
A siker ára 
Azt eddig is tudtuk, hogy az infláció és az energiakrízis, amelyek-

ről jórészt az egész tavalyi esztendőnk szólt, jó üzletet jelent az ál-
lamnak, de hogy mekkorát, az a múlt évi költségvetés frissen 
közzétett végleges adataiból látszik. 

Ritka jelenség, amikor sikerül teljesíteni az éves költségvetési hi-
ánycélt, azaz belül maradni az év elején kitűzött határértéken. Ez ta-
valy, egy hajszállal ugyan, de sikerült, ami valószínűleg meglepetés 
lesz a pesszimistább elemzőknek. És ennek az van a hátterében, hogy 
egyes adótételekből ugrásszerűen nőtt az állam bevétele. Az egyik 
ilyen az áfa, ebből éves összevetésben tavaly több mint 18 százalék-
kal folyt be több az egy évvel korábbinál. Ez egyértelműen az infláció 
számlájára írható, hiszen ez az adó gyakorlatilag minden termék 
árába be van építve, és minél nagyobb szám szerepel az árcédulán, 
annál többet nyer az állam is belőle. De van ám olyan adótétele is 
a költségvetésnek, amelynek az éves növekedési üteme láttán szegény 
áfát elöntheti a sárga irigység. Az energetikai vállalatoktól befolyó 
állami jövedelmeket bürokratául úgy hívják, hogy más adók és ille-
tékek javakra és szolgáltatásokra. Ebből a tételből tavaly 19,1 mil-
liárd lejt kaszált az állam, ami vastagon három és félszerese az egy 
évvel korábbi értéknek. Ezt a csillagászati pénzt a múlt esztendő fo-
lyamán a csillagos eget is megjárt energiaárak részeként fizettük be 
az államnak a villanyszámlától a benzinkútig számtalan helyen. 
Részben azért ennyit, mert a belföldi kitermelésű nyersanyagból  

Újabb fordulat történt a marosludasi cukorgyár több mint 60 
éves történetében. Mint ismeretes, a francia tulajdonú Te-
reos Románia Rt. 2021-ben bejelentette, hogy bezárja a 
veszteséges gyárat, és a berendezéseit ócskavasként érté-
kesíti, így a környékbeli cukorrépa-termesztőknek több száz 
kilométerre kellett szállítaniuk a termést, ami természetesen 
megnövelte a költségeket.  

A közvetlenül érdekelt, a mintegy 400 tagot számláló cukorrépa-ter-
mesztők egyesülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium-
hoz fordult azzal a kéréssel, hogy mentse meg a cukorgyárat. A szaktárca 
felkarolta az ügyet, de nem sikerült megvásárolnia az egységet, így a 
gazdák hosszas tárgyalásba kezdtek a franciákkal.  

Legutóbb Teodor Aflat, az egyesület elnöke azt nyilatkozta, jó esély 
van arra, hogy 2023. február elejétől átvegyék a gyárat, azonban a Tereos 

Közeledik  
a tavasz?  
Négyosztálynyi kisiskolás gyűlt össze 
délben a régi medvekifutó előtt, hogy 
tanúja legyen: az állatkertben gondo-
zott medvék előjönnek-e épített bar-
langjukból. A nagyvadakat két csomag 
várta. Az egyikre a napot, a másikra 
felhőket rajzoltak, hogy ezáltal is jósol-
janak a medvék.   

____________4. 
Épített örökségünk 
Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasz-
szony nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy virágzó kertek díszítsék az ud-
varházak környékét.  

____________5. 
5. Saint-Paul-de-
Vence és Marc 
Chagall 
A számukra kedves vagy éppen ra-
jongva szeretett vidéket ajánlatos 
megtekinteni, meglátogatni. Ilyen hely 
Marc Chagall festő választott otthona, 
Saint-Paul-de-Vence, a francia Riviéra 
ékessége.  

____________15. 
Megoldatlan a 
kóbor kutyák ügye 
A vidéki önkormányzatok nem tartják 
kivitelezhetőnek az állatmenhelyek lé-
tesítését és működtetését, ugyanakkor 
a még működő telepek telítettségre és 
kapacitáshiányra hivatkozva nem vál-
lalják a kóbor állatok befogását és el-
szállítását.   

____________17.
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Benedek István 

Hazai kézben maradt a marosludasi cukorgyár 

Nem a cukorrépa- 
termesztőknek adták el

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Február 3., péntek: 
* 17.00 óra: Chindia Târgovişte – 

Aradi UTA (Szuperliga, 24. forduló) 
* 20.00 óra: FC Universitatea 1948 

Craiova – Kolozsvári FCU (Szuper-
liga, 24. forduló) 

* 21.00 óra: Puskás Akadémia FC – 
Vasas FC (NB I, 18. forduló) 

Február 4., szombat: 
* 14.30 óra: Nagyszebeni Her-

mannstadt – Campionii FC Argeş Pi-
teşti (Szuperliga, 24. forduló) 

* 15.30 óra: Paksi FC – Kecskeméti 
TE (NB I, 18. forduló) 

* 18.00 óra: Budapest Honvéd – 

Kisvárda Master Good (NB I, 18. for-
duló) 

* 20.00 óra: Bukaresti Rapid 1923 – 
FC Voluntari (Szuperliga, 24. forduló) 

* 20.30 óra: MOL Fehérvár FC – 
Debreceni VSC (NB I, 18. forduló) 

Február 5., vasárnap: 
* 15.30 óra: CS Mioveni – Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK (Szuperliga, 
24. forduló) 

* 16.00 óra: Zalaegerszegi TE FC – 
Mezőkövesd Zsóry FC (NB I, 18. for-
duló) 

* 18.30 óra: Ferencvárosi TC – Új-
pest FC (NB I, 18. forduló) 

* 21.00 óra: Kolozsvári CFR 1907 – 
Bukaresti FCSB (Szuperliga, 24. for-
duló) 

Február 6., hétfő: 
* 17.00 óra: Botosáni FC – Petrolul 

52 Ploieşti (Szuperliga, 24. forduló) 
* 20.00 óra: Konstancai FCV – CSU 

Craiova (Szuperliga, 24. forduló) 
* 20.00 óra: Diósgyőri VTK – Tisza-

kécskei LC (NB II, 22. forduló) 
 
A román bajnoki mérkőzéseket a Di-

giSport, a Prima Sport és az Orange 
Sport, a magyar NB I találkozóit az M4 
Sport televízió közvetíti. 

Templomszentelés  
Szentháromságon  

Február 4-én, szombaton 15 órakor kerül sor a felújított 
szentháromsági református templom felszentelésére. A 
hálaadó istentiszteleten ft. Kató Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület püspöke hirdeti az igét, szolgál a bac-
kamadarasi református egyházközség Harmónia kórusa, 
és a gyülekezetbeli gyermekek is bemutatják rövid műso-
rukat. 

Üzemelnek a környékbeli sípályák 
A szovátai sípálya február 3-ától, mától üzemel, és na-
ponta 10 órától 17 óráig várja a sízőket. Hétfőn műszaki 
ellenőrzés miatt zárva lesz. A Bogdán-sípálya csütörtökön 
nyitott, itt egész hétvégén lehet sízni, akárcsak jövő hét-
végén és a vakáció ideje alatt, február 14. – március 3. kö-
zött. A felvonók itt is 10-17 óra között működnek.  

Középcsoportos néptáncoktatást 
indít a Borsika  

Új kezdő csoportot indít a Borsika néptáncegyüttes 7–10 
éves gyerekeknek. Oktatók: Bende Szende és Gagyi Ló-
ránt, a Bekecs Néptáncegyüttes volt táncosai. Jelentkező-
ket várnak a fennmaradó helyekre. Jelentkezni, érdeklődni 
a 0744-517-179-es telefonszámon, a néptáncegyüttes  
Facebook-oldalán vagy WhatsAppon lehet.  

Erkölcsi bizonyítvány online 
Az erkölcsi bizonyítvány megszerzése egyszerűen, a 
www.ghiseul.ro oldalon igényelhető, a hub.mai.ro portálon 
lehet kitölteni az online jelentkezési lapot, a két oldal ösz-
szeköttetésben van. Az online erkölcsi bizonyítvány be-
szerzésére azok a román állampolgárok jogosultak, akiket 
nem ítéltek el bűncselekmény miatt. A jogszabályok értel-
mében a bizonyítvány kiállítása ingyenes, digitális aláírás-
sal van ellátva. 

Felújítják a Şincai líceumot 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal folytatja az isko-
lafelújítást. A következő iskola a Gheorghe Şincai Szak-
képző Líceum lesz, amely átfogó felújításon esik át a 
sportcsarnokkal együtt. A felújítás során kicserélik a víz-
vezetékeket, a fűtés- és villanyhálózatot, a műhelyek, a 
tantermek új bútorzatot kapnak. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BALÁZS, holnap RÁHEL 
és CSENGE napja. 
RÁHEL: héber eredetű, jelen-
tése: bárány, anyajuh.  
CSENGE: ismeretlen jelentésű 
régi magyar személynévből 
származik, de lehet a cseng szó 
képzett alakja is.

3., péntek 
A Nap kel  

7 óra 44 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 29 perckor.  
Az év 34. napja,  

hátravan 331 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 2.

1 EUR 4,9024
1 USD 4,4632

100 HUF 1,2641
1 g ARANY 280,1298

IDŐJÁRÁS 
Részben napos 
Hőmérséklet: 

max.   3 0C 
min.   -3 0C

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Román és magyar futballbajnoki közvetítések  
a televízióban 

A Marosvásárhelyi Női Akadémia február 24-én 19 órá-
tól farsangzáró bált szervez a marosszentgyörgyi Sólyom 
vendéglőben, az Apolló sósfürdő mellett.  

Muzsikál Ábrám Tibor és zenekara, meghívott előadó dr. 
Buta Árpád Attila. Az est számos meglepetést tartogat.  

A belépő ára magába foglalja a vacsorát, az előételt, fő-
ételt, fagylaltot, kávét és az italfogyasztást. Az eseményre 
alkalmi öltözetben várják a vendégeket.  

A helyek száma korlátozott, foglalni mindennap 18–21 
óra között lehet Koreck Máriánál, telefon 0722-318-605.  

Farsangzáró bál 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros Me-
gyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) február 3-án, ma 
9.30-tól a kelementelki kultúrotthonban tartja a 11. Agrár-
akadémiát, ahol a gazdákat az idei mezőgazdasági újdon-
ságokról tájékoztatják. Szó lesz az állattenyésztésről, a 
várható mezőgazdasági pályázatokról, támogatásokról, az 

erdőgazdálkodásról, a környezetvédelemről, a vadkárok 
megtérítéséről és a mezőgazdaságot érintő egyéb aktuálpo-
litikai kérdésekről is.  

Jelen lesz Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és 
erdőgazdálkodási miniszter, dr. Barabási Antal Szabolcs 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár is. 

Agrárakadémia Kelementelkén 

A bajnoki rájátszásba jutás tekintetében sorsdöntő mér-
kőzést játszik február 3-án, ma 18 órától a sportcsarnokban 
a Sirius Kosárlabdaklub csapata a női Nemzeti Liga vissza-
vágójának 5. fordulójában.  

A marosvásárhelyi együttes ellenfele a CSM Alexandria, 
és ha legalább négy ponttal nyer, akkor nagy esélye nyílik 
a playoffba kerülésre. 

A mérkőzés 18 órakor kezdődik a ligeti sportcsarnokban. 

Sorsdöntő mérkőzés vár a Siriusra 

Február 3-ától az Egészségügyi Minisztérium új 
orvosigazgatót nevezett ki a Maros Megyei Sür-
gősségi Klinikai Kórház élére dr. Székely Edit sze-
mélyében.  

Az új igazgató 2005-től orvosként tevékenykedett a sür-
gősségi klinikai kórház laboratóriumának mikrobiológiai 
részlegén, az orvostudományok doktora, a marosvásárhelyi 
George Emil Palade Orvostudományi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai Egyetem előadótanára, labor- és 
mikrobiológus főorvos.  

Dr. Székely Editnek nagy tapasztalata van a projek- 
tek lebonyolításában, példaként említhető a bukaresti  
Matei Balş Intézetben a kórházi fertőzések megakadályo-
zására és az antibiotikum-használat ellenőrzésére életbe ül-
tetett, általa kezdeményezett projekt, melyben a Maros 
Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház kísérleti jelleggel vett 
részt.  

Dr. Székely Edit dr. Vasile Habor leköszönő igazgatót 
váltja a tisztségben – tájékoztatott Mariana Moldovan-Ne-
goiţă, a kórház sajtófelelőse.

Új orvosigazgató  
a klinikai sürgősségi kórház élén 

A február 2-i megyei tanácsülésen elfogadták a 2023. 
évre szóló megyei költségvetést.  

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke ezt az 
évet az építkezés évének nevezte.  

A költségvetés összeállításakor három alapelvet tartottak 

szem előtt: az elkezdett beruházások folytatása, további 
uniós alapok lehívása, az egészségügyi intézmények fej-
lesztése, továbbá intézményeink működési költségének biz-
tosítása.   

Maros megye idei saját költségvetése 445,7 millió lej.  

Csütörtökön elfogadták  
Maros megye költségvetését 

Február 13-17. között a marosvásárhelyi Színház téren 
kézművesvásárt tartanak, amelyre naponta 9-21 óra között 
várják a vásárlókat.  

A vásáron kézművesek, helyi termelők vesznek részt ha-
gyományos kézművestermékekkel, ékszerekkel, natúr koz-

metikumokkal. A termelők saját élelmiszertermékeiket, ita-
laikat kínálják. A helyi termelőknek elsőbbséget biztosíta-
nak a regisztrációnál. Azon termelők, kézművesek, akik 
részt kívánnak venni a vásáron, a 0748-912-460-as telefon-
számon jelentkezhetnek.  

Újabb vásár a Színház téren 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

16, 13, 2, 3, 7 + 15 NOROC PLUS:  1 0 9 3 3 8

17, 6, 32, 27, 31, 13 SUPER NOROC:  6 4 0 3 0 8

10, 45, 33, 29, 25, 44 NOROC:  3 2 3 3 4 3 5



előállított energiát ugyanolyan áron számlázzák, mint az 
aranyáron vett külföldi nyersanyagból előállítottat. Nem 
csoda, hogy az osztrák kézben levő „nemzeti” olajtársa-
ság is rekordméretű nyereséget jelentett a múlt évre. 

Az kevésbé látszik a múlt évi költségvetési adatokból, 
hogy a jövőre nézve is növekednek a fizetnivalóink. A 
bruttó nemzeti össztermék növekedése miatt kevésbé 
szembetűnő, hogy mennyire növekszik például az állam-
adósság, mert azt mindig az össztermékhez arányítják a 
statisztikákban. De a hitelek kamataira fordított pénz 
éves összevetésű növekedéséből jól látszik, hogy ez a ki-
adás a gazdasági növekedésnél sokkal élénkebb tempó-
ban emelkedik. Tavaly 29 milliárd lejt fizetett a haza a 
hitelkamataira, ami meghaladta például a védelmi tárca 
teljes költségvetését, és maga az összeg 62 százalékkal 
volt több, mint egy évvel korábban. Ilyen trendek mellett 
nem az a kérdés, hogy eljön-e ismét a komoly megszorí-
tások ideje, hanem az, hogy milyen gyorsan.

Rekordszintű nyereséget jelen-
tett az OMV Petrom olajvállalat 

Rekordszintű, 10,3 milliárd lejes nyereséggel zárta 
a 2022-es évet az OMV Petrom, ugyanakkor minden 
korábbinál nagyobb, 20 milliárd lejes összeget fizet 
be a román államkasszába különböző adók és osz-
talék formájában – közölte a bukaresti értéktőzsdén 
csütörtökön közzétett jelentésében a romániai olaj-
vállalat. A tavalyi profit 260 százalékkal haladja meg 
a 2021-ben elért 2,9 milliárd lejt, a 61,344 milliárd 
lejes üzleti forgalom pedig 136 százalékkal maga-
sabb az előző évinél. Az osztrák OMV-csoporthoz 
tartozó cég, amelyben a román államnak 20 száza-
lékos részesedése van, csütörtöki közleményében 
megerősítette azon álláspontját, hogy nem kell ext-
raprofitadót fizetnie, ugyanis tavalyi üzleti forgalmá-
nak kevesebb mint 75 százaléka származott a 
nyerskőolaj-, földgáz-, szén- és finomítói ágazatból. 
Az OMV Petrom másfelől a 2,2 milliárd lejes pro- 
fitadó mellett mintegy 7,3 milliárd lejnyi járadékot, 
többletadót és más, ágazatspecifikus illetéket fizetett 
be a román államkasszába, amelyek értéke az előző 
évhez képest megnégyszereződött – mutat rá a vál-
lalat közleménye. (MTI) 

Megkezdődött az energiakártyák 
kézbesítése 

Megkezdődött szerdán azoknak az „energiakártyák-
nak” a kézbesítése, amelyeket energiaszámlái kifi-
zetésénél vagy a szolgáltatóknál felhalmozott 
adósságai törlesztésénél használhat fel a támoga-
tásra jogosult mintegy négymillió rászoruló – közölte 
az Agerpres hírügynökség. Az első napon Bihar, 
Fehér, Bákó, Argeş, Teleorman és Ilfov megye, il-
letve Bukarest 360 ezer lakosához, ajánlott külde-
ményként vitte ki a posta a vonalkóddal ellátott, át 
nem ruházható energiakártyákat. Csütörtökön Ko-
vászna, Brăila, Giurgiu, Botoşani és Vâlcea megye 
került sorra – jelentette be Marcel Boloş európai be-
ruházásokért felelős miniszer, aki egy Bukarest mel-
letti kisvárosban a Román Posta vezérigazgatójával 
közösen tartott sajtótájékoztatót a támogatási prog-
ram beindításáról. Azt ígérte: február 20-ig, amikor 
a tulajdonképpeni kifizetés is megkezdődik, a jogo-
sultak túlnyomó többsége megkapja az energiakár-
tyákat. (MTI) 

Tizedik szankciós csomagot  
sürget az EP 

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén el-
fogadott állásfoglalásban az Oroszországgal szem-
beni tizedik szankciós csomag elfogadását sürgette, 
amely egyebek mellett teljes embargót vezetne be 
az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanya-
gokra. A 489 szavazattal, 36 ellenében és 49 tartóz-
kodás mellett elfogadott állásfoglalásban az 
EP-képviselők a Lukoil orosz olajvállalathoz és a Ro-
szatom orosz állami atomenergetikai konszernhez 
hasonló vállalatok szankcionálását kérték. Az EP 
emellett a jogellenesnek tartott tevékenységek szé-
les körében – a többi között a kényszerkitoloncolá-
sokban és a megszállt ukrán területen tartott 
népszavazások lebonyolításában – részt vevő tiszt-
viselőket is szankciókkal sújtaná. (MTI) 

Ország – világ 

A siker ára
(Folytatás az 1. oldalról)

Idén is indulnak zarándokvonatok  
a csíksomlyói búcsúba 

Idén is elindul a Boldogasz-
szony és a Misszió zarándok-
vonat a Misszió Tours Utazási 
Iroda és a MÁV-Start közös 
szervezésében a csíksomlyói 
pünkösdi búcsúba – közölték 
a szervezők csütörtökön saj-
tótájékoztatón, Budapes- 
ten. 

Veres András, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia (MKPK) 
elnöke, a zarándoklat egyházi fő-
védnöke arról beszélt: minden em-
berben, akár vallásos, akár nem, ott 
él a vágy, hogy találkozzon a szent-
tel. E találkozáshoz nyitottnak kell 
lenni és áldozatot is kell hozni érte, 
erről szól a zarándoklat – fűzte 
hozzá. 

Az MKPK elnöke kitért arra: 
minden zarándok azzal a vággyal 
indul el, hogy találkozzon a szent-
tel, és amikor hazaér, szeretne a 
szeretteinek továbbadni valamit a találkozás élményéből. El-
sősorban tehát „nem önmagunkért zarándokolunk, mert tud-
juk, ha megosztjuk a szenttel való találkozás élményét 
másokkal, akkor válik nekünk is igazán javunkra” – fogalma-
zott Veres András. 

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: a zarándokvona-
tok lehetőséget adnak a közös imára és a találkozásra. Idén, a 
háború árnyékában pedig az egymásnak feszülő indulatok ol-
dását is szolgálják ezek a zarándoklatok – tette hozzá. 

A zarándoklatok úti céljai is fontosak, a csíksomlyói vona-
tok a lelki élmény mellett a magyar–román kapcsolatokat is 
javítják, a szintén a Misszió Tours által a lengyelországi Czes-
tochowába szervezett zarándoklat pedig hitet tesz a lengyel–
magyar barátság mellett. 

Az államtitkár szólt arról is: minden évben nagy élmény a 
gyermekvédelemben élő, a határon túlról, illetve a diaszpórá-
ból érkező fiatalok jelenléte a vonatokon. Ők azok, akik misz-
szióként továbbadják társaiknak a zarándoklat élményét. 

Mosóczi László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója el-
mondta: idén 10. alkalommal indul a Misszió Toursszal közös 
szervezésben zarándokvonat a magyarság talán legfontosabb 
találkozójára. A Boldogasszony és a Misszió vonaton várha-
tóan 1600-nál is több zarándok utazik majd. 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke jelezte, a Rá-
kóczi Szövetség ifjúsági programjainak 2018 óta része a csík-
somlyói zarándoklat, az elmúlt években és idén is 300 diákot 
hívhattak meg a vonatos zarándoklatra.  

A diákok többsége határon túli katolikus iskolából érkezik, 
illetve idén is jelentkezhetnek majd a diaszpórában élő közép-
iskolások. 

Hozzátette, 2022-ben 100 kárpátaljai édesanya is csatlakoz-
hatott a programhoz, hogy közösen imádkozzanak Csíksom-

lyón a békéért. Csáky Csongor reményét fejezte ki, hogy idén 
is lesz lehetőség kárpátaljai magyarok részvételére a zarán-
doklatokon. 

A sajtótájékoztatón felolvasták Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke, a Boldogasszony zarándokvonat világi fővéd-
nöke levelét. A házelnök azt írta: aki zarándoklatra indul, az 
felkészül, bezárja a háza ajtaját és megnyitja a szívét. Maga 
mögött hagyja a mindennapok dolgait, hogy a legfontosabbra 
figyeljen, hogy Isten előtt mérlegre tegye az életét, megértse, 
hogy hol tart és hogy merre kell mennie. 

Úgy fogalmazott: „különösen fontos, hogy hétköznapjaink 
küzdelmei közepette – amikor keleti határaink mentén háború 
dúl, Európa hitét vesztett nyugati felén pedig fegyverek nélkül 
pusztítják keresztény kultúránkat – a hívők időről időre együtt 
keljenek útra, együtt tegyenek tanúságot a hitükről...” – hang-
zott el. 

Budai László, a szervező Misszió Tours ügyvezetője el-
mondta, vonatos és buszos zarándoklataikra is minden koráb-
binál nagyobb az érdeklődés. Úgy tűnik, „szétcsúszó 
világunkban” óriási az igény a kapaszkodókra – jegyezte meg. 

A csíksomlyói zarándokvonatok mellett idén is szerveznek 
belföldi zarándokvonatokat. Kiemelte a Mátraverebély–Szent-
kúti zarándokvonatot, és jelezte, terveik között szerepel egy 
zalaegerszegi Mindszenty-zarándokvonat is – tette hozzá 
Budai László. 

A Boldogasszony zarándokvonat május 25-én, csütörtökön 
indul, és 28-án ér vissza Budapestre. A Misszió, fekvő- és ülő-
helyes kocsikkal közlekedő különvonat 26-án, pénteken dél-
után indul, majd a szombati fogadalmi búcsú után este 
visszaindul, és pünkösdvasárnap reggel érkezik Budapestre. 

A Boldogasszony vonat lelki vezetője Felföldi László pécsi 
megyés püspök, a Misszió Zarándokvonat lelki vezetője Böjte 
Csaba ferences szerzetes lesz. (MTI) 

A Székely Nemzeti Tanács két évtizede 
A székelyföldi autonómiatörekvés 

számára jubileumi év az idei. A Székely 
Nemzeti Tanács hosszú előkészítő folya-
mat után, 2003. október 26-án alakult 
meg. Aki részese volt ennek a közel 
egyéves folyamatnak és az azt követő 
küzdelemnek, szívesen emlékezik a tize-
dik évfordulóra is, amikor Bereck és 
Kökös között százötvenezer ember vo-
nult fel az országúton, követelve Szé-
kelyföld területi autonómiáját. A tizedik 
évfordulóra készült el a Székelyföldi 
Stúdió egyórás összefoglaló filmje az 
első évtizedről. Legyen ez a közlemény 
nyitánya a visszaemlékezéseknek, érté-
kelő összegzéseknek, amelyek ösztönöz-
zenek új utak keresésére, új távlatok 
megnyitására. 

 A Székely Nemzeti Tanács honlapján 
olvasható kronológia húsz esztendő ezer 
eseményét vázolja. Vannak közöttük ki-
emelten fontosak is, mint Székelyföld 
autonómiastatútumának megalkotása és 
több ízben való beterjesztése Románia 
parlamentje elé, a székelyudvarhelyi szé-
kely nagygyűlés, illetve a gyergyóditrói 
székely nemzetgyűlés, az autonómia 
mellett megszervezett népszavazás elin-
dítása és eredményhirdetése, a székelyek 
nagy menetelése, a székely szabadság 
napja, Székelyföld autonómiájának 
napja és a nemzeti régiókért indított eu-
rópai polgári kezdeményezés tízéves 
küzdelmének mérföldkövei. 

 Emlékezünk és emlékeztetünk, hogy 
legközelebbi szövetségesünk, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács szintén húszé-
ves jubileumát ünnepli. Mindkettőt az 
erdélyi magyar nemzeti közösség és 
ezen belül a székelység autonómiaigé-
nye hozta létre, és mindkettőnek a távla-
tait ez határozza meg. 

 Sokan kérdezik, és nekünk is meg 
kell kérdeznünk, hogy milyen hosszú két 
évtized? Történelmi távlatban kevés, egy 
ember életében sok. Felnőtté váltak, akik 
akkor gyermekek voltak, megöregedtek 
a tettre kész emberek, és elmentek közü-
lünk örökre, akik remélték, hogy meg-

érik legalább a szabadság kezdetét Szé-
kelyföldön. Erről is kell beszélni. De 
arról is, hogy Skóciának három évszá-
zadra volt szüksége ahhoz, hogy Edin- 
bourgh-ban újra működjön a skót parla-
ment. Bizakodva abban, hogy nekünk 
nem kell három évszázadot várni a szé-
kely parlament megalakulásáig, de 
ugyanakkor bízva abban is, hogy az a szí-
vós kitartás, amely a skótokban élt, ben-
nünk is megvan, folytatjuk a küzdelmet! 

 Izsák Balázs,  
a Székely Nemzeti Tanács elnöke
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A zarándokvonat fogadása a marosvásárhelyi vasútállomáson 2022-ben                         Fotó: Vajda György (archív)



vezetősége január végén kijelen-
tette: úgy döntött, hogy a Brassó 
megyei botfalusi cukorgyárat üze-
meltetőknek adja el a marosludasi 
egységet.  

Amikor a cukorrépa-termesztők 
kérésére a mezőgazdasági miniszté-
rium tárgyalásokat folytatott a ma-
rosludasi gyár tulajdonosaival, 
egyezség született, amelynek alap-
ján a 2022. május 4-i kormányülé-
sen elfogadtak egy egyezményt 
(memorandumot) arról, hogy a mi-
nisztérium tárgyalásokat kezdemé-
nyezhet a francia céggel. Ennek 
alapján a szaktárca mintegy 70 mil-
lió eurót kellett volna fizessen az 
élelmiszeripari üzemért. A vásárló 
és a későbbi üzemeltető a 2019-ben 
létrehozott Egyesülés Agroélelmi-
szeri Román Kereskedőház lett 
volna. Aztán kiderült, hogy ez „fan-
tomcég”, ugyanis semmilyen ér-
demi tevékenységet nem folytatott, 
fennállásának első három évében 
13,5 millió lej veszteséget termelt. 
A Tereos cég a vásárlási folyamat-

ban határidőket szabott meg, és a le-
szögezett összegtől nem tágított, így 
felfüggesztették a tárgyalásokat. 
Gyakorlatilag elúszott ez a lehető-
ség. Ekkor vette kézbe az ügyet a 
nagyszebeni központú cukorrépa-
termesztők egyesülete. Amint emlí-
tettük, elnöke még februárban azt 
nyilatkozta a sajtónak, hogy úgy 
tűnik, a hosszas tárgyalások során 
az eladók és a vásárlók ügyvédei-
nek sikerült közelíteniük az állás-
pontot, és így a termesztők kezébe 
kerülhet a gyár. Ezzel szemben feb-
ruár elsején a Tereos Romania Rt. 
képviselői aláírták az adásvételi 
szerződést Mihaela Neaguval és 
Mihail-Daniel Matachéval, a tavaly 
bezárt botfalusi cukorgyár tulajdo-
nosaival. Erről egy rövid sajtónyi-
latkozatban értesítették a nyilvá- 
nosságot. Mihaela Neagu a vásár-
lást követően azt nyilatkozta, hogy 
rövid időn belül talpra állítják a 
gyárat, és a napokban megkezdik a 
tárgyalást a környékbeli mintegy 
300 cukorrépa-termesztővel, és azt 
is megígérte, hogy amint a gyárat 

üzembe helyezik, alkalmazzák azt a 
150 munkást, aki több éve kény-
szerszabadságon van. Gérard Clay, 
a Tereos Románia Rt. igazgatótaná-
csának elnöke is arról biztosította a 
közvéleményt, hogy jó kezekbe ke-
rült a gyár. Az adásvételi eljárást 
jövő héten véglegesítik.  

A vállalkozók tavaly vásárolták 
meg a szintén külföldi tulajdonban 
levő – időközben bezárt botfalusi – 
cukorgyárat. Cégük, a Best Achizi-
ţii 2018-tól higiéniai és élelmiszeri-
pari termékek kiskereskedelmi 
forgalmazója, 2020-tól orvosi kel-
lékeket (maszk, Covid-teszt, védő-
ruhák stb.) is forgalmaz, jelenleg a 
botfalusi gyár égisze alatt Ukrajná-
ból hozott cukorral kereskedik. 
2016 és 2022. január között az 
elektronikus licit felületének 
(SICAP) adatai szerint 857 állami 
szerződést kötött. Az üzleti for-
galma 2021-ben 178 millió lej volt, 
a nyereség 22,2 millió, 2022-ben az 
üzleti forgalom 241 millióra nőtt 
62,7 millió lej tiszta nyereséggel.  

Romániában az 1989-es rend-

szerváltáskor 33 cukorgyár műkö-
dött, ezeket rendre bezárták, köztük 
a marosvásárhelyit is. A maroslu-
dasi üzem 2021-es bezárásával 
egyetlen működőképes cukorgyár 
maradt, a románvásári, ahova mint- 
egy 7000 hektárról szállítottak cu-
korrépát a termesztők. Megyénkben 
a bezárás előtt mintegy 400 hektár-
ról került feldolgozásra szánt répa a 

ludasi, majd ezután a moldvai vá-
rosban levő cukorgyárba, 2020-ban 
a marosludasi cukorgyárba Maros, 
Hargita, Kolozs, Brassó, Szeben, 
Kovászna, Fehér, Hunyad és Besz-
terce-Naszód megyéből szállítottak 
cukorrépát. Az országban évente 
mintegy félmillió tonna cukrot fo-
gyasztanak, ennek alig negyedét 
tudják lefedni a hazai termelésből. 

Nem a cukorrépa-termesztőknek adták el
(Folytatás az 1. oldalról)
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Fotó: Nagy Tibor (archív)

Február 2-án ünnepli a katoli-
kus egyház Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napját. Ez a 
nap arra emlékezteti a hívő-
ket, hogy Szűz Mária a kis Jé-
zust negyven nappal a 
születése után bemutatta a 
jeruzsálemi templomban. A 
néphiedelem szerint ehhez a 
naphoz számos időjóslás fű-
ződik. Egykoron úgy vélték, 
ha február 2-án jó idő van, 
akkor későn tavaszodik. Ha a 
téli álmából ébredő medve 
barlangjából kijőve napos 
időt talál, megijed az árnyé-
kától, és visszabújik a vac-
kára. A napfény ugyanis azt 
jelzi, hogy a tél még nem 
tombolta ki magát, lesz még 
zord idő. Ha azonban felhők 
takarják el az eget, az azt je-
lenti, hogy lassan vége a tél-
nek. Erre emlékeztettek csü- 
törtökön a marosvásárhelyi 
állatkert munkatársai is a 
medvekifutó előtt.  

Négyosztálynyi kisiskolás gyűlt 
össze délben a régi medvekifutó 
előtt, hogy tanúja legyen: az állat-
kertben gondozott medvék előjön-
nek-e épített barlangjukból. A 
nagyvadakat két csomag várta. Az 
egyikre a napot, a másikra felhőket 
rajzoltak, hogy ezáltal is jósoljanak 
a medvék. A csomagban sütemény 
is volt, így hálálták meg az előrejel-
zést gondozóik a medvéknek. Nem 
kellett sokáig várni, hogy három 
állat (Kokó, Dömzsi és Jimi) komó-
tosan kicammogjon barlangjából, 

majd miután megrázták magukat, 
kíváncsian nekiálltak a dobozok-
nak, a jelenlevők örömére, akik jól 
szórakoztak azon, ahogy az „időjó-
sok” kiszedték az élelmet. A több-
ség úgy látta, a napos rajzzal 
díszített pakkot választották először, 
így reménykedhetünk, hogy közele-
dik a tavasz. Amúgy havazott, és 
nem látták meg az árnyékukat, ez- 
ért – a néphit szerint – hamarosan 
itt a tél vége.  

A vadon élő medvék téli álma 
természetes védelmi mechanizmus, 
amely megvédi szervezetüket az 
élelemhiány idején, ilyenkor a szer-
vezetük, anyagcseréjük takaréklán-
gon működik. A hibernálás idején 
lecsökken az állat testhőmérséklete, 
pulzusszáma és a levegővételek 
száma is. A medvék mély álomba 
merülnek, de aránylag hamar fel is 
ébrednek, ezért találkozhatunk télen 

az erdőben élelem után kutató mac-
kókkal. A nőstény medvék ilyenkor 
arra is képesek, hogy álmukból fel-
kelve életet adjanak kicsinyeiknek, 
majd szundítás közben etessék őket 
emlőjükből. Az állatkerti élethez 
szokott medvék igazából nem 
alusznak téli álmot, hiszen szá-
mukra biztosított a megfelelő táplá-
lék, ezért ilyenkor egy kicsit jobb 
soruk van, mint szabadban levő tár-
saiknak.  

Halmágyi Ildikó, az állatkert ok-

tatási programjáért felelő szakrefe-
rens – a medvenap szervezője –, mi-
után ismertette a jelenlevőkkel a 
medvenap jelentőségét, elmondta, ez 
a legrégebbi rendezvény, amelyet 
megszervez az állatkert. Jelenleg a 
négyhektáros nagy kifutóban nyolc 
medvét – három nőstényt és öt hímet 
– gondoznak, közülük a legfiatalabb, 
Marcika 2019. január 31-én született 
az állatkertben. A legidősebb Kokó, 
amely betöltötte a 20. életévét. Az ál-
latkertben levő medvéket a farkasok-
kal együtt természetes körülmények 
között tartják, és láthatóan jól érzik 
magukat.  

A néphagyomány felelevenítése 

mellett a medvenap célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a nagyvadak vé-
delmére, mivel az utóbbi időben 
erről igen sok vita volt, és a negatív 
véleményeket szeretnék enyhíteni. 
Az állatkertek egyik társadalmi sze-
repe, hogy részt vegyenek az állat-
mentésben, az állomány meg- 
őrzésében, a természet- és környe-
zetvédelemben, ezért a medvenap is 
jó alkalom erről beszélni az érdek-
lődőknek.  

Akik Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony napján meglátogatták az állat-
kertet, igazi téli hangulatban, havas 
környezetben lehettek tanúi az itt 
gondozott állatok egy napjának. 

Medvenap az állatkertben  
Közeledik a tavasz?  

Fotók: Vajda György  

Vajda György



Egy korábbi lapszámunkban 
már említettük, hogy a görgé-
nyi királyi vár a középkori Er-
dély fontos erőssége volt. A 
várról az első adat a 16. szá-
zadból való, amikor Izabella 
királyné kőműveseket kért fel 
Besztercéről az épület helyre-
állítására. Arról is írtunk, hogy 
ekkor készült el a Harcsafark-
bástya bejárata a lófejpajzsba 
faragott Izabella-címer. 

A tulajdonosváltások kora 
A 16. század után a tulajdonosok 

váltották egymást: Báthori Zsig-
mond után Bocskai István, a szá-
zadforduló után Rákóczi Zsigmond 
és Báthori Gábor erdélyi fejedelem 
birtokolta a várat és a hozzá tartozó 
területet.1638-ban került I. Rákóczi 
György tulajdonába 29 ezer forint 
zálogösszegért. 

Szalárdi János krónikája szerint:  
„…Görgény várának, hogy csak 

éjszakrul való szőlőhegyéről állít-
tathatnák lövéssel való ártalma, az 

ellen egy igen-igen erős kőrakású, 
kétszárnyú öreg kazamatásbástyát 
indíttatott vala… Az város Gör-
gényszentimre felől a vár hegye 
alatt fejedelmi friss házakat funda-
mentumából építtetett, azon vár he-
gyének napkelet felől való részén 
egy igen nagy cseres-gazos erdőt ki-
írtatván, a várnak nagy alkalmatos-
ságával szép kaszálókká tette 
vala…” 

A fenti leírással képet kapunk a 
várat övező tájról is. 

 A fejedelem szenvedélyes 
kertész volt  

Dr. Fekete Albert Az erdélyi kert-
művészet című könyvében leírja, a 
várbeli építkezésekkel párhuzamo-
san az udvarbírói tisztséget viselő 
Nagy Szabó Ferenc az uradalom 
egyéb részeinek felújítását kezdte 
meg. 

A két legjelentősebb munka az 
elhanyagolt állapotú Király rétje 
nevű kaszáló felszámolása, vala-
mint a szászrégeni Maros-híd javí-
tása volt. 

1642-re ideiglenesen abbahagy-
ták a bástyák építését, és a Várhegy 
alatt hozzáláttak a fejedelem itt-tar-

tózkodását kényelmesebbé tevő ud-
varház építéséhez. Görgény I. Rá-
kóczi György egyik kedvenc 
tartózkodási helyévé vált, gyakran 
rendezett itt vadászatokat. I. Rá-
kóczi György szenvedélyes kertész 
volt, ugyanakkor jó érzékű gazda-
ember is.  

Ahogyan az okiratok említik: „…
Rákócziék valának a legnagyobb 
gazdák Erdély fejedelmi közt. A ker-
tészkedés szeretete bennök családi 
hagyomány vala. Uradalmaik te- 
litele veteményes-, gyümölcsös-, és 
virágoskerttel, miket javarészt 
magok is gondozának. Zsuzsanna 
nagyasszonynak valamennyire vala 
gondja. Mindegyébe foglalatos-
koda, rendibe tartá. Különöst virá- 
gait módnélkül szereté…” 

 A fejedelem felesége és utódai 
alakították ki az udvarház körül az 
első olyan kertet, melyről korabeli 
leírások alapján pontos képet ka-
punk.  

A fent már említett szerző tudo-
mása szerint valószínűleg létezett itt 
már kert a 16. század végén is, 
ugyanis Báthori Zsigmond fejede-
lemsége idejéből van egy utalás egy 

halastóra, ami pedig fontos és jel-
lemző eleme volt az erdélyi rene-
szánsz kertnek. 

 A fejedelem külhonból  
hozatott virágokat  

Rákóczi kedvenc fája a hársfa 
volt, és neki köszönhető az akkori-
ban még ritka különlegességnek 
számító tulipán és nárcisz behoza-
tala külföldről.  

Ehhez hozzájárulhatott Konstan-
tinápoly közelsége, ahonnan új vi-
rágmagvakat, gumókat és hagy- 
mákat hozatott. 

A fejedelem még számos más he-
lyen létesített kerteket: Fogarason, 
Szamosújváron, Gyaluban, Porum-
bákon.  

Lorántffy Zsuzsanna fejedelem-
asszony nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy virágzó kertek díszítsék az ud-
varházak környékét. 

A történelem lapjai szerint: „… a 
fejedelemasszony megosztott min-
den gondot elfoglalt férjeurával. Ki-
terjedt figyelme a gazdaságokra, a 
vallási kérdésekre, az iskolaügyre 
éppúgy, mint férjének…” 

Az I. Rákóczi Györgyöt körül-
vevő hadvezérek, krónikások – 
mint például Kemény János, Sza-
lárdi János – leírásai arról tanúskod-
nak, hogy a hadjáratok, politikai 
utazások alkalmával nyitott szem-
mel jártak-keltek Európában, és 
megfigyeléseik az erdélyi kertkul-
túrát közvetlenül befolyásolhatták. 

A morvaországi Eisgrubban – a 
mai Lednice, Csehország – , ahol I. 
Rákóczi György svéd szövetségese-
ivel tárgyalt, egy, a „…Dia vize 
mellett levő igen szép kertben, kinél 
magyarok soha szebbet nem lát-
tunk…” szavakkal leírt kert szép-
sége olyan erős hatással volt rá, 
hogy, amint feleségének írta, elha-
tározta a kertész és fia Erdélybe 
szerződtetését. 

Az 1662-es országgyűlés  
A Rákócziak után Apafi Mihály 

került a fejedelmi székbe (1662-
1690). Dr. Fekete Albert arról is tud, 
hogy ez idő alatt Görgény mindvé-
gig kincstári tulajdonban volt. 

Jelentőségéről tanúskodik, hogy 
az 1662-es márciusi országgyűlést 
a falai között tartották.  

A dokumentumok szerint „… mi-
koron Bornemisza Anna ura, Apafi 
Mihály leve a fejedelem, sokat köl-
tének ők kerteikre, lévén nekik 50-
nél is több. Urbáriumikban 
mindahányának leírását megolvas-
hatjuk…” 

Bornemissza Anna gyakran tar-
tózkodott Görgényben, ahol való-
színűleg férjeura udvari kertésze, 
Háji Péter is tevékenykedett.  

A kastély elveszíti  
a jelentőségét  

Egy 1699-ből származó ábrázo-
láson látható a vár, alatta, a hegy tö-
vében az udvarház épülete körül jól 
kivehetők a négyszög alakú kertek. 
A hegyoldalra gyümölcsösök, sző-
lők futnak fel, a Görgény-patakot 
mocsaras területek kísérik. 

A reneszánszkor ekkoriban a 
vége felé járt.  

A rendelkezésünkre bocsátott do-
kumentációból kiderül, hogy 1683-
tól a vár egy része Teleki Mihály 
kezébe került. Később elkobozták, 
ahogyan azt már említettük, 1708-
ban a kurucok a túlerőben lévő és 
jobban felszerelt labancokkal vívott 
harcban alulmaradtak, és a győzte-
sek Görgény várát Rabutin császári 
generális parancsára lerombolták. 

Bornemisza Anna és fia, II. Apafi 
Mihály fejedelem halála után a kas-
tély elveszítette jelentőségét. 

A Rákóczi-szabadságharc idején 
tovább romlott az állapota, több 
évig üresen állt. 

1717-ben a bécsi udvarnak tett 
szolgálataiért kászoni br. Bornemi-
sza János kapta meg a kastélyt ki-
lencvenkilenc évre zálogba. 
Fokozatosan elkezdte helyreállítani, 
1726-ban már az összes földszinti 
helyiség lakható volt. 

A kastély 1770 körül nyerte el 
mai alakját  

1754-ben újjáépítették az elpusz-
tult papírmalmot is, és hozzákezd-
tek a szűkösnek bizonyuló kastély 
főúri családi rezidenciának megfe-
lelő bővítéséhez. 

A nyugati szárnyhoz ellipszis 
alakú kápolnát csatoltak, kétkarú 
tornácos lépcsőt építettek, és a kas-

tély déli szárnyát tovább bővítették.  
Az 1780-as években készült leltár a 
kúriához tartozó veteményes-, virá-
gos-, gyümölcsös- és szarvaskertet 
említ.  

A leírtak szerint „…Napkelet 
felől való részin ezen curiának va-
gyon csere deszkákból sasok közi 
foglalt kerületű, s spallérval ékesí-
tett egyvirágos kert, melyben a szép 
gyümöltsek is nyárban tekintetesek, 
vagyan ebben kettős üvegház a vi-
rágoknak téli tartásakra, sendély 
fedél alatt, ennek a fedele nemso-
kára jobbat vár. Vagyon még hát-
rább egy gyümölcsös kert is, ahol a 
Békás tó láttatik a két kert között 
pedig kőből ház szegre rakatott új 
sendély fedél alatt egy filegória, 
melynek záros ajtaján a szarvas 
kertben által járhatni, a filegórián 
lakattal zárható ajtó épségben lévő 
ónba rakott öt üveg avalakakkal 
tizen két személyre való asztallal és 
tizenkét egyes székkel épségben ta-
náltatik. Indulhattunk innen a szar-
vas kert felé pallér módjára rakatott 
magas hársfák árnyékában, a szar-
vas kertben egy meg íratott két felé 
nyíló, s bézárható csere lábak között 
forduló sendelyes festett kapunáltal, 
az hol vadnak a szarvasok, dán 
vadak, őzek, a pásztornak szalmás 
háza, jégverem teli jéggel, halas tó, 
és két szakaszbéli haltartó. Szár-
nyas majorságat is tartanak, s sza-
porítanak itten. Ezen szarvas kert 
keríttetett támasza, feles, magos sö-
vény kerttel…” 

A 18. századi kertről nem maradt 
ránk ábrázolás, így nem lehet tudni, 
hogy követte-e a kor divatjának 
megfelelő, Erdély-szerte sokfelé lé-
tesülő francia kertek példáját. Az I. 
katonai felmérés térképlapjáról sem 
olvasható ez le.
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Nagy-Bodó Tibor 

Épített örökségünk 
Erdély egyik legnagyobb kastélyépülete 



A Vlegyászán most csitul el a szél 
Most hajlik a fagy roppant dereka. 
Az áfonyatő álmában beszél – 
a holdas csöndben lassan pereg a 
megbocsátás ajándék-havazása. 
Sisakvirágok kóbor tüskeváza 
ünnepre vált: befogadja a táj. 
 
Kihalt birtokát az idő bejárja, 
nincs tobozfürt, hogy ne ingana ága, 
pereg a hó: hogy nyugalmat találj. 
 
A völgyek biztonsága messze lent – 
a csillagok színes világa távol, 
várakozó csöndesség idebent. 
 
A fenyvesen a fehér átvilágol. 
 
Pereg a hó. Egyed Emese soraival eresz-

kedem, lopakodom a hófödte február fensé-
ges fenyvesébe. 

A február valamikor az év utolsó hónapja 
volt, s ezért ragasztották hozzá a szökőnapo-
kat. Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars 
isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. 
Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad 
helyt február Mars havának, márciusnak. Ke-
resztény időkben a február a böjt első hava 
lett, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint 
ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap régi 
magyar neve: böjtelő hava. 

Február 3-a kis-ázsiai Szebaszté örmény 
püspökének, Szent Balázsnak a napja. Ül-
döztetések idején egy hegyi barlangba húzó-
dott, ahol vadállatok őrizték, melyek kezes 
bárányként hajlottak szavára. Innen ered – 
sok más mellett – természetvarázsló attribú-
tuma. 

Balázs napján, 1468-ban lépett a csillagvi-
lágba a mozgatható betűelemes könyvnyom-
tatás feltalálója, Johannes Gutenberg. 
Sokan a könyvnyomtatást tartják a második 
évezred legnagyobb felfedezésének. A XV. 
században kezdődött, napjainkban is tartó 
kultúrtörténeti korszak a Gutenberg-galaxis. 
Az elmúlt években azonban a tévé, az inter-
net, az e-könyvek hordozóinak térnyerése a 
szűkülő Gutenberg-galaxis apokaliptikus jö-
vőképét sejteti. Romániában a könyvtárak 
csaknem fele bezárt, a könyvtárlátogatók 
száma harmadára csökkent 1990 óta. Bár a 
könyves ünnepek, könyvvásárok sikeresek, s 
a kiadók sorra rukkolnak elő új kiadványok-
kal, és igenis létezik az olvasók, könyvbará-
tok tábora, a lakosság jelentős része 
egyszerűen nem olvas se könyvet, se újságot. 
Ráadásul a papír ára az egekbe szökött. Egyre 

több napi-, heti- vagy havilap kénytelen kor-
látozni lapszámát, vagy éppen végleg a netre 
vonul. Egy jó ideje kezdett háttérbe szorulni 
a papírra nyomtatott szó „fogyasztásának” 
kultúrája. Amikor műveltségről, tudásról esik 
szó, akadnak, akik egyenesen úgy véleked-
nek, hogy teljesen fölösleges a lexikális is-
mereteket a hagyományos módon szélesíteni, 
hiszen az internet uralta világban az ember 
egy gombnyomással utána tud nézni az ada-
toknak. Erre Csányi Vilmos etológus hason-
lattal felel: a memória éppúgy fejleszthető és 
fejlesztendő, mint az izmok. Aki nem olvas, 
nem tanul meg verseket, annak nem alakul ki 
megfelelő emlékezőképessége. Gondolatok 
a könyvtárban. A jövő titka – Vörösmarty 
Mihályt parafrazálva –: megy-e a könyvek s 
írott sajtó nélkül a világ elébb? 

Hatodika Szent Dorottya napja. Mártí-
romsága után egy égi küldönc jelent meg egy 
virágokkal és gyümölcsökkel teli kosárral. 
Innen attribútuma, a „tavaszi rózsa”, ezért lett 
a kertészek és virágárusok védőszentje. 
Közel járunk az igazsághoz, ha benne az 
ókori Róma tavaszistennőjét, Flórát véljük 
felismerni: akkor és ott február 10. volt a ta-
vasz első napja. 

Február 9-én lesz két év híján negyed évez-
rede, hogy 1775-ben e napon megszületett 
Bólyán Bolyai Farkas. Igaz ugyan, hogy vi-
rágkertészettel nem foglalkozott, de mint azt 
Oláh Anna 2018-ban a Kortárs Kiadó gon-
dozásában megjelent A domáldi tündérkert. 
Bolyai Farkas gyümölcskertész, erdész, bo-
rász munkássága című könyvében igazolja, 
mezőgazdászként is megállta volna a helyét. 

Már Bolyai Farkast is foglalkoztatta a kör-
nyezet egyensúlyának megóvása. De tudatos 
természetvédelemről akkortájt még nem be-
szélhetünk. Ma már égetően fontos a termé-
szetvédelem, s részeként a rovarvédelem. Az 
elmúlt harminc év során a repülő rovarok  
háromnegyede tűnt el a Földről; ezermilliár-
dos egyedszámokról beszélünk. Nem keve-
sebbért felelnek, mint bolygónk embereltartó 
képességéért. Nem csupán egyes rovarcso-
portok – méhek és rokonaik, lepkék, bogarak, 
szúnyogok és legyek – beporzást végző fon-
tossága miatt. Akár ronda, akár szúr vagy 
harap, a legapróbb képviselői is nélkülözhe-
tetlen részesei annak a hatalmas mérlegnek, 
amit biológiai egyensúlynak nevezünk. E 
mérleg nyelve vészesen kibillent az ember fe-
lelőtlen tevékenysége miatt. Hogy mennyire? 
Napjainkra a szárazföldi emlősök mintegy 
98%-át teszi ki az ember a háziállataival és 
csupán 2% a vadon élő állatok aránya. Pár 
száz évvel korábban ez gyakorlatilag még 
fordítva volt. Az emberiség egyik legnagyobb 

feladata, hogy ismét megtanuljon harmóniá-
ban élni természeti környezetével. 

Ezért is választják meg évente az év álla-
tait, növényeit, gombáját, ásványát, kőzetét, 
kövületét. 

Idén az „Év rovara” választás jelöltjei 
„mintaszülők”. A rovarvilágban meglehető-
sen ritka az utódgondozás. A szavazáson tá-
mogatható három rovarfaj (homoki 
hernyóölő darázs, szmirnai fülbemászó, kö-
zönséges temetőbogár) ebbe a kategóriába 
tartozik. Sem nem szépek, sem nem különö-
sebben kedveltek vagy ismertek. A Magyar 
Rovartani Társaság versenyén a közönséges 
temetőbogár (Nicrophorus vespillo) győzött. 
Nem túl bizalomgerjesztő neve ellenére ő a 
zöld felületek utcaseprője. Az elhullott ál-
latok tetemei nem maradnak temetetlenül ott, 
ahol a temetőbogarak megtelepedtek. Külön-
legességük, hogy az elhullott tetem alól kiás-
sák a földet, s az eltemetődik. Ezt követően 
egy, a tetemtől induló járatot készítenek, ami 
egy kamrában végződik. Ide rakják le a peté-

iket. A petékből kikelt lárvákat a nőstény ci-
ripelve hívja magához, és előemésztett étellel 
táplálja őket. 

Az idén először a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Lepkevédelmi 
Szakosztálya meghirdette külön az „Év lep-
kéje” akciót. Az első szavazást – a fehérgyű-
rűs csüngőlepke és az éjjeli pávaszem előtt – 
a Kárpát-medence egyik ikonikus nappali 
lepkéje, a fecskefarkú pillangó (Papilio ma-
chaon) nyerte. A faj névadója az ógörög gyó-
gyítás és a gyógyhatású szerek istenének, 
Aszklépiosznak a fia, Machaon, aki öccsé-
vel, Podaliriusszal a trójai háborúban Tric-
cából vezetett egy sereget a görögök oldalán. 
A fecskefarkú pillangó világszerte elterjedt 
faj, csaknem az egész északi féltekét benépe-
síti. A Kárpát-medencében mindenütt előfor-
dul, a hegy- és dombvidékeken gyakoribb. 
Jellegzetes „párkereső” stratégiája az úgyne-
vezett dombtetőzés: a hímek magasabb fák 
tetején, kopár hegycsúcsokon, dombtetőkön, 
kilátók környékén területet tartanak fenn ma-
guknak, amely körül folyamatosan őrjáratoz-
nak. Ha egy hím megsérti a másik területét, 
vad légi csatába kezdenek, viszont az arra té-
vedő nőstényeket erőteljes udvarlással lecsa-
logatják a földre, majd a fűben védett, 
napfényes helyen párosodnak. A fiatal hernyó 
madárürülékre emlékeztet, így tud észrevét-
len maradni a ragadozók előtt. A vedlések 
után viszont színes mintázata rendkívül jól el 
tudja rejteni tápnövényein. Elsősorban er-
nyősvirágzatú növényeken él – kapron, kö-
ményen, murkon –, de a nagyezerjófű leveleit 
sem veti meg. Számottevő kárt nem tud 
okozni, így ne sajnáljuk tőle azt a kevés nö-
vényt. Megriasztása esetén a feje mögül egy 
narancssárga szarvacska alakú szervet (osme-
terium) ölt ki, amiből édeskés szagot áraszt, 
rossz ízét keltve. Machaon és Podalirius is 
gyógyító sebész volt. A Tróját ostromlók 
közül Philoktétész, Telephus és Menelaus 
üszkösödésnek induló sebeit is begyógyítot-
ták – pillangónk ezért kapta nevét. 

Hanem az ógörög mondavilágból, kedves 
Olvasóm, hadd kanyarodjunk vissza február 
varázslatokra várakoztató nyugalmába Egyed 
Emese versének végével: 

 
A Vlegyászán vastagodik a jég 
tavaly csontszáraz patakmedreken. 
Madárszárny lebben, megvillan a kék, 
felröppen szívbe fagyott énekem: 
 
havazz, havazz! Boróka álma érzik 
mindenen át. Élni fogunk, hiszem. 
Most – várakozz. A csoda benned érik, 
s felujjongsz majd! Túl tüskén, könnyeken. 
 
Maradok kiváló tisztelettel. 
Kelt 2023-ban, természetvarázsló Balázs 

napján 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DL.) 

A völgynek biztonsága messze lent, a fenyvesen a fehér átvilágol

Fecskefarkú pillangó (Papilio machaon) nyárvarázslata
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A világ szépségeire érzékeny kre-
atív egyének, a képzőművészek, kü-
lönösen a festők véleményére 
érdemes adni, ha elragadó látnivalót 
keresünk. A számukra kedves vagy 
éppen rajongva szeretett vidéket 
ajánlatos megtekinteni, megláto-
gatni. Ilyen hely Marc Chagall festő 
választott otthona, Saint-Paul-de-
Vence, a francia Riviéra ékessége.  

A dús növényzetű rétek, virágos, 
fás mezők közül kiemelkedő magas 
dombtetőre épült kisváros derűt, ba-
rátságot áraszt. A várost körülvevő 
széles védőfalakról, bástyáiról a 
környezetét szemlélve érthetővé 
válik számunkra is, hogy mi von-
zotta ide és csábítja ma is a festészet 
nagyjait, köztük az egyik legna-
gyobbat, M. Chagallt. 

A dombon ülő, erődnek épült kö-
zépkori kisváros megőrizte egykori 
varázsát, igazi építészeti ékszer, ma 
élő galéria, virággal befutott, ter-
méskő épületei számtalan tárlatnak, 
művészeti központnak, múzeumnak 

adnak helyet. A legtöbb kiállítás ál-
landó, de vannak időszakos grafi-
kai, festmény-, rajzkiállítások is. A 
Franciaország déltengeri vidékein 
járó turisták számára kihagyhatat-
lan célpont. A városlakók is megbe-
csülik, kedvelik a turistákat. Sok 
kávézó, étterem, szálloda van a vá-
rosban, és mindenütt ott vannak a 
műemlékek, festmények, mozai-
kok, művészi berendezések, művé-
szeti alkotások. A szállodákban 
számtalan értékes festmény látható, 
mert sok festőművész képpel fize-
tett a szállásért. Láthatók továbbá 
népszerű színészek, írók, költők 
fényképei és arcképei is. A helyi 
boltokban szinte minden lépésre 
képeket, festményeket, kis és na-
gyobb szobrokat, értékes ajándék-
tárgyakat (igaz, giccseket is) lehet 
vásárolni. 

A Nizzától mintegy 15 kilomé-
terre fekvő Saint-Paul-de-Vence  se 
nem város, se nem falu, de a mint- 
egy 3300 helyi lakos és sok turista 
városnak nevezi. A műértők valósá-
gos zarándokhelyévé vált, járt vagy 
lakott hosszabb-rövidebb ideig itt 
számos híres vendég. A teljesség 
igénye nélkül említsük meg néhány, 
tájainkon is ismert híresség nevét: 
Catherine Deneuve, Sophia Loren, 
Brigitte Bardot, Yves Montand, Si-
mone Signoret, Alain Delon, Jean 
Paul Sartre, Modigliani, Matisse, 
Pablo Picasso, a kommunista ér-
zelmű gróf Károlyi Mihály (a 
„vörös gróf”) és felesége, Andrássy 
Katinka, és főleg Marc Chagall, aki 
utolsó éveit (1966–1985) töltötte itt, 
és a helyi temetőben pihen, egy 
egyszerű sírban. 

A város a 8. század óta létezik, a 
hódító kalóz szaracénok elől ide, a 
hegyre menekült tengerparti lakos-
ság alapította, épített magának új 
hazát itt. A várost körülvevő falak a 

16. században, I. Ferenc király ide-
jén épültek. A település legrégebbi, 
ma is álló épülete, az Őrtorony 
(donjon) a 12–13. században épült, 
harangjának latin nyelvű felirata 
szabad fordításban így hangzik: 
„Az idő arra int, hogy gondolkod-
junk”. A ma is látható épületek a 
16–18. században épültek, híres kő-
kútjai jóval korábban. 

A középkor építészeti remeke, 
egy óriási kőbástya alatti kapun 
(Vence-kapu) lépünk be a városba, 
az autóparkolótól jó kilométernyi 
gyaloglás után. Első utunk a közeli 
temetőhöz vezet, ahol egykor, a 
város keletkezése idején itt épültek 
az első házak. Ez a temető különle-
ges figyelmet érdemel, mert egy 
egyszerű sírban itt nyugszik a nagy 
festő, Marc Chagall is. Úgy érzem, 
hogy a temető látványa kevésbé 
nyomasztó, mint sok más temetőé. 
A temetőben egy sír mellett két szo-
bor is látható – egy itt nyugvó gye-
rek szüleinek szobra –, mintha 
szoborrá válva őriznék 11 évesen 
elhunyt gyerekük sírját. 

A város szűk utcáin járva gyak-
ran látunk zöld területtel körülvett 
szökőkutakat, következő célpon-
tunk is a Nagy Kút piactere, a kö-
zösségi összejövetelek központja, a 
legenda szerint maga Szent Pál is 
járt itt. Az egyik utca kis térségén 
patkókból készült ló szobra látható. 
Saint-Paul-de-Vence nevezetes lát-
nivalói közé tartoznak az olajbo-
gyómalmok, amelyek már több száz 
évvel korábban is léteztek, hiszen 
ez az olaj a helyiek jövedelemfor-
rása volt, élelemként és a házak vi-
lágítására is használták. Régi 
temploma bejáratánál az az érzé-
sünk, hogy a múltba csöppentünk, 
belsejében híres freskókat látha-
tunk. 

Sétánk közben akaratlanul is 
éreztük az éttermekből, kisvendég-
lőkből kiáramló étvágygerjesztő il-
latokat, nem hagyhattuk úgy el a 
várost, hogy ne kóstoljuk meg a csi-
cseriborsóból készült palacsintát, a 
helyi specialitást. 

Visszatértünk alkalmával Saint-
Paul-de-Vence falai közelében még 
lehetőségünk volt megnézni két al-
kalmi csapat golyójátékát, a petan-
que-t. A franciák nemzeti játéka már 
a középkorban is népszerű volt, 
neve a pieds tanqué – mozdulatlan 
lábak – francia szavak összevonásá-
ból származik. Öregek-fiatalok ve-
gyesen két csapatra osztva 
megjelölt fémgolyókat dobálnak 
egy kis fagolyó irányába. A cél az, 
hogy minél közelebb kerüljenek a 
fémgolyók a fagolyóhoz. A legki-
sebb távolságokat elérő csapat arat 
győzelmet. Szabadtéri, igazi stressz- 
oldó játék. 

A városban évente több fesztivált 
is szerveznek, mint például az olaj-
fesztivál, a kamarazene-fesztivál, 
Sainte Claire-ünnep, gesztenyefesz-
tivál, termés ünnepe. 

Saint-Paul-de-Vence-ban, Marc 
Chagall városában természetesen 
élénk hagyománya van a nagy festő 
emlékének, akinek élete rendkívül 
hosszú és változatos volt.  

Marc Chagall, eredeti nevén  
Moishe (oroszul Mark) Zaharovics 
Sagalov, a modern festészet kiemel-
kedő alakja, 1887. július 7-én szü-
letett az egykori Orosz Birodalom 
Vityebszk nevű városában (ma Vi-
cebszk, Fehéroroszország) egy ki-
lencgyerekes zsidó család első 
sarjaként. Akkoriban Vityebszk 
város lakosságának több mint fele 
zsidó nemzetiségű volt. Apja he-
ringkereskedő, anyja egyszerű asz-
szony volt. Vityebszkben 1906-ban 
fejezte be tanulmányait, és 1907-
ben Szentpétervárra utazott, a Mű-
vészbarátok Társaságánál kezdte 
meg tanulmányait, majd a Svanseva 
iskolában tanult festészetet, amely 
Chagall szavai szerint „nem fordítja 
el pillantásait az égtől, a csillagok-
tól, ami hozzásegíti, hogy megta-
lálja élete értelmét”. 

 1910-ben egy művészpártoló 
anyagi támogatásával Párizsba uta-
zott, ahol rengeteget fejlődött, né-
hány festő erőteljes színvilága 
nyűgözte le, sokat festett. 1914-ben 
Berlinben kiállított egy tárlaton. 
1915-ben ismert festőként visszatért 
Oroszországba, megnősült, felesége 
régi szerelme, Bella Rosenfeld lett. 
Festményeiből kiállítások követ-
keztek Moszkvában, Szentpétervá-
ron. Az októberi forradalom után, 
1918-ban művészi kormánybiztos-
nak nevezte ki a kommunista hata-
lom a szülővárosában, 12 festmé- 
nyét a szovjet kormány megvásá-
rolta. Chagall családjával Moszk-
vába költözött, 1922-ben kiábrán- 
dult a szovjet rendszerből, és végleg 
elhagyta a Szovjetuniót. 

A következő években teljes gőz-
zel dolgozott, 1927-ben megnyílt 
első kiállítása New Yorkban. Fran-
ciaországba visszatérve felkérték a 
Biblia illusztrálására, bibliai tájakat 
tanulmányozott Palesztinában, Szí-
riában, Egyiptomban. 1937-ben 
francia állampolgár lett, majd a nö-
vekvő zsidóellenes hangulat miatt 
Amerikába vándorolt. Itt a festészet 
mellett balettdíszleteket tervezett 
Csajkovszkij, Sztravinszkij zené-
jére. Képeire jellemzők a túlzottan 
élénk színek, hajlama a formák el-
változtatására, szeszélyes ötletei, 
különös látomásai. Ő maga mondja: 
„…miért ne fessek lila tehenet? 
Miért ne sétáltassam az embert a 
mennyezeten?” Képei különös asz-
szociációkra késztetik a nézőt. A 
hitleri Németországban elfajzottnak 
tartották, és máglyán elégették a 
„degenerált zsidó művészet” példá-
jának minősített Marc Chagall-ké-

peket (1933). A világháború köze-
ledtével született meg A kakas című 
képe, az agresszió, a pusztítás szim-
bóluma.  

1944-ben meghalt a felesége, 
Chagall hónapokon át képtelen volt 
dolgozni. 1948-ban végleg vissza-
tért Párizsba, a „szeretett Európába, 
ami az életet jelenti”. Grafikai első 
díjat nyert Velencében. 1951-től el-
készíti első kerámiáit és szobrait, 
kőlenyomatai sorozatát. 1960-tól 
zsinagógák, katedrálisok, egyete-
mek, paloták számára készít gyö-
nyörű üvegablakokat. 

1966-ban költözik véglegesen 
Saint-Paul-de-Vence-ban épített há-
zába, számtalan kiállítása követke-
zik Európában és azon kívül. Nizza 
város megbízásából bibliai tárgyú 
olajfestményeket készít.  

Chagall életét végigkíséri az Is-
tenbe vetett hit, a Biblia iránti tisz-
telete; így ír: „Már gyerekkorom 
legelső éveiben megragadott a Bib-
lia, minden idők költészetének leg-
főbb forrása az életben, és a 
művészetben ezt a titkot kíséreltem 
meg továbbadni”. 

Ezt a titkot szerettük volna mi is 
megismerni, megérteni nizzai kirán-
dulásunk idején a Muséé du Mes-
sage Biblique Marc Chagall (Marc 
Chagall Bibliai Üzenet Múzeuma) 
meglátogatása alkalmával. M. Cha-
gall izraeli élményeit és régi biblia-
illusztrációit hatalmas pannókra 
átköltve ebben a múzeumban he-
lyezték el. 

A Chagall-múzeumot építője 
egyszintesnek tervezte, úgy, hogy a 
lehető legtöbb természetes fény 
áradjon be az épületbe, ideális fel-

tételt teremtve a képek megtekinté-
sére. Az első két teremben a művész 
17 darab monumentális vászna (2-3 
méteres olajfestmények) tárul 
elénk: Az ember teremtése, A para-
dicsom, Ádám és Éva kiűzetése a 
paradicsomból, Noé bárkája, Noé és 
a szivárvány, Ábrahám és a három 
angyal, Izsák feláldozása, Jákob 
álma, Jákob harca az angyallal, 
Mózes az égő csipkebokor előtt, 
Sziklából való vízfakasztás, Mózes 
átveszi a törvénykönyvet, Énekek 
éneke – öt, sorszámmal ellátott kép: 
I., II. stb. Ezek a képek továbbá ki-
egészülnek mintegy 400 festmény-
nyel, tussal készített rajzokkal. 
Sajnálatomra a kiállítótermekben 
szigorúan tilos fényképezni. 

A Cote D’Azure-ön élt és alkotott 
az 1960-as években Pablo Picasso 
is, gyakran találkoztak, társalogtak, 
vitatkoztak együtt. Picasso így jel-
lemezte festő barátját: „Amikor 
Chagall fest, nem lehet tudni, al-
szik-e vagy ébren van. Valahol a fe-
jében egy angyalnak kell lennie”.  

Marc Chagall a 20. század egyik 
legkiemelkedőbb és legsokoldalúbb 
képzőművésze. Látomásos művé-
szete a kelet-európaiságból, a pári-
zsi iskolához tartozásból, oroszor- 
szági zsidó származásából, hitéből 
egyaránt merített. A világot egy-
szerre látta szépnek, furcsának és 
rettenetesnek, de képei mégis a 
múlhatatlan szeretetből sarjadnak, a 
szeretet örök, ezért színei és képei 
is azok – mondják méltatói. 

Hosszú, eseménydús élete 1985. 
március 28-án ért véget, Saint-Paul-
de-Vence-ban, sírjától a Földközi-
tengerre nyílik kilátás. 

M. Chagall: Sétány

Saint-Paul-de-Vence látképe

 Veress László 

5. Saint-Paul-de-Vence és Marc Chagall 

A temető, ahol Chagall nyugszik
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A JANUÁRI ÉVFORDULÓK (3.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Mélik Mária,  
Marosvásárhely, Caragiale u. 

Simó Attila,  
Marosvásárhely, 1848. út 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
LAMBTON; WALLACE; JENSEN; LALO; MEGYERI; 

BUZA; KÁROLYI; ABRUZZI;  HAŠEK 
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  

a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a január 27-i számból: 

 
 

Ikrek: 
Vallomások 
 
 
Skandi: 
T rd a vetélytársat, te ma-
radsz a nyeregben id vel.

Szerkeszti: Kiss Éva 1035.

 

KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket február 16-ig  
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 
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VÍZSZINTES: 1. Tanár, ’48-as, Pet fi barátja, 200 éve született (János). 6. Építész, 
275 éve halt meg (Kristóf). 9. Becézett Zsigmond. 10. Jemeni város (ang.). 11. Nagy-
birtokos, politikus, MTA lev. tag, 150 éve született (Géza). 16. Világító dióda. 18. Az 
antimon vegyjele. 20. Hegyi kér dz  állat. 21. Várpalota része. 23. … melegséged (Ady). 
24. Spanyol n i név. 25. Az argon vegyjele. 26. Skálakezdet. 27. Ház vagy telefon lehet 
ilyen. 28. Ofszájd. 29. Megszégyenülés. 31. Csillag (német). 32. Juttat (nép.). 33. Becézett 
Mihály. 34. Kenyeret vág. 35. Kerti zöldség. 37. Idegen Irén. 39. Meztelen m alkotás. 
41. … Koberidze, grúz színész. 43. Lengyel–német folyó. 45. Szintén. 46. Ruhaszabó 
igéje. 48. Hallgass, cigány! (nép.). 50. Cseh építész (Jozef). 52. Nagybirtokos, f úri 
összeesküv , 400 éve született (István, gróf). 

FÜGG LEGES: 1. Kelmét készít. 2. Az arzén vegyjele. 3. Hasad a tó jege. 4. A tíz 
alapú logaritmus jele. 5. Finn építész, 125 éve született (Alvar). 6. Sereg. 7. 
Jótékonykodik. 8. Kiváló szakember. 11. Magyar–amerikai atomfizikus, 125 éve 
született (Leó). 12. Régi iskolaféle. 13. Nincs benne semmi. 14. Némán lúgoz! 15. A 
mélybe. 17. Teacseppek! 19. Botanikus, szakíró, 150 éve született (Jen ). 21. Bagdad 
lakója. 22. Arra a helyre. 23. Farkasvezér. 25. Balsors része!  27. Menjetek! (latin). 29. 
Hím állat. 30. Régész, cisztercita tanár, 150 éve született (Arnold). 31. M vet író. 33. 
Föld alatti vasút. 34. A kén és a neon vegyjele. 36. Nyomásegység (Hgmm). 38. N i név 
(szept. 16.). 40. Német kiköt város. 42. Ide-oda rángat. 44. Mariska páros! 46. Mátrai 
betyár, 150 éve halt meg (Márton). 47. Juttat. 49. Páratlan cikk! 51. Növény része. 

L. N. J.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Jurij Trifonov orosz író 
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Húsz éve Romániában sür-
gősségi kormányrendelet kö-
telezi az önkormányzatokat 
állatmenhelyek építésére 
vagy a közterületeken csatan-
goló hontalan ebek befogá-
sára szakosodott gyepmesteri 
szolgálatokkal kötött együtt-
működésre. A vidéki önkor-
mányzatok nem tartják kivi- 
telezhetőnek az állatmenhe-
lyek létesítését és működ- 
tetését, ugyanakkor a még 
működő telepek telítettségre 
és kapacitáshiányra hivat-
kozva nem vállalják a kóbor 
állatok befogását és elszállí-
tását.  

Január 21-én Bukarest külterüle-
tén történt tragikus esemény, ami-
kor egy kocogó nőt kóbor 
kutyákból összeverődött falka mar-
cangolt halálra, a hatóságok és ál-
latvédők pedig azóta is egymásra 
mutogatva hárítják a felelősséget. 

Az utcán, közterületen magányo-
san vagy csapatba verődve csatan-
goló ebek helyzetét több-kevesebb 
sikerrel különböző módon próbál-
ják megoldani az önkormányzatok, 
ennek ellenére gyakran hallani 
nagyvárosokban is kutyatámadás-
ról, amikor kis testű állatot marcan-
golt szét vagy emberre támadt egy 
felbőszült eb. 

Országos viszonylatban vidéken 
egyelőre megoldatlan a kóbor ál-
latok begyűjtése, még az állatvédők 
által elítélt gyepmesteri telepek sin-
csenek, ahol két hétig – vagy még 
addig sem – élhet a befogott gazdát-
lan állat. Azon önkormányzatok 
száma is csökkent, amelyeknek si-
került szerződést kötni egyik-másik 
menhellyel a kóbor ebek begyűjté-
sére és elszállítására. Felszólítást is 
küldözget az állatvédőrség a vidéki 
önkormányzatoknak, a menhelyek 
létesítését szorgalmazva, vagy a te-
vékenység kiszervezését sürgetve, 
de a szándék ellenére és a bírságok 
árnyékában sem sikerül ezt a szol-
gáltatást önkormányzatonként létre-
hozni és működtetni. Az önkor- 
mányzati vezetők már a törvény 
megjelenésekor jelezték az anyagi 
források hiányát, azt, hogy főleg vi-
déken nem lehet megvalósítani az 
előírásoknak megfelelő menhelyek 
létesítését és működtetését, megfe-
lelő képzettségű személyzet alkal-
mazását és bérezését stb. 

Sintérhurok – az állatbarátok 
rémálma 

A 2001. évi 155-ös számú sür-
gősségi kormányrendelet értelmé-
ben minden közigazgatási egység 
helyi tanácsának kötelessége állat-
menhelyeket létesíteni, állatorvosi 
felügyeletet biztosítani és saját költ-
ségvetésből azokat fenntartani. Az 
állatmenhelyek felszereltségének 
részletes leírását és a helyi tanácsok 
által alkalmazott személyzet képzé-
sét, munkamódszerét is tartalmazza 
a törvény módszertana. Arra termé-
szetesen nem tér ki a jogalkotó, 
hogy a vidéki önkormányzatok mi-
lyen pénzalapokból valósíthatják 
meg az elvárt beruházásokat, ezt az 
elöljárók menedzseri képességeire 
bízták. Alternatíva lehet a kóbor 
ebek begyűjtését szerződés révén 
átruházni olyan engedélyezett gyep-
mesteri szolgálatra, amely ezt fel-
vállalja, és rendelkezik a szükséges 
eszközökkel. Az állatmenhelyek hi-
ánya vagy egy érvényes szerződés 
hiányában 10.000 – 25.000 lejes 

bírságot szabhatnak ki az önkor-
mányzatokra.  

„Meg kell szüntetni  
a felelőtlen állattartást!” 

A Felső-Maros menti Nagyer- 
nye község polgármestere, Jánosi  
Ferenc a felelőtlen állattartást szá-
molná fel. Mint hangsúlyozta, állat-
barátként bevezetné az Ausztriában 
gyakorlatba ültetett állattartói enge-
délyt, amelynek megszerzéséhez 
kötelező olyan jellegű tanfolyamot 
elvégezni, amelyen elsajátít- 
hatók az alapvető állattartási isme-
retek. Egyelőre sajnos a parlament-
ben sincs kellő hajlandóság ennek 
szorgalmazására. 

A metropoliszövezetben még 
egyetlen jelentősebb közös megva-
lósítást sem sikerült felmutatni, 
ezért prioritásként kellene kezelni a 
kóbor kutyák ügyét. Ha a nagyvá-
rosi övezetben nem sikerül kivite-
lezni egy ilyen jellegű projektet, 
elképzelhetőnek tartja, hogy több 
község összefogjon, és menhely 
céljára megfelelő területet, jármű-
vet, felszereltséget vásároljanak, 
megépítsék és közös hozzájárulás-
sal működtessék. Ernye, Sárpatak, 
Gernyeszeg, Marosszentgyörgy 
összefogásával megpróbálnak meg-
felelő lépéseket tenni, ha megyei 
szinten nem sikerül megvalósítani 
egy közös kutyamenhelyet. Mint ki-
fejtette, jelenleg Maros megyében 
nincs egyetlen olyan cég sem, 
amellyel közreműködési szerződést 
tudnának kötni. A vásárhelyi, ma-
rosludasi, szászrégeni kutyamenhe-
lyek vezetőségével együttműködési 
szerződést szeretett volna kötni a 
kóbor kutyák összegyűjtésére és 
sterilizálására, elszállítására, de 
mindenhol helyhiányra hivatkozva 
utasították el. Egy önkormányzat-
nak túl nagy költség lenne fenntar-
tani és működtetni egy menhelyet. 
Más megyéből 500 lejért vállalnák 
egy kutya befogását és elszállítását. 

Több község működtethetne 
egy állatmenhelyet 

Az Alsó-Kis-Küküllő mentén is 
ugyanaz a helyzet, mint a Felső-
Maros mentén. Miklós Tibor László, 
Ádámos község polgármestere is 
hasonló álláspontot képvisel, mint 
Nagyernye elöljárója. Szerződést 
próbáltak kötni olyan cégekkel, 
amelyek elvállalnák a kóbor kutyák 
befogását és elszállítását, de pár éve 
ez egyre reménytelenebb próbálko-
zás, mivel az a kevés, erre szakoso-
dott egység sem vállal újabb 
megbízatásokat. Szerencsére a köz-
ség lakosságának a testi épségét 
nem fenyegetik falkába verődött 
kóbor ebek. Két évvel ezelőtt 500 
lejbe került egy agresszívnek tűnő 

gazdátlan kutya befogása és elszál-
lítása, most már 1.000 lejbe kerül 
egy ilyen akció, ennek ellenére sem 
vállalják azok, akikre eddig számí-
tani lehetett. Az elmúlt évtizedek-
ben medgyesi és tordai menhe- 
lyekkel volt együttműködési szer-
ződésük, a cégek azonban egy ideje 
nem voltak hajlandók megújítani és 
folytatni az együttműködést. Ebben 
talán közrejátszott az állatvédelmi 
törvény szigorítása is, vagy valóban 
telítődtek a menhelyek, mert az 
örökbefogadások száma elenyésző. 
Egy község nem tarthat fenn egy 
menhelyet, mert nagyok a költsé-
gek, és nem vonhatnak el pénzala-
pokat más beruházásoktól. Több 
község azonban közösen létesít-
hetne és fenntarthatna egy menhe-
lyet a kóbor állatok számára.  

A felelőtlen kutyatartást bírsá-
goló új állatvédelmi törvény tavaly 
májusban lépett életbe; szigorúbb 
szankciók várnak azokra, akik az ál-
latokat kidobják, szabadon engedik, 
bármilyen kegyetlen vagy erősza-
kos cselekményt követnek el elle-
nük. A törvény rendelkezései a 
gazdához tartozó vagy gazdátlan ál-
latok élet- és jóléti körülményeinek 
biztosítását célozzák, számos jogot 
és kötelezettséget rögzítve az állat-
tartók számára. Ennek ellenére 
egyre több a kóbor kutya, a menhe-
lyek telítődtek, az örökbefogadások 
sem enyhítenek a zsúfoltságon.  

A megyei tanács kiírására 
sincs jelentkező 

A Maros Megyei Tanácsnak je-
lenleg két kutyamenhellyel van 
szerződése: az egyik Marosvásárhe-
lyen, a másik Marosludason van. 
Ezek egyéves szerződések, 2022-
ben kötötték meg először, idénre is 
meghosszabbították. A marosluda-
sival már aláírták, a marosvásárhe-
lyivel most van folyamatban a 
szerződés aláírása. Az együttműkö-
dés értelmében ezekre a menhe-
lyekre lehet bevinni a megye 
területéről az összegyűjtött kóbor 
kutyákat. Az eljárást több alkalom-
mal meghirdették nyilvános közbe-
szerzéssel, de egyetlen állatmenhely 
sem jelentkezett a kiírásra. Idén 
ismét meghirdetik – tájékoztatott 
Molnár Imola tanácsadó.  

A marosvásárhelyi kutyamenhe-
lyen több mint kétszáz gazdátlan eb 
várja örökbefogadóját. Az örökbe-
fogadások száma azonban jelenték-
telen az elhagyott állatok számához 
viszonyítva. „Naponta terepen va-
gyunk, és csellengő ebeket gyűj-
tünk be a megyeszékhely területén, 
ezek majd ivartalanítva, egészség-
ügyi könyvvel fogadhatók örökbe ” 
– mondta Nagy Emília, az állatmen-
hely vezetője. 

Állatvédők a tömeges  
sterilizálásért 

Emberi tragédiákat használnak 
fel a kutyák elleni mészárlások iga-
zolására a köz- és magánszféra kö-
zötti partnerségek keretében fejlesz- 
tett vállalkozások – hangsúlyozta 
dr. Carmen Arsene, az Országos Ál-
latvédelmi Szövetség elnöke. Az 
Országos Állatvédelmi Szövetség 
és a PETA Germany (Emberek az 
Állatok Etikus Kezeléséért) becslé-
sei szerint 2001 és 2021 között Ro-
mániában 2,2 millió kutyát 
távolítottak el az utcákról, ezek 
küzül 1,03 millió kutyát elpusztítot-
tak, vagy elpusztultak a polgármes-
teri hivatalok menhelyein vagy a 
partnercégek rossz állattartási kö-
rülményei miatt. Mindezek ellenére 
ezekre a tevékenységekre az önkor-
mányzatok mintegy 750 millió 
eurót költöttek. 

A hatóságok 20 éve hozzáférnek 
az információkhoz, a szakosodott 
intézmények által készített tanulmá-
nyok következtetéseihez, a terület 
szakemberei által készített jelenté- 
sekhez és folyamatos figyelmezte-
tésekhez, valamint más országok ta-
pasztalatainak a megfigyeléséhez. 
Mindezekből kiderült, hogy a ku-
tyák tömeges leölése nemcsak er-
kölcstelen és kegyetlen, hanem 
teljesen hatástalan is. Ez az ered-
ménytelenség rendkívül jövedel-
mező üzletágat eredményezett, akár 
a kóbor kutyák begyűjtését végző 
közszolgáltatások közvetlen irányí-
tása, akár a kutyák befogására és le-
ölésére létrehozott, korlátolt fele- 
lősségű társaságokkal kötött part-
nerségek révén. Azonban egyre 
több vidéki önkormányzat – függet-
lenül attól, hogy átesett-e a csel-
lengő kutyák begyűjtési program- 
jában és megöletésében – az etikus 
megközelítést és a közösséggel való 
tényleges törődést választja, és civil 
szervezetekkel együttműködve 
hajtja végre az ivartalanítási prog-
ramot. „Természetesen a civil szer-
vezetek nem bírják a Romániában 6 
millióra becsült kóbor kutyát steri-
lizálni, ezért volna szükséges, hogy 
az önkormányzatok, megyei taná-
csok párhuzamosan, a törvénynek 
megfelelően sterilizálási programo-
kat hirdessenek. Ily módon megva-
lósulna az a cél, amelyet el akarunk 
érni és fenn akarunk tartani: a kóbor 
kutyák eltűnése” – mondta a szövet-
ség elnöke. 

Az ország községeit sorra  
bírságolhatnák  

A Marosvásárhelyi Állatvédelmi 
Rendőrség Maros megye vala-
mennyi önkormányzatához írásos 
figyelmeztetést küldött 2022 szep-

tembere és decembere között, 
amelyben a kóbor kutyák ügyének 
a kezelésére vonatkozó program jó-
váhagyásáról szóló 2001. évi 155-
ös számú sürgősségi kormány- 
rendelet betartására emlékeztették a 
községvezetőket. Nevezetesen a 
kóbor kutyák begyűjtésének és köz-
menhelyek létrehozásának kötele-
zettségére, vagy e szolgáltatások 
állatvédelmi civil szervezeteknek 
történő átengedésére.  

Az állatjóléti hivatal 2022 végén 
bírságokat szabott ki 99 területi 
közigazgatási egységre, amelyek 
nem rendelkeznek sintértelep- 
pel és/vagy menhelyekkel a kóbor 
kutyák számára. Mind a 99 szank-
cionált létesítményt tájékoztat- 
ták a jogszabályi rendelkezé- 
sekről, amelyeknek meg kell felel-
niük, és a Maros megyei állatjóléti 
hivatal továbbra is figyelemmel kí-
séri az e területen folytatott tevé-
kenységet. 

Az állatvédőrség ellenőriz  
és büntet 

A Maros megyei kóbor kutyák 
ügyének ellenőrzését végző Maros 
Megyei Állatvédelmi Iroda mun- 
katársai szerint a megyében öt  
nyilvános kutyamenhely működik. 
A kóbor kutyák ügyének kezelé- 
sére vonatkozó program jóváhagyá-
sáról szóló sürgősségi rendelet ér-
telmében a helyi tanácsok saját 
forrásból kötelesek létrehozni erre 
szakszolgálatokat és gondoskodni 
az állatokról, majd szükség szerint 
bővíteni a menhely befogadóképes-
ségét. A veszélyes vagy agresszív 
kutyák tartásának rendjéről szóló 
sürgősségi rendelet értelmében a 
közigazgatási egységek helyi taná-
csai a kóbor kutyák és a közte- 
rületen szabadon, kíséret nélkül  
futkározó, a vissza nem igényelt 
vagy örökbe nem fogadott kutyák 
tulajdonosainak minősülnek, és kö-
telesek ezeket az állatokat szak- 
képzett személyzet segítségével be-
fogni és gondoskodni ellátásuk- 
ról.  

Felvetésünkre elmondták, hogy a 
marosvásárhelyi rendőrség kereté-
ben létrehozott állatjóléti hivatal 
nem felelős a kóbor kutyák befogá-
sáért, nem végez eutanáziát, és nem 
rendelkezik kóbor kutyák számára 
fenntartott menhellyel sem. Tavaly 
a hivatalhoz 132 beadvány érkezett, 
amelyeket rögzítettek, és intézkedé-
seket foganatosítottak, illetve 24 to-
vábbi esetben intézkedtek. A 
tulajdonosok sterilizálási, mikrocsi-
pelési/nyilvántartási, valamint az ál-
latok egészségügyi, jóléti és tartási 
feltételeivel kapcsolatos kötelezett-
ségek be nem tartása miatt 334 eset-
ben bírságoltak összesen 182 ezer 
lej értékben. 67 büntetőeljárást is 
regisztráltak, amelyek közül két 
esetben a gyanúsítottakat állatkín-
zás bűncselekménye miatt vették 
őrizetbe. 

Tavaly összesen 25 esetben ren-
delték el a veszélyeztetett állatok-
nak a tulajdonostól való kiemelését 
és állatmenhelyi elhelyezését, neve-
zetesen nyolc kutya, tíz sertés, öt 
szarvasmarha és két ló számára. A 
Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség Állatvédelmi Irodája a megye 
egész területén részt vesz a kóbor 
kutyákra vonatkozó és az állatvéde-
lemmel kapcsolatos hatályos jog-
szabályok betartásának felügyeleté- 
ben. 

Kutyatámadások kapcsán meg-
tudtuk, hogy 2022-ben a Marosvá-
sárhelyi Rendőrkapitányságra 39 
kutyatámadásról érkezett bejelentés 
– tájékoztatott megkeresésünkre 
Aurica Sabău, a Maros Megyei 
Rendőr-felügyelőség sajtószóvi-
vője. 

Szer Pálosy Piroska 

Megoldatlan a kóbor kutyák ügye – kolonc az önkormányzatoknak 
Szélmalomharc a köztéri szaporulattal 
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A nemzetközi jog által tiltott 
aknákat használ Ukrajna – ál-
lítja a Human Rights Watch 
(HRW) nemzetközi jogvédő 
szervezet. A tiltott gyalogsági 
aknák a szervezet január 31-
én közzétett jelentése szerint 
ötven embert, köztük öt gyer-
meket is megsebesítettek. 

A célterületre az úgynevezett „pil-
langóaknákat” rakétával juttatják el, 
de azok nem tudnak különbséget 
tenni a civilek és a katonák között. A 
pillangóaknák használata sérti a 
nemzetközi humanitárius jogot, a 
Human Rights Watch jelentése pedig 
kiemeli, hogy az aknák bevetése 
miatt a belső menekültek száma nö-
vekedhet, ezentúl pedig a humanitá-
rius segélyek eljuttatása, illetve a 
mezőgazdasági tevékenység is aka-
dályokba ütközhet. 

A pillangóaknák használatát egy 
1997-es, Kijev által is aláírt nemzet-
közi egyezmény tiltja.  

Keddi jelentésében a HRW azt 
írja, hogy Izjum keleti területén Uk-
rajnának ki kell vizsgálnia az ügyet, 
miszerint a hadserege több ezer til-
tott gyalogsági aknát használt akkor, 
amikor az orosz erők megszállták a 
területet, de kitérnek arra is, hogy a 
háború során az orosz hadsereg több-

ször is megszegte a nemzetközi 
jogot.  

Az ukrán külügy reagált a HRW 
jelentésére, és közölte, hogy meg-
vizsgálja a leírtakat. Hozzátette, 
hogy Ukrajna eddig is tisztelte a 
nemzetközi egyezményeket, arról vi-
szont a háború végéig nem kíván 
nyilatkozni, milyen fegyvereket ve-
tettek be.  
Az orosz külügy üdvözli  
a HRW jelentését 

Maria Zaharova orosz külügyi 
szóvivő a Human Rights Watch je-
lentéséről azt mondta, hogy a nyu-
gati civil szervezeteknek – még ha 
vonakodva is – el kell ismerniük, 
hogy az ukrán erők háborús bűnöket 
követtek el. 

„Figyelemre méltó, hogy a kijevi 
vezetés háborús bűntetteit mostanra 
a nyugati civil szervezetek is elis-
merték. Vonakodva, akarva-akaratla-
nul, miközben a közleményeikben 
ott szerepelt, hogy »Oroszország is 
ezt teszi” – mondta el Zaharova egy 
sajtótájékoztatón. 

Hozzátette, hogy az orosz ENSZ-
nagykövet, Vaszilij Nebenzja már 
korábban is említette az aknák hasz-
nálatát. Zaharova azonban úgy véli, 
Kijev nem indít vizsgálatot a gyalog-
sági aknák miatt. (Euronews) 

Human Rights Watch:  
Ukrajna a nemzetközi jog által  

tiltott aknákat vetett be Izjumnál  
Január 31-én fogadták el a mezőgazdasági 
bizottság tagjai a Carmen Avram európai 
parlamenti képviselő által benyújtott módo-
sító indítványt a romániai gazdálkodók tá-
mogatásának emeléséről. A Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Bizottság (COMAGRI) 
támogatja a szubvenciók bővítésének ja-
vaslatát.  

Az európai támogatások összehangolásának té-
máját az Európai Parlament legtöbbször elutasította. 

A képviselő indoklásában az energia- és műtrá-
gyaárak emelkedését hangsúlyozta, amely akár 8%-
os termelésiár-növekedést eredményezett. Ennek 
nyomán – érvelt Carmen Avram – ezek az egymást 
átfedő válságok jobban sújtják a román gazdálkodó-
kat, mint az Európa többi részében élő kollégáikat, 
akik a romániainál nagyobb támogatásban részesül-
nek. Ezért fel kell gyorsítani a támogatások kiegyen-
lítését az EU-ban. 

„Tudom, hogy kényes téma azon államok szá-

mára, amelyek félnek a román gazdálkodók verse-
nyétől. De itt az ideje, hogy beszéljünk róla, mert 
gazdáink is szenvednek a háborútól, az energiavál-
ságtól és a kis összegű támogatásoktól. Ez az igaz-
ságtalanság pedig – ahogy azt maga a 
mezőgazdasági biztos is elismeri – politikai dönté-
seken, és nem tényeken alapul. Most sikerült, remé-
lem, a plenáris ülésen is sikerülni fog” – mondta 
Carmen Avram (fotó). 

A műtrágyaválságról szóló EP-határozathoz be-
nyújtott módosító indítványt a mezőgazdasági bi-
zottság 23 igen, 21 nem szavazattal, három 
tartózkodás mellett szavazta meg. A szöveg az Eu-
rópai Parlament plenáris ülése elé kerül, és szavazni 
kell róla. 

Ez az állásfoglalás a Parlament válasza az Európai 
Bizottság arra irányuló javaslatára, hogy európai 
műtrágyastratégiát dolgozzanak ki az unió stratégiai 
autonómiájának biztosítása, a zöld-műtrágyaterme-
lés ösztönzése az EU-ban, a gazdálkodók gazdasági 
stabilitásának garantálása és egész Európa élelme-
zésbiztonsága érdekében.

A mezőgazdasági szubvenciók emelésére 
Carmen Avram elérte  

a COMAGRI támogatását  

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz 

CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  
Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő hétfőtől péntekig 7–15.30 óra 

között. Ingyen szállítás Marosvásárhelyről és támogatás  
a más helységekből ingázóknak. 

Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro  
e-mail-címre várjuk.  

Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)

TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészség- 
biztosítási pénztári alapból származó összeggel  februárra ártá-
mogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. Ehhez szük-
séges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

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

A Booking.com – a legismertebb 
utazási és online szálláskínáló oldal 
– Maros megyét a vendégszeretet te-
kintetében La Rioja spanyol, Epirus 
görög, Felső-Ausztria, továbbá az 
észak-írországi County Down turis-
tarégió után a világranglista 5. helyé- 
re sorolta.  

A tízes listán szerepel még Új-Zé-
land, Vietnám, Costa Rica, Kanada 
egy-egy régiója és a USA-beli 
Észak-Dakota.  

A rangos helyezés a megyénk ven-
déglátóipari egységeiben dolgozó 
személyzet szakmaiságát és kedves-
ségét dicséri.  

Maros megye  
a világranglista 5. helyén 

Mózes Edith
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ADÁSVÉTEL 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (18286-I) 

ELADÓ héjatlan tökmag, hidegen 
préselt napraforgóolaj és pogácsa. 
Tel. 0747-480-255. (18539-I) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-400-258. (18566) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0751-377-347. (18566) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0742-866-258. (18566) 

EZÜSTÉRMET nyert, kitűnő minő-
ségű nemesszőlő-bor eladó – 500 
liter. Tel. 0770-954-269. (18592-I) 

ELADÓ gyűjtemény: szobrok, vázák, 
gyertyatartók, tálak, darálók, csen-
gők, órák stb. Nagy részük sárga- és 
vörösréz. Megtekinthető interneten a 
https://kincseslada.mozellosite.com 
weboldalon. Tel. 0744-977-474. 
(18586-I) 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, házhoz 
szállítva. Tel. 0757-626-019. (18612) 

LAKÁS 

ELADÓ kétszobás, II. emeleti tömb-
házlakás a Moldovei utcában. Tel. 
0743-398-720. (18545-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (18552) 

KIADÓ 20 m2-es helyiség központi 
zónában csendes tevékenységre. Tel. 
0740-180-058. (18446) 

KIADÓ február 1-jétől kétszobás, 
harmadik emeleti, bútorozatlan lakás 
hosszú időre. Tel. 0752-164-084. (18581) 

ELADÓ Marosvásárhelyen – köz-
ponti zónában – frontra néző, magas 
belterületű, világos, 52,57 m2 összte-
rületű ingatlan. Ideális orvosi rendelő-
nek, ügyvédi-közjegyzői irodának, 
fotóstúdiónak, alapítványszékhely-
nek, kiállítóteremnek vagy bármilyen 
csendes tevékenység működteté-
sére. Tel. 0740-395-120. (18617-I) 

KIADÓ 2 szoba 3 szobás tömbházla-
kásban, azonnal beköltözhető. Bére 
500 lej/szoba + garancia. Tel. 0771-
677-830. (18620-I) 

BÉRELNÉK garzont vagy házrészt 
Marosvásárhelyen. Tel. 0756-680-226. 
(18605) 

MINDENFÉLE 

KIADÓ orvosi rendelő a Gheorghe 
Marinescu utcában, a 43/1. szám 
alatt. Tel. 0722-385-315. (18595-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (18459-I) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. 
Tel. 0770-621-920. (18459-I) 

TARGONCÁSMUNKA érdekel Ma-
rosvásárhely területén. Tel. 0741-790-
389. (18561-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel, bár-
milyen javítást, benti munkát, festést, 
glettelést. Hívjanak bizalommal, bár-
miben rendelkezésükre állunk! Tel. 
0767-837-782. (18331-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, törmelékszál-
lítást, valamint csomagszállítást 
Budapestre. Tel. 0749-543-104. 
(17732-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, belső építkezési munkát. Tel. 
0749-543-104. (12995-I) 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

A DENNIS METAL RECYCLING begyűjt 
ócskavasat, színesfémhulladékot, akku- 
mulátorokat, háztartási gépeket és for- 
galomból kivont járműveket. Munkapont: 
Koronka 408L szám. A szállítást 
biztosítjuk. Tel. 0755-517-698. (23347) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-
rius. (18345) 

VÁLLALOK építkezési munkát, fa-
metszést, a penész eltüntetését a fal-
ról és a nedvesség kiküszöbölését. 
Tel. 0741-352-972. (18564-I) 

KIÜRESÍTÜNK tömbházlakást, elszál- 
lítunk törmeléket, kitakarítunk  alagsort. 
Tel. 0747-816-052. (18623) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18534-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szívünkben soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
február 5-én a drága jó férjre, 
szerető édesapára, apósra  
és nagyapára, NÉMETI 
MÁRTONRA halálának 30. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szeretteid. (p.-I) 

Fájó szívvel emlékezünk 
február 3-án a marosszent- 
györgyi SZÉKELY FERENCRE 
halálának második évforduló- 
ján. 
Szép emléke örökké közöt- 
tünk él, aggódó szeretetét 
szívünkben őrizzük. Nyugod- 
jon békében! 
Szerettei. (18490-I) 

Fájó szívvel emlékezünk  
a sáromberki LACZKÓ 
ILONÁRA (Juliska) halálának 
2. évfordulóján. Emléke le- 
gyen áldott, pihenése csen- 
des! 
Szerető családja. (18562-I) 

Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendesen és szerényen. 
Szomorúan emlékezünk feb- 
ruár 3-án NÉMET JÓZSEFRE 
halálának első évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes! 
Felesége, fia, leánya, veje, 
három unokája: Timi, Dani és 
Viki, valamint rokonai, barátai 
és ismerősei. (18576-I) 

„Aki ember volt, küzdő, tiszta 
ember, változzék át bár 
porladó rögökké, az élőkben 
tovább él – mindörökké.” 
(Csepeli-Szabó Béla) 
Szomorú szívvel és sok 
szeretettel emlékezünk 
ADORJÁNI ZOLTÁN mezőpa- 
niti tanárra halálának 20. 
évfordulóján. 
Szerettei. (18613-I) 

Elmentél tőlünk, nem látunk 
többé, de szívünkben itt leszel 
mindörökké. Tudom, már nem 
gyötörnek földi gondok, 
kívánjuk, légy odafenn örökké 
boldog. 
Fájó szívvel emlékezünk 
február 5-én a nyárádma- 
gyarósi születésű DOMOKOS 
ANNÁRA szül. Nagy halálának 
2. évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, nyugal- 
ma csendes! 
László és családja. (18619) 

Fájó szívvel emlékezem a 
szeretett KOVÁCS ATTILÁRA 
halálának 4. évfordulóján. 
Emlékét szeretettel őrzöm 
szívemben. 
Vali. (18616) 

Minden évben eljön egy nap, 
amely szívünkben csak fájó 
emléket hagy. Könnyes az út, 
mely a sírodhoz vezet, a 
Jóisten őrködjön pihenésed 
felett. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
február 3-án a drága jó 
édesanyára, nagymamára, 
dédmamára, NAGY ROZÁLIÁ- 
RA halálának 3. évfordu- 
lóján. Nyugodjon csendesen! 
Emlékét őrzik szerettei. 
(18622-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

LÁZÁR MÁRIA 
szül. Portik 

a szeretett édesanya, anyós, 
nagymama, rokon, jó szomszéd, 
rövid, de nehéz betegség után, 
életének 71. évében hazatért 
Megváltó Urához. 
Temetése 2023. február 8-án, 
szerdán 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi központi városi teme-
tőben, a Somostető alatti Nyár 
utcában (Cimitirul Municipal 
Central, str. Verii nr. 36). 
Emlékét kegyelettel megőriz- 
zük. 

A gyászoló család. (18609-I) 

Úgy a magunk, valamint az ösz-
szes közeli és távoli rokon nevé-
ben szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett  

SZEKRÉNYI LAJOS  
2023. február 1-jén, 86 évesen 
megszűnt élni. Drága halottunk 
temetése 2023. február 6-án, hét-
főn délelőtt 11 órakor lesz a  
katolikus temető felső ravata- 
lozójából, a felső katolikus sír-
kertben helyezzük nyugalomra. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Gyászoló szerettei. (-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama 
és testvér, 

AJTAI JULIANNA 
született Vajda 

életének 88. évében elhunyt. 
Temetése 2023. február 8-án Bu-
dapesten. 

A gyászoló család. (18625) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatom, hogy 
szeretett testvérem,  

özvegy SOÓS JÓZSEFNÉ  
született Szász Éva  

február 2-án, 79. életévében Ma-
gyarországon elhunyt. 
Emlékedet szeretettel őrizzük. 

Marika  
és családja. (-I)

Pihenj csendesen a csillagok 
közt, 
hol nincs már több fájdalom,  
de szívünkben itt leszel, 
míg élünk e világon. 
Fájó szívvel emlékezünk 

FARKAS ILONÁRA 
szül. Csiszér 

halálának 7. évfordulóján. 
Szerető férjed, gyermekeid, 
vejed, menyeid és unokáid. 

(18602-I)

Soha el nem múló szeretettel és 
hálával emlékezünk február 3-án 
a gyulakutai születésű 

LÁSZLÓ ERZSÉBETRE  
halálának hetedik évfordulóján. 
Drága szép emléke örökké 
közöttünk él, jóságát és 
szeretetét szívünkben őrizzük. 
Emléke legyen áldott, pihenése 
csendes! 

Szerettei: férje és fia  
családjával. (18598-I)

„hát lehet-e halott az a halott, aki 
itt jár a szívemben…” 
Szívünkben fájdalommal, de 
Isten akaratával megbékélve 
emlékezünk a 12 éve elhunyt  

KACSÓ KÁROLYRA (Karcsi),  
a szeretett férjre, édesapára, 
nagytatára, apósra. 
Emlékét szívünkben őrizzük.  

Szerető családja. (18621-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (sz.-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, te- 
metkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(67049-I) 

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (18327-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 

 
KÖZLEMÉNY 

 
A MAROS MEGYEI TANÁCS,  „A DJ153 Szászrégen – Nyá-
rádremete – Szováta megyei út egy szakaszának fel-
újítása (Szászrégen – Nyárádremete szakaszon)” című 
projektnek a tulajdonosa, értesíti az érdekelteket, 
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
meghozta a besorolási döntését a környezetre gyako-
rolt hatás értékelési eljárásának  keretében, „A DJ153 
Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei út egy 
szakaszának felújítása  (Szászrégen – Nyárádremete 
szakaszon)” projektre, amelyet kivitelezésre javasol-
tak Maros megyében, Petele község, Petele falu kül-
területén és belterületén, Alsóbölkény község, 
Alsóbölkény falu és Szásznádas falu külterületén és 
belterületén, Alsóköhér község, Alsóköhér falu, Fel-
sőköhér  külterületén és belterületén, valamint Nyá-
rádremete község, Nyárádremete falu külterületén és 
belterületén. 
A besorolási döntés tervezete és az ezt megalapozó 
érvek tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. 
sz. alatti székhelyén, hétfőn 9-15 óra, keddtől pén-
tekig 9-12 óra között, valamint a http://apmms.anpm.ro  
oldalon. Az érdekeltek a besorolási döntés tervezeté-
vel kapcsolatos hozzászólásaikat/megjegyzéseiket  
elküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség internetes oldalára, a közlemény közzétételétől 
számított 10 napon belül. 
 
   Az elnök nevében Paul Cosma 
   Szász Zoltán Tibor főjegyző  
   megyemenedzser 
  Ovidiu Georgescu 

alelnök
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                MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

KÖZLEMÉNY 
Nyilvános közvita 

 
A Maros Megyei Tanács 2023. január 31-én nyilvános közvitára bocsátotta a  „Határo-
zattervezet a Maros Megyei Tanács 77/2019. sz. határozata mellékletének módosítá-
sáról, a Maros megyei háztartási és szilárd hulladék integrált hulladékgazdálkodási 
rendszerének finanszírozására szolgáló köztisztasági speciális illeték bevezetése és 
ügykezelési szabályzatának a jóváhagyásáról és a speciális illeték értékének megha-
tározásáról 2023-ra” című, normatív jellegű okirattervezetet. 
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének megindoklását; 
• A regionális fejlesztési és pályázatkivitelezési igazgatóság szakjelentését; 
• A gazdasági igazgatóság szakjelentését; 
• A jogügyi szolgálat jelentését; 
• A határozattervezet mellékletét. 
A dokumentáció véleményezhető: 
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű ha-
tározattervezeteknél; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda; 
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alap-
ján. 
 
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű 
javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2023. február 13-ig lehet benyújtani: 
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii pub-
lice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, 
dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea 
de propuneri” néven; 
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre:  
cjmures@cjmures.ro 
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8–16 óra között. 
 
A benyújtott szöveghez a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A Maros megyei 
háztartási és szilárd hulladék integrált hulladékgazdálkodási rendszerének finanszí-
rozására szolgáló köztisztasági speciális illeték bevezetésének és ügykezelési szabály-
zatának jóváhagyását és a speciális illeték értékének 2023. évi meghatározását célzó 
határozattervezetet illető javaslatok”. 
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozatter-
vezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 
Az intézmény írásban küld indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, eluta-
sított javaslatokra. 
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabály-
tervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egye-
sület vagy más hatóság írásban kéri 2023. február 13-ig. 
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1273-as 
mellék, vagy e-mailben a cie@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Sorin Stan. 
 

Péter Ferenc Paul Cosma 
elnök főjegyző 

  


