleg még ebben a tanévben beindul a
tevékenység – fejtette ki a városvezető.

heti a község az új intézményt. Az
önkormányzat tavaly megvásárolt
egy területet Udvarfalva és Szentanna között, a sportcsarnok mellett,
ez infrastrukturális szempontból is
előnyös. Most azonban kiderült,
hogy a terület szélessége nem teszi
lehetővé a nagy bölcsőde felépítését, ezért kérni fogják egy közepes
méretű intézmény jóváhagyását. Ez
is megfelelő, és nagy segítség lesz
a községnek – mondotta az elöljáró,
hozzátéve, hogy az épület mellett
fennmaradó területen szabadidős és
sportlétesítményeket
hoznának
létre. A község óvodáiban sok a
gyerek, a bölcsőde megoldja a legkisebbek kérdését is, és remélhetőleg az iskolákat is fel tudják újítani
a jövőben, így megfelelő feltételeket tudnak biztosítani, hogy a községbeli gyerekek itthon, ne
Marosvásárhelyen tanuljanak majd.
„Egyik szemem nevet, a másik
sír” – így fogalmazott a Népújságnak Bányai István, Jedd polgármestere, aki örül az új intézménynek,
hiszen a marosvásárhelyi bölcsődékben a helyi szülők gyerekei számára már nincs hely. A
dinamikusan fejlődő, ötezres község lakossága folyamatosan nő,
évente közel száz építkezési engedélyt bocsátanak ki, tehát bölcsőde

mindenképpen indokolt – hangsúlyozta a község első embere, aki viszont két dolog miatt kissé
visszafogottabban örül. Az egyik
az, hogy valószínűleg az ő esetükben sem lesz elégséges a kiszemelt
terület az intézmény felépítésére,
ezért egy darabot fel kell áldozni a
szomszédos futballpályából, de ez
nem akadály, hiszen a jövő szempontjából a bölcsőde fontosabb. A
másik tényező az, hogy eddig a bölcsődék működtetését az állam az
önkormányzatokra hárította, Bányai
viszont reméli, hogy mire az új épület elkészül, a tanügyminisztérium
átveszi az intézmény fenntartását,
és az nem a helyi költségvetést terheli.

Korszerű, jól felszerelt
épületek
Balavásáron is örülnek a jóváhagyott beruházás hírének, első perctől felkarolták a bölcsődeépítés
kérdését, az elsők között tették le a
kérelmet – tudtuk meg Varga Adorján polgármestertől. Községszinten
évente félszáz gyerek születik, az
elmúlt két évben negyvennél több
család kérvényezte a bölcsődei helyet, ezért jól jön a beruházás,
amelynek helyét a balavásári iskola
mellett jelölték ki. A következő két

hónapban több tanulmányt kell elkészíteni, engedélyeket kell beszerezni, de csütörtökön már hozzá is
láttak, hogy időben benyújthassák
őket az Országos Beruházási Társasághoz.
Gyulakuta önkormányzata is az
elsők között nyújtotta be az igénylést a tavaly, és most nagy örömmel
könyvelték el, hogy nyertes lett –
újságolta lapunk megkeresésére
Varga József polgármester. Egy
ilyen intézményre minden községben szükség volna, de Gyulakután
mindenképpen, hiszen községszinten 673 gyermek van, ebből 98
három éven aluli, az ötezres lakosságú községben 6 óvoda, 7 iskola
van, de bölcsőde eddig nem volt.
Nagy a foglalkoztatott lakosság
aránya, ezért jelentős segítség lesz
a bölcsőde a szülőknek, és a nagyszülőket is tehermentesíti. Az új intézmény
a
községközpont
legnépesebb részén, a tömbháznegyed, az óvoda, napközi és a 3-as
számú iskola szomszédságában kap
helyet, modern, „zöld” és energiatakarékos épület lesz, amilyen még
nincs a községben. Az sem elhanyagolandó, hogy minden szükséges
kellékkel, bútorzattal és játszótérrel
is el lesz látva – számolt be a községgazda.

Nem elég a hely
Marosszentannán nagy (120 férőhelyes) bölcsőde építését hagyták
jóvá, a lakosság száma feltételezi is
ezt, hiszen a hivatalos népességszám hatezer fölött van, de valójában ennél jóval többen élnek a
megyeközpont szomszédságában
levő községben, ahová sok család
költözött ki az utóbbi években –
számolt be megkeresésünkre Nagy
Előd alpolgármester, hozzátéve,
hogy a megyei önkormányzat elnökének és az RMDSZ-nek köszön-

Nyárádszeredában már az avatáskor túljelentkezés volt

Az OTP Bank Románia elkezdi
a Szülőföldön magyarul támogatások kifizetését
Az OTP Bank Románia március 4-én fokozatosan
elkezdi a Szülőföldön magyarul program részeként
nyújtott támogatások kifizetését. Azok az igénylők,
akik megkapják a pozitív elbírálásról szóló értesítőt, a
levélben megadott dátumtól kezdődően vehetik fel a
302 lej oktatási-nevelési vagy hallgatói támogatást.
Az OTP Bank fiókba csak akkor szükséges bemenni, ha új igénylőről van szó, vagy a levélben a személyes adatok frissítésére, illetve új szerződés
aláírására vonatkozó felhívás szerepel. Ellenkező esetben a támogatás gyorsan, egyszerűen és ingyenesen
felvehető bármelyik romániai bankautomatából. Az
OTP Bank ATM-einél mindenkor díjmentes a készpénzfelvétel, míg más romániai bankok automatáinál
havi két alkalommal lehet ingyenesen pénzt felvenni.
„Nagyon fontos számunkra, hogy a családok idén is
egyszerűen és gördülékenyen jussanak a Szülőföldön
magyarul programban biztosított támogatáshoz. Mindenki levélben kap tájékoztatást az utalás dátumáról.
Ez az összeg természetesen felhasználható bankkártyás
fizetéssel, vagy akár költségmentesen fel is lehet venni
az ország bármelyik bankautomatájából. Kizárólag
abban az esetben kell befáradni a bankfiókba, ha pár
formaságot kell lebonyolítani, de ez nem általános, és
erre az értesítő levél külön kitér” – nyilatkozta Fatér
Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója.
A 2020-2021-es tanévre szóló támogatás kifizetésének ütemezése a következő hét hétben történik. Az
igénylők az RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége) által küldött levélből értesülhetnek arról,

hogy az ő esetükben pontosan milyen dátumon várható
a támogatás jóváírása.
Az OTP Bank munkatársai arra kérik a kedvezményezetteket, hogy csak akkor látogassanak el személyesen a bankfiókokba, ha erre külön felszólítást
kaptak az értesítő levélben, vagy másképp nem áll
módjukban átvenni a támogatást. A levélben, amelyből
kiderül, hogy pontosan mikor utalják át az igénylőknek
a támogatást, a bankszámlával kapcsolatos kérések is
lehetnek. Amennyiben alá kell írni a szerződést, és átvenni az OTP-bankkártyát, vagy újranyitni a zárolt
számlát, akkor az ügyfeleknek be kell fáradniuk a legközelebbi OTP Bank fiókba. Ha frissíteni kell a személyes adatokat, ezt meg lehet tenni online vagy
személyesen bármelyik OTP Bank fiókban.
„Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el az
értesítő levelet. Amennyiben bármilyen kérdés merül
fel az igénylésekkel kapcsolatosan, kérjük, forduljanak
irodánkhoz a 0266-244-450 telefonszámon, vagy weboldalunkon keresztül. A bankszámlaszámmal, bankkártyával kapcsolatos kérdésekre az OTP Bank
munkatársai tudnak válaszolni” – fűzte hozzá Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul program
erdélyi koordinátora.
Az idén 134.205 támogatási igénylés érkezett be az
RMPSZ-hez a Szülőföldön magyarul program keretében, ebből 129.229 oktatási-nevelési, 4325 pedig hallgatói támogatásra. Az igénylések közül 954 dosszié
hiánypótlásra szorult, kiegészítésük lezárult. (közlemény)

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-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)
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KERTÉSZT keresünk igényes munkára, heti több alkalommal való foglalkoztatásra. Érdeklődni
a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (66315-I)
A CFP CONSTRUCT KFT. alkalmaz SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0756-646-770. (22979-I)
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST és SEGÉDMUNKÁST.
Tel. 0745-832-391. (22981-I)
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közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja

IDŐS, ágyhoz kötött nő mellé gondozónőt keresünk Marosszentkirályra.
Érdeklődni a 0741-365-957-es telefonszámon. (14855-I)

a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15130-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (14451-I)

ELADÓK: telek, méhészfelszerelés,
kaptárak, mézpergető, viaszprés, főzött viasz, motoros permetező, szőtteszsák, törökbúza és kas. Tel.
0265/314-488. (15009-I)

ELADÓ alma- és szilvapálinka, valamint 1200 kg búza. Tel. 0751-314695. (15059-I)

100 LITER, ezüstérmet nyert, kitűnő
minőségű nemesszőlő-bor eladó.
Ára: 9 lej. Tel. 0770-954-269.
(15095-I)

ELADÓ 7 db fehér báznai süldő – 6070 kg – a Felső-Nyárádmentén. Tel.
0744-363-940. (15158-I)

AJÁNDÉKOZOK ÁLLATSZERETŐ
GAZDINAK egy 4 éves, fehér, nagy
testű kutyát ketreccel együtt Marosvásárhelyre, udvarra. Tel. 0744-573699. (15167-I)

LAKÁS
KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban. Tel.
0744-389-289. (14997)
ELADÓ kertes családi ház mellékhelyiségekkel Nyárádköszvényesen.
Tel. 0740-196-315. (15090-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653905. (sz.-I)

MINDENFÉLE
EXFORGE (5/160 mg) gyógyszerre
volna szükségem, ami a gyógyszertárakban jelenleg nem kapható, és a
gyógyszerraktárakban sincs. Ha esetleg majd beszerzik, nagyon kérem a
gyógyszertárosokat, hogy értesítsenek engem, 120 darabra van szükségem. Tel. 0770-338-502. Dobos.
(15123-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást,
festést.
Tel.
0774-574-527. (14869-I)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0770-621-920. (14869-I)
BUDAPESTI orvos idős édesanyja mellé
keres március 20-ai kezdettel 2-3
hónapra középkorú-idősebb gondozónőt
ápolt hölgy személyében. Napidíj 8000
forint, teljes ellátás, külön szoba. A Covidoltottság
feltétel.
Érdeklődni
a
00-36-30-304-2617-es telefonszámon.
(14812)

A NORALEX sírkő- és síremlékkészítő cég készít kriptát, sírkeretet, fedlapot, sírkövet gránitból és mozaikból.
Tel. 0752-643-455. (14928)
FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0755-514432. (14909)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (14953)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(15039)
A DOKTOR ELECTRO szerviz televíziók javítását vállalja garanciával.
Javítunk telefonokat, laptopokat, táblagépeket.
Tel.
0745-222-262.
(15055-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)

BETEGGONDOZÁST, házimunkát
vállalok. Tel. 0770-723-776. (15095-I)
VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát, fametszést előnyös áron. Tel.
0741-352-972. (15097)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást,
csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle
más munkát, kerítéskészítést is. Tel.
0740-756-103. (14732)
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (14836)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(15134)
56
ÉVES
NŐ
munkát
vállal,
beteggondozói, házvezetőnői állást. Tel.
0770-663-571. (15150)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (15160-I)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15164)

Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék át bár porladó
rögökké, az élőkben tovább él –
mindörökké.
Kegyelettel emlékezünk március
4-én ifj. VAS KÁROLYRA halálának 18. évfordulóján. Emlékét,
szeretetét, jóságát szívünkben
őrizzük. Szerettei. (15127-I)

„Szemükről minden könnyet letöröl.”
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk SZILÁGYI KÁROLYRA, aki 5
éve, és feleségére, GYÖRGY
ILONÁRA, aki 19 éve távozott az
élők sorából.
Hisszük, hogy az Úrral együtt
onnan fentről vigyáznak ránk.
Leányuk, Dalma és unokájuk,
Dóra Ausztriából. (15151-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
5-én NAGY ATTILÁRA halálának
12. évfordulóján.
Szívünkben örökké élni fogsz.
Emlékét őrzi felesége, Magdolna,
lánya, Éva, unokája, Kinga.
Nyugodjon békében! (15161)

ELHALÁLOZÁS
Victor Hugo:
„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre
ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész.”
Nekünk is hiányzol, emléked
megőrizzük, szeretett
MOJSZIKÁNK.
Az 1955-ben érettségizett iskolaés osztálytársaid. (15154-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy a
szeretett édesapa, testvér, rokon,
sógor és jó szomszéd, a kutyfalvi
születésű
özv. TÓTH JÓZSEF
életének 80. évében megpihent.
Drága halottunkat 2022. március
5-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sáromberki sírkert ravatalozójából,
katolikus szertartás szerint.
Virrasztása március 4-én, pénteken 17 órakor lesz a sáromberki
ravatalozóban.
Nyugodjon békében!
Gyászoló leánya, Marika. (15165I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Tóth Marikának szeretett
ÉDESAPJA elhunyta alkalmával. Nyugalma legyen csendes! Szomszédai az Asztalos
utcából. (sz.-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
SIKÓ JÓZSEF ny. matematikatanártól. Osztozunk gyászoló
szerettei fájdalmában. Isten
nyugtassa békében! Volt kollégái az 5-ös számú iskolából.
(15159-I)

MEGEMLÉKEZÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kegyelettel és örök hálával emlékezünk március 4-én a drága jó
édesanyára,
nagymamára,
anyósra, a nyárádköszvényesi
SIMONFI IRÉNRE szül. Nagy halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos szerettei.
(14994-I)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik id. SIKÓ
JÓZSEF temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és mély
gyászunkban
részvéttel
osztoztak. A gyászoló család.
(15144-I)
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DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos
betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor
Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 0265/265112. (15129-I)
DR. FÁBIÁN FERENCZ fogorvos, értesítem
pácienseimet, hogy új munkahelyem címe:
Rodnei utca 26. szám. Programáltatni lehet a
0770-348-509-es telefonszámon. (14950-I)

„Emlékek varázsa melegíti lelkünk, szívünkben érezzük őt, soha
nem felejtjük. Álmok,
emlékek,
mosolyok,
szép szavak, ez minden, ami a múltból
megmaradt. Tátongó űr
lelkünkben a hiány,
néha kicsit csendesül,
de míg élünk, örökké
fáj.”
Március 4-én 19 éve,
hogy a kegyetlen halál
elragadta a drága gyermeket, szerető testvért,
FERENCZI CSONGOR
LÓRÁNT
általános asszisztenst,
másik három társával együtt, a SMURD-os helikopter-balesetben.
Köszönjük, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, mert
aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.
Fájó szívű édesanyja, Margit, szerető testvére, Szabolcs Norvégiából. (15140-I)

Egy szál gyertya,
mely lassan végigég,
egy élet, mely percek
alatt véget ért.
Itthagytad azokat,
kik szerettek Téged,
emléked örökre
a szívünkbe égett.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a drága
férjre, édesapára, nagyapára,
testvérre és ismerősre, a marosszentgyörgyi
MÁTYUS ALBERTRE
halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja, kinek szívében
örökké él. (14972-I)

Emlékek varázsa melegíti lelkem,
Szívemben érzem őt, soha nem felejtem,
Álmok, emlékek, szép szavak,
Ez minden, ami a múltból megmaradt,
Tátongó űr lelkemben a hiány,
Néha kicsit csendesül, de örökké fáj.
Mély fájdalommal és bánattal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, após, nagyapa, testvér, sógor, szomszéd és ismerős,
id. SINKA ISTVÁN
életének 76. évében, 2022. március 1-jén csendesen megpihent. Drága halottunk gyászszertartása a marosvásárhelyi
református temető ravatalozójában lesz március 4-én 13 órakor, református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15152-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak
az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.”
Isten akarata előtt meghajolva, mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, após, nagytata, rokon
és jó barát, a gegesi születésű
MADARAS DÉNES
életének 81. évében, 2022. március 1-jén váratlanul itthagyott
bennünket.
Temetése 2022. március 5-én, szombaton 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (15155-I)
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Romániai importőr cég

LOGISZTIKUS/TELEPHELYVEZETŐ
munkatársat alkalmaz
Feladatok:
– árubevételezési adminisztráció
– áruraktározás koordinálása
– megrendelések kezelése
– az árukikészítés koordinálása
– számlázási feladatok
– a telephely-karbantartás koordinálása
Amit kínálunk:
– változatos, kihívásokkal teli munka
– továbbfejlődési lehetőség
– önálló munkavégzési lehetőség
– a betanulási időszakot követően versenyképes, teljesítményarányos
fizetés
Elvárások:
– felsőfokú végzettség
– logisztikai tevékenységben való jártasság előny
– targoncakezelői képzettség előny
– B kategóriás jogosítvány
– határozott fellépés, kiváló kommunikációs készség
– dinamikus, proaktív, rugalmas személyiség
– számítógépes ismeretek
– önálló gondolkodás és hatékony feladatmegoldó képesség
– román- és magyarnyelv-tudás
A munkavégzés helye: Nyárádtő (Ungheni).
Jelentkezési határidő: 2022. 03. 31.
Jelentkezés az állásra:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, pályázati
anyagát, fényképes magyar és román nyelvű szakmai önéletrajzát, a fizetési igény megjelölésével az info@transgranit.com e-mail-címre
küldje el március 31-ig vagy személyesen érdeklődhet a 0265/328-663as telefonszámon.
Minden pályázó anyagát bizalmasan kezeljük!

A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti székhelyű, csődbe jutott Bicapa Rt.
cégfelszámolója, nyilvános árverésen értékesíti a csődbe ment cég következő javait:
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület.
Kikiáltási ár: 2.985 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 47.070
euró.
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület.
Kikiáltási ár: 7.625 euró.
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel,
konyhával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, valamint a hozzá tartozó 292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 7.140,90
euró.
5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár:
20.951,66 euró.
6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel.
Kikiáltási ár 17.207,5 euró.
Az árverés március 11-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén,
és péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet, és
garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 14 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL, a Marosvásárhely, B. Ş. Delavrancea utca 24. szám alatti székhelyű Paper Office Point Kft.
cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez az alábbi javak egyenkénti értékesítésére:
1. HP8100 Elite számítógép LG Flatron W1941S képernyővel, szériaszáma olvashatatlan, 2009-es, kikiáltási ár: 360 lej.
2. Lexmark x363dn másológép, szériaszáma olvashatatlan, 2009-es, kikiáltási ár: 540 lej.
3. Skoda Fabia 1,2 személygépkocsi, rendszáma MS-69-JAM, TMBPW46YX74020230, 2007-es, kikiáltási ár: 8.730 lej.
A javak összértéke: 9.630 lej.
Ugyanott eladásra kerül az árukészlet egy tömbben, kikiáltási ár: 7.391,87 lej + héa.
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható, az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés 2022. március 11-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyén, és péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet az árverést megelőző napon 13
óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.

