
A koronkai önkormányzat 2021 decemberében 100 ezer eu-
róért vásárolta meg a romos Tholdalagi-kastélyt 45 ár telek-
kel együtt, miután évekig tartó huzavona után sikerült 
megegyeznie azzal a francia üzletemberrel, aki a visszaszol-
gáltatást követően az örököstől vette meg. S bár egyezség 
született róla, hogy az üzletember a kastélyt helyreállítja, ez 
nem történt meg.  

A teljesen tönkrement Tholdalagi-kastély még így is a település rep-
rezentatív épülete, hisz szorosan kötődik a falu történelméhez. Az idősek 
közül sokan emlékeznek még, milyen színvonalat képviselt a grófi család 
gazdasága, milyen csodálatos volt az épület és a körülötte levő kastély-
park. Azért, hogy lenyomata maradjon e hagyatéknak, az önkormányzat 
vállalta, hogy megmenti az örökséget, eredeti formájában újjáépíti a mű-
emlék épületet, amit a helyi közösség fog majd használni –  

Állásdömping 
A minapi „nagylelkű” parlamenti bérkiegészítések után a kor-

mány folytatja az úgymond pozíciókiegészítés politikáját. Alig más-
fél hónappal az állami alkalmazások tilalmának feloldása után több 
mint 400 munkahelyet hozott létre a semmiből. 

A Ciucă-kabinet határozatot fogadott el, amely módosítja a csa-
ládügyi minisztérium és a sportminisztérium szervezeti felépítését. 
Az indoklás szerint a módosítás célja, hogy a sportminisztérium alá-
rendeltségébe tartozó intézményeknél 202 fővel, a megyei család-
ügyi és ifjúsági igazgatóságokon pedig 237 fővel növeljék az állások 
számát. 

Az év eleje óta egyre több intézmény kért és kapott engedélyt 
újabb bővítésre. Az alaphangot az energiaügyi minisztérium adta 
meg, amely 60 posztot kapott. Jelentős változások történtek az eu-
rópai projektek minisztériumában is. Az átszervezéseket követően a 
tárca az állások számát 1943-ról 2343-ra növelte. 

A pénzügyminisztériumnak az állami állások számára vonatkozó 
adatai szerint 2022 novemberében ezek száma elérte az 1.280.003 
főt.  

A Ciucă-kormány a koalíciós egyeztetések után júniusban úgy 
döntött, hogy a hatalomnak egy időre meg kell húznia a nadrágszí-
jat, és le kell állítania az állami állásokra kiírt új pályázatokat, en-
gedélyt csak azok kapnak, akiknek a megvalósításon kell  
dolgozniuk.  

(Folytatás a 6. oldalon)
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Kilépett  
a medréből  
a Kis-Küküllő 
A hétvégén bekövetkezett esőzések 
és 1500 méter fölötti magasságban a 
havazás, havas eső következtében a 
folyók vízhozama megnőtt, ezért be-
üzemelték a Nyárádszereda fölötti 
völgyzáró gátat is, hogy a Nyárád ár-
hullámát megtörje, és ellenőrzés alatt 
tudják tartani. 
____________2. 
Harminc éve  
tartják a Bocskai 
Napokat 
 A hétvégén emlékezett történelme 
egyik legfényesebb pillanatára Nyá-
rádszereda, ugyanis 418 évvel ezelőtt, 
1605. február 21-én itt választották Er-
dély fejedelmévé Bocskai István bihari 
főurat, szabadságharcost. 
____________4. 
Szembenézés  
az orvosi  
tévedésekkel 
Ahogy emberi létünkhöz hozzátartoz-
nak a tévedések, az orvoslásban is 
előfordulnak, ami azért nagyobb hord- 
erejű, mert az orvosi tévedés, műhiba 
emberi életet is veszélyeztethet.  
____________5.Mezey Sarolta 

              Fotó: Nagy Tibor

Sürgősségi beavatkozás  

Újjáépítik a koronkai  
Tholdalagi-kastélyt

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

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!  



IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 

max.  12 0C 
min.   3 0C

 A hétvégi esőzések, a felmelegedés és a hóolva-
dás miatt jelentősen megnőtt a folyóvizek ho-
zama, a megye néhány pontján akár ki is 
léphetnek medrükből, bár egyelőre kezelni tud-
ják a helyzetet – tájékoztatott a Maros Vízügyi 
Hatóság szóvivője, Călin Fokt. 

 Hétfő délig naraccszínű árvízriasztás volt érvényben a 
Kis-Küküllőn és a Nyárádon, sárga jelzésű a Maros felső 
szakaszán, Gernyeszeg fölött. Hétfő déltől a helyzet vala-
melyest javult, ezért kedd éjfélig sárga jelzés van érvény-
ben a Küküllőkön és a Maroson, de maradt a narancsszínű 
a Nyárádon. 

 A hétvégén bekövetkezett esőzések és 1500 méter fö- 
lötti magasságban a havazás, havas eső következtében a 
folyók vízhozama megnőtt, ezért beüzemelték a Nyárád-
szereda fölötti völgyzáró gátat is, hogy a Nyárád árhullá-
mát megtörje, és ellenőrzés alatt tudják tartani. A Nyárádon 
Nyárádszeredánál és Fintaházánál, a Kis-Küküllőn Sóvá-
radnál, Balavásárnál és Dicsőszentmártonnál, a Nagy-Kü-
küllőn Héjjasfalvánál a víz magassága meghaladta a 
védelmi szintet: a Nyárádon a februári többéves átlaggal, 
a másodpercenkénti 4,1 köbméteres vízhozammal szem-
ben hétfőn délben 71 köbmétert mértek, azaz tizenhétsze-
res növekedést, Sóváradnál tizenkétszeres, Balavásárnál 
kilencszeres volt a vízhozam, míg Kőrispataknál a vízszint 
a veszélyességi szint alá csökkent. Marosvásárhelyen a 
többéves átlaghoz képest tizenegyszeres volt hétfőn reggel 
a vízhozam, és ahol még egy héttel ezelőtt korcsolyázni le-
hett, ott víz borítja a jeget. Marosvásárhelyen szombaton 
késő este be kellett avatkozni, hogy megelőzzék a jégtor-
lasz kialakulását.  

A hétvégén nagy csapadékmennyiségeket jegyeztek, ez 

Ratosnya-Palotailva térségében a négyzetméterenkénti 22 
litert is elérte. Két nap alatt a zetelaki víztározónál 3, a bö-
zödújfalusinál 1,6 millió köbméter vizet fogtak fel, hogy 
megelőzzék az áradást. 

 A vízügyi hatóság szakemberei hétfőn is terepen voltak, 
kétóránként jelentették a vízszintet, de beavatkozni egye-
lőre nem kellett. Marosugra-Kerelőszentpál térségében is 
figyelték a vízszintet, hiszen a Marosvásárhelynél mért 
adatok szerint megvolt az esély, hogy kilép a medréből a 
folyó. 

 Hétfőn reggelre kilépett a medréből a Kis-Küküllő Ha-
vadtőnél, szántóföldeket és a ravai út egy részét lepte el. A 
helyi Dónáth Istvántól megtudtuk: a helyiek állandó 
gondja, hogy tavasszal a víz elborítja a szántóterületeket, 
a helyiek szerint hétfőn reggel a Malom utcában a kertek 
aljáig ért. A helybeliek úgy tudják, hogy a Gyulakuta föl-
ötti, magánkézben levő mikrovízerőmű miatt duzzad meg 
időnként a Kis-Küküllő. Gyulakuta község alpolgármeste-
rétől megtudtuk: a Havadtő és Rava közötti községi utat a 
Küküllő és a vasút közötti szakaszon mintegy 40 centimé-
teres víz lepte el, néhány hektárnyi mezőgazdasági területet 
is elöntött, de hétfőn délben már jelentősen csökkent a 
szintje. A gondot főként az okozza, hogy ez az övezet min-
dig lápos volt, az 1970-es években lecsapolták ugyan, de 
a földterületek visszaszolgáltatása után a tulajdonosok 
nagy része nem gondozta a levezetőárkokat, azok eltömí-
tődtek, így a vadasdi patakból érkező víz mindig problémát 
jelent.  

A Küküllőn épített új hídnál a vízszint magas, de nincs 
akadály, a vasúti híd után is megnyílik a tér, így várhatóan 
a kiöntött vizek rövid időn belül visszahúzódnak, lefolynak 
– mondta el lapunknak Takács Kálmán alpolgármester, aki 
szerint a gondok végleges megoldását az jelentené, ha  
a vízügyi hatóság védőtöltéseket építene a folyó két part-
ján.

A Bolond Istók Marosvásárhelyen 
és Szászrégenben 

A Spectrum Színház társulata február 21-én, kedden 
(ma) este 7 órakor a Petőfi-év tiszteletére készült Bo-
lond Istók című előadását játssza a marosvásárhelyi 
székhelyen. Az előadással 22-én, szerdán este 7 órakor 
a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési házban ven-
dégszerepel a társulat. Helyfoglalás a 0744-301-875-
ös telefonszámon.  

Gálakoncert színészlegendákkal 
A Fesztivál Akadémia Budapest februári turnéjának 
egyik állomása Marosvásárhely. A Spectrum Színház 
szervezésében 24-én, pénteken 19 órakor Igor Sztra-
vinszkij „játékra és táncra írott elbeszélését”, A katona 

történetét viszi színre különleges szereposztásban és 
koncepció szerint, valamint Vivaldi Négy évszakját 
adja elő a társulat a Kultúrpalotában. Rendező Ascher 
Tamás, mesélő Molnár Piroska, az egyes szerepekben 
Bezerédi Zoltán, ifj. Vidnyánszky Attila és Kelemen 
Hanna látható. Az említett két művet előadó zenészek: 
Kokas Katalin (hegedű), Puporka Jenő (nagybőgő), 
Klenyán Csaba (klarinét), Lakatos György (fagott), 
Horváth Bence (trombita), Káip Róbert (harsona), Joó 
Szabolcs (ütőhangszerek), Kelemen Barnabás (he-
gedű), Kovács László (hegedű), Soós Előd (brácsa), 
Dinnyés Soma (csembaló), Fenyő László (cselló). 
Jegyek a Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók kedd-
től pénteking 9 és 15.30, hétvégén 9 és 14 óra  
között. 

Elmarad a KZST-előadás 
A csütörtökre hirdetett KZST-előadás technikai okok 
miatt elmarad.

Ma ELEONÓRA,  
holnap GERZSON napja. 
GERZSON:   héber eredetű, jelen-
tése: idegen, száműzött.  

Ideiglenes lakcím  
Minden olyan állampolgár, akinek más településen van lak-
címe, de 15 napnál hosszabb ideig Marosvásárhelyen vagy 
a környező települések valamelyikén él, köteles kérni az 
ideiglenes lakcím bejegyzését  a személyi igazolványába 
– adja hírül Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal. 

Nőnapi bál a nyugdíjasoknál 
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja március 10-
én, pénteken nőnapi bált tart. Érdeklődni, jelentkezni a 
0744-928-299-es telefonszámon lehet naponta 9 és 14 óra 
között.  

Nézőtéri Súgó 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata Nézőtéri Súgó címmel március 17-én, pénteken egy új 
podcast műsort indított virtuális felületein, a színfalak mögé 
csalogatva a nézőket. A műsor, amelyben Kertvéllesi And-
rás a Lázadni veletek akartam című előadásról, annak szín-
házi és történelmi hátteréről Sebestyén Aba rendezővel 
beszélget, a társulat Facebook-oldalán, YouTube-csatorná-
ján, Spotify-oldalán, illetve a színház honlapján is elérhető. 
Péntekenként a társulat új műsorokkal jelentkezik, ame-
lyekhez az érdeklődők kommentben vagy a tompamiklos-
tarsulat@gmail.com e-mail-címen hozzá is szólhatnak.  

Autóbuszok gyúltak ki 
Szombaton hajnalban a Mezőpanit községhez tartozó Har-
cóban kigyúlt két leparkolt autóbusz. A helyszínre a maros-
vásárhelyi tűzoltókat riasztották. A lángokat sikerült 
megfékezni, mielőtt továbbterjedtek volna. A tűz keletkezé-
sének okát vizsgálják. 

Megakadályozott öngyilkossági  
kísérlet 

A Ferdinánd király nevét viselő mobil csendőralakulat egyik 
tagja, Florin Fărcaş vasárnap délután Marosvásárhelyen 
megmentette egy vasúti síneken fekvő ember életét. A szol-
gálati időn kívül levő csendőr gépkocsijával egy vasúti át-
járónál várakozva vette észre a végzetes lépésre elszánt 
illetőt, és a segítségére sietett. Miközben riasztotta a 112-
es segélyhívó számot, a csendőrnek sikerült meggyőznie 
a középkorú, tudatánál levő férfit, hogy tegyen le szándé-
káról.  

Megnőttek a hegyek –  
könyvbemutató 

Február 21-én, kedden (ma) 17 órától a marosvásárhelyi 
Bernády Házban bemutatják Erdélyi Imre Megnőttek a he-
gyek című, naplója alapján összeállított kötetét. A könyvben 
végigkövethetjük az 1922-ben született családi krónikás 
életét, hiteles tükörképet kapva a két világháború közötti 
évek hangulatáról, majd a 20 évesen berukkolt és a máso-
dik világháború frontját és a fogolytábor szörnyűségeit átélő 
fiatal megpróbáltatásairól. A kötet utazástörténetekkel egé-
szül ki, ugyanis a szerző a hazatérését követő években ke-
rékpárral bejárta Kelet-Közép-Európát, bringán térve vissza 
fogságának helyszíneire. A kiadványt korabeli dokumentu-
mokkal, fotókkal színesítette a kiadó. A kötetet dr. Berek-
méri Árpád Róbert történész-levéltáros ismerteti.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó  

21., kedd 
A Nap kel  

7 óra 17 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 56 perckor.  
Az év 52. napja,  

hátravan 313 nap.

Gligor Róbert László

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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Készültségben 
Kilépett a medréből a Kis-Küküllő

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 20.

1 EUR 4,9196
1 USD 4,6046

100 HUF 1,2865
1 g ARANY 272,9867

RENDEZVÉNYEK

Havadtőnél a Kis-Küküllő és a vadasdi patak vize öntötte el a területeket, egy ideig a ravai úton is akadályozta a forgalmat Fotó: Dónáth István



Az oktatási minisztérium nyilvános adatai szerint 
2022 szeptemberében 275.175, novemberében már 
294.206 alkalmazott dolgozott a minisztériumban. A kü-
lönbség 19.031 fő. A belügyminisztériumban 2022 szep-
temberétől novemberéig 2142 új alkalmazottat vettek fel. 

Az állami alkalmazottak számának robbanásszerű 
növekedése azzal magyarázható, hogy a kormány sorra 
jött a versenykiírásokkal kapcsolatos kivételekkel. No-
vemberben például a fejlesztési minisztérium azt kérte, 
hogy – a semmiből – engedélyezzenek pályázatot 1116 
köztisztviselőnek a foglalkoztatására. Szintén november 
elején kérte a mezőgazdasági minisztérium nem keve-
sebb mint 477 állás felszabadítását.  

A parlament saját jogkörében már októberben enge-
délyt adott magának a felvételekre, minden különösebb 
korlát nélkül.  

Az új állások kreálása 2023-ban is folytatódott. A 
kormány elemezte a központi közigazgatásban foglal-
koztatottak számát, s azt mondta, a mintegy 815 ezer ál-
lásból 90 ezer betöltetlen. 

 A legtöbb betöltetlen állás az oktatási minisztérium-
ban van, a második és harmadik helyen a belügyminisz-
térium és a honvédelmi minisztérium áll 15.184, illetve 
14.960 betöltetlen hellyel. A 10.000 betöltetlen állás kü-
szöbét az egészségügyi minisztérium is átlépte, 12.872 
hellyel. A fejlesztési miniszter is bejelentette, hogy sür-
gősségi rendelettel hagyják jóvá a debütáló köztisztvi-
selők, illetve vezető beosztású köztisztviselők 
foglalkoztatását célzó kísérleti programot.  

Intézkedik tehát a „nyitott kapuk kormánya”, rekord-
béreket osztogat rokonoknak, barátoknak a költségve-
tésből, azaz a zsebünkből, miközben a posztokat 
„jegelte”. A legfontosabb „megfelelési kritérium” a ne-
potizmus, rokonpártolás.

A PNL reménykedik 
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Nicolae Ciucă 
kormányfő bízik abban, hogy az Európai Bizottság jó-
váhagyja az uniós helyreállítási mechanizmus kere-
tében benyújtott második román kifizetési kérelmet. 
A miniszterelnök a PNL végrehajtó bizottságának hét-
fői ülése után elmondta, az első kifizetési kérelmet 
eddig 11, a másodikat pedig csak öt ország számára 
hagyta jóvá az EU végrehajtó szerve. „Jelenleg kije-
lenthetjük, hogy tartjuk magunkat a Bizottság által 
megszabott határidőkhöz, és teljes mértékben bízom 
benne, hogy megkapjuk a jóváhagyást a második ki-
fizetési kérelemre” – mondta a kormányfő. Ehhez 
azonban a célok és mérföldkövek teljesítésére van 
szükség, amint azt a PNL vezetőségi ülésén is hang-
súlyozta – tette hozzá Ciucă. (Agerpres) 

Jól keresnek az informatikusok 
Az egyéni vállalkozói engedéllyel (PFA-val) rendel-
kező szabadfoglalkozásúak közül az informatikusok 
és a mérnökök keresnek a legjobban Romániában, 
a havi jövedelmük 2500-tól 4500 euróig terjed – derül 
ki a PFA-k tevékenységét segítő digitális szolgáltatás, 
a Solo online platform adataiból. Ezek szerint a PFA-
val rendelkező marketingesek 1500-2500, az orvosok 
1300-1500, a művészek 1200-1400, az ingatlan-
ügynökök 1200-1300, a fotósok és videósok 800-
1000, a részmunkaidős tanárok 700-1000 eurót 
keresnek havonta. A fuvarmegosztó szolgáltatások 
sofőrjeinek és a futároknak ezzel szemben csak 600-
800, a szépségápolási szakembereknek pedig 500-
600 euró a havi jövedelme – derül ki a Solo platform 
összesítéséből. (Agerpres) 

Újabb földrengés Olténiában 
A Richter-skála szerinti 3-as erősségű földrengés volt 
hétfőn 13.23 órakor Olténiában, Gorj megyében – kö-
zölte az országos földfizikai intézet (INCDFP). A föld-
mozgás 3 km-es mélységben következett be, az 
epicentruma Craiovától 108, Nagyszebentől 110, Pi-
teşti-től 144, Temesvártól 160, Kolozsvártól 183 kilo-
méterre volt. Az INCDFP Facebook-oldalán közzétett 
adatok szerint a február 14-i 5,7-es erősségű földren-
gést követően szombatig 690 utórengést észleltek a 
térségben. (Agerpres) 

Őrizetbe vett kutyatulajdonos 
Huszonnégy órára őrizetbe vették annak a három ku-
tyának a tulajdonosát, amelyek vasárnap tízéves 
gyermekre támadtak rá egy botoşani-i utcán. A gyer-
meket súlyos állapotban szállították kórházba. A iaşi-
i gyermekkórház menedzsere, Alina Belu szerint a 
gyermek állapota válságos, az arcán, a nyakán és a 
mellkasán sérült meg. A kutyák 45 éves gazdáját az 
ember elleni kutyatámadás megelőzésére vonatkozó 
előírások be nem tartása miatt vizsgálják ki, 24 órára 
őrizetbe vették. Eleinte a férfi csak egyik kutyát val-
lotta sajátjának, de később kiderült, hogy mindhárom 
eb az övé. A férfit 5000 lejre meg is bírságolták, mert 
a három állat közül kettő nem volt ivartalanítva és csi-
pelve. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Óvatosságra intette a moldovai kormányt hétfőn a 
Dnyeszter menti rendezés és az orosz békefenntar-
tók kérdésében Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szó-
vivője. 

Peszkov szerint Oroszország továbbra is felelős szereplő a 
Dnyeszter menti rendezésben, és változatlanul ellátja ezzel 
kapcsolatos feladatait. A szóvivő arra reagált, hogy Dorin Re-
cean új moldovai miniszterelnök, miközben csütörtökön kor-
mánya programját és összetételét a moldovai parlament elé 
jóváhagyásra terjesztette, azt hangoztatta, hogy az orosz bé-
kefenntartókat ki kell vonni „a Dnyeszteren túli területről”, 
amelyet szerinte demilitarizálni kell. 

„Természetesen azt ajánljuk moldovai partnereinknek, hogy 
legyenek nagyon óvatosak az ilyen kijelentésekkel” – mondta 
Peszkov.  „Már most is nagyon-nagyon feszült a viszonyunk 
Moldovával, mindemellett a moldovai vezetés mindig az 
oroszellenes dolgokra összpontosít, és oroszellenes hisztériába 
is átcsúszik. A konstruktivitás ilyen hiánya aligha segíthet 

magán Moldován, és természetesen árt a kétoldalú kapcsola-
tainknak” – hangoztatta a szóvivő. 

Jelenleg mintegy 1700 orosz katona állomásozik a Szovjet- 
unió felbomlása után az önállósodó Moldovától elszakadt kes-
keny földsávon, a szakadár „Dnyeszter Menti Köztársaság” 
területén. Két orosz gépesített lövész zászlóalj éves váltásban 
békefenntartó feladatokat lát el, és e vidéken egy őrző és egy 
kiszolgáló zászlóalj is szolgálatot teljesít. A területen 1991 és 
1994 között harcok dúltak, a békefenntartókat 1992. július 29-
én vezényelték ide, nyolc nappal az orosz és a moldovai elnök 
által – a szakadár „köztársaság” vezetőjének jelenlétében – 
aláírt válságrendezési megállapodás után. 

A többi orosz katona a Cobasna községben lévő, a szovjet 
csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat 
őrzi, amelyekben jelenleg több mint húszezer tonna lőszert tá-
rolnak. A hadianyag elszállítása és hatástalanítása 2003-ban 
megkezdődött, ám a moldovai belviszály súlyosbodásakor fél-
beszakadt. (MTI) 

A Kreml óvatosságra intette a moldovai kormányt 

Előre be nem jelentett látogatásra hétfőn Kijevbe 
érkezett Joe Biden amerikai elnök – jelentették a 
hírügynökségek. 

Biden lengyelországi látogatása előtt érkezett az ukrán fő-
városba, ahol most jár első alkalommal, amióta Oroszország 
egy évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. Kijevi útját biztonsági 
okokból nem közölték előzetesen. 

Az amerikai államfő látogatásakor az ukrán fővárosban 
megszólaltak a légiriadó szirénái, de orosz rakéta- vagy lé-
gicsapásokról nem érkezett jelentés. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról nyilatkozott, hogy a 
látogatás során a nagy hatótávolságú fegyverekről tárgyalnak. 

Biden közölte, hogy Ukrajna további 500 millió dollár ér-
tékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól. Az 

ügylet részleteit kedden ismertetik. Tudatta: a csomagban a 
HIMARS rakétatüzérségi eszközhöz való lőszer is szerepel. 
Beszélt arról is, hogy Washington hamarosan új szankciókat 
is bejelent Oroszországgal szemben. Leszögezte: az Egyesült 
Államok kiáll Ukrajna mellett, ameddig kell. 

„Egy év eltelt, és Kijev még áll. Ukrajna is áll, és a demok-
rácia is áll” – hangoztatta az amerikai elnök a kijevi elnöki pa-
lotában, miután megbeszélést folytatott az ukrán elnökkel. 

Volodimir Zelenszkij azt mondta: Joe Biden látogatása „a 
támogatás rendkívül fontos jele minden ukrajnai számára”. 

Biden egy nappal azelőtt érkezett Kijevbe, hogy Vlagyimir 
Putyin orosz elnök nagyszabású beszédre készül, amelyben 
várhatóan ismerteti Oroszország céljait a tavaly február 24-én 
indított „különleges művelet” második évére. (MTI) 

Kijevbe érkezett Joe Biden amerikai elnök 

Holttestekből eltávolított szívritmus-szabályozók 
újrahasznosításával üzérkedő bűnszövetkezetre 
csaptak le a hatóságok. A legfőbb ügyészség elren-
delte a hálózat irányításával gyanúsított jászvásári 
orvos őrizetbe vételét. 

A vádhatóság szerint a jászvásári Szent Spiridon megyei 
sürgősségi kórház hivatali visszaéléssel és megvesztegetés 
elfogadásával gyanúsított kardiológusa 2017-től 2022 au-
gusztusáig 238, holttestekből eltávolított, valamint ismeret-
len eredetű szívritmus-szabályozót és kardioverter 
defibrillátort ültetett be pácienseinek, veszélyeztetve ezáltal 
egészségüket és életüket. Az implantátumok újrahasznosítá-
sát az eszközök használati utasítása és a hatályos jogszabá-
lyok is tiltják. 

Az ügyészek szerint a jászvásári kardiológusnak egy általa 
megszervezett, egészségügyi alkalmazottakból álló hálózat 
bocsátotta rendelkezésére az „újrahasznosítható pacemakere-
ket”, amelyeket a hozzátartozók engedélye nélkül távolítottak 
el elhunyt páciensek testéből. Az eszközök nem kerültek be a 

kórház nyilvántartásába, így nincs írásos nyoma annak, hogy 
sterilizálták volna őket. 

A nyomozók szerint több esetben olyan pácienseknek ültet-
ték be az újrahasznosított pacemakereket, akiknek nem volt 
szükségük rá, de a kardiológus fiktív diagnózist felállítva, 
vagy rosszullétet okozó gyógyszereket felírva számukra elhi-
tette velük, hogy a műtét elkerülhetetlen. 

Másik öt, bűnrészességgel gyanúsított orvost 60 napra ha-
tósági felügyelet alá helyeztek, eltiltva őket az orvosi hivatás 
gyakorlásától. Az állami egészségügyi intézményekben hiva-
tali kötelességüket teljesítő orvosok különböző pénzösszege-
ket kaptak megvesztegetésként a páciensektől – közölte a 
legfőbb ügyészség. 

Az ügyben 24 házkutatást tartottak múlt pénteken Brassó, 
Iaşi és Neamţ megyei helyszíneken. A Mediafax hírügynökség 
szerint ezek során 25 szívritmus-szabályozót, 36 értékes fest-
ményt és 150 ezer eurónyi készpénzt foglaltak le.  

Négy páciens ellen megvesztegetés miatt indult büntető el-
járás. (MTI) 

Holttestekből eltávolított szívritmusszabályzókat  
újrahasznosító bűnszövetkezetet lepleztek le 

Bezárták a látogatók előtt hétfőn a parajdi sóbá-
nyát, miután talajvíz szivárgott be a régi tárnákba, 
és ennek hatására megnőtt a látogatható csarnokok 
levegőjének nedvességtartalma – közölte a turisz-
tikai látványosság vezetősége. 

A  bányát  műszaki okok miatt kellett bezárni – közölte kö-
zösségi oldalán az intézmény. Azt írták, hogy kedd reggeltől 
ismét fogadják a látogatókat. 

Sebestyén József, a létesítmény vezetője az Agerpres  
hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a bányát azért kellett 
bezárni, mivel az utóbbi napok heves esőzései és a hó olva-
dása következtében beszivárgott a víz a régi tárnákba. 

Az igazgató szerint több órára van szükség, hogy kiszellőz-
zenek a föld alatti csarnokok és a turisták újra használhassák 

ezeket. Hangsúlyozta, hogy kedd reggel ismét megnyitják a 
bányát a látogatók előtt. 

A parajdi sóbányát legutóbb 2022. július 23-án kellett ha-
sonló okok miatt bezárni. Akkor a turisták számára megnyitott 
csarnokok felé vezető járat mennyezetén kezdett el beszivá-
rogni a sótömb fölötti talajvíz, és paladarabok hullottak az 
útra. Két hónapig volt zárva a létesítmény, amíg a szakembe-
reknek sikerült orvosolni a problémát, és biztonságossá tenni 
a bejáratot. 

A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisz-
tikai attrakciója. A felszín alatt 120 méterre található látogat-
ható csarnokokban naponta 2500-3000 személy is megfordul. 
A látogatási szinten játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási 
terek, ökumenikus kápolna és moziterem is van. (MTI)

Bezárták a látogatók előtt a parajdi sóbányát 

Rekordalacsony a tengeri jég az Antarktiszon 
Rekordalacsony szintre süllyedt az Antarktisz körüli 
tengeri jég felülete, a tudósok saját bevallásuk szerint 
még sohasem láttak ilyen szélsőséges helyzetet – írta 
a The Guardian brit napilap online kiadása szerdán. 

A jég kiterjedése várhatóan még tovább csökken, mielőtt az 
idei nyári olvadási szezon véget ér. 

Az éghajlatváltozás hatása az északi sarkvidéki tengeri jég 
olvadásában egyértelműen kimutatható az 1979-ig vissza-
nyúló feljegyzésekből. Azonban az antarktiszi jég évről évre 
sokkal változékonyabb, ami eddig megnehezítette a globális 
felmelegedés hatásának észlelését ebben a térségben. 

Ugyanakkor az antarktiszi tengeri jég figyelemre méltó 
csökkenése az elmúlt hat évben azt jelzi, hogy az óceánban je-
lenleg tapasztalható rekordmennyiségű hő és az időjárási min-

tákban bekövetkezett változások miatt az éghajlati válság 
végül itt is megmutatkozik. 

A tudósok egy ideje már aggódnak az antarktiszi jég miatt. 
Az éghajlati modellek már 2014-ben azt sugallták, hogy a kon-
tinensen található óriási nyugat-antarktiszi jégtakaró (WAIS) 
pusztulásra van ítélve a globális felmelegedés miatt. 

A tengeri jég egyre nagyobb mértékű csökkenése miatt a 
hullámok elérik a jégtakarókat és a gleccsereket, felgyorsítva 
szétesésüket és olvadásukat – figyelmeztettek a kutatók. Egy 
nemrégiben készült tanulmány a nyugat-antarktiszi jégtakaró 
fokozatos pusztulását jelezte előre arra az esetre, ha a globális 
átlaghőmérséklet-emelkedés meghaladná az egy Celsius-fokot 
– ami már megtörtént. Ezzel együtt a tenger szintje négy mé-
tert emelkedhet. (MTI) 



 A hétvégén emlékezett törté-
nelme egyik legfényesebb pil-
lanatára Nyárádszereda, 
ugyanis 418 évvel ezelőtt, 
1605. február 21-én itt vá-
lasztották Erdély fejedelmévé 
Bocskai István bihari főurat, 
szabadságharcost. 

 Vasárnap délelőtt a főtéri refor-
mátus templomban ökumenikus is-
tentisztelet keretében emlékeztek. 
Tőkés Attila református lelkész 
imája után Varga Sándor unitárius 
lelkész a reformáció és a vallássza-
badság koráig nyúlt vissza. Talmi 
dicsőség az, amiről az ember azt 
hiszi, hogy a hatalom mindennél 
többet ér, az az igazi fejedelem, aki 
felebaráti szintre tudja emelni a 

népét – mutatott rá. Bocskai szobra 
többször helyet változtatott, „buj-
dosott”, ám a talapzata maradt: 
látta a világháborúk pusztításait, át-
vonuló katonákat és hatalmakat, 
politikai döntéseket, de mindig a 
helyén maradt, mert mi vagyunk a 
talapzat, az örökkévalóság Istentől 
teremtett gyermekei. Bocskai 
szobra ma ismét áll a templom 
előtti téren, a hegyekre néz, ahol 

elődeink bebizonyították, hogy a 
túlerővel szemben is van  
esély, ha egymás felebarátai va-
gyunk. 

 Drócsa László plébános imája 
után megható pillanatra került sor, 
az egy évvel ezelőtt tragikus hirte-
lenséggel elhunyt 58 éves Tóth Pál 
presbiterre emlékeztek, amely al-
kalomból leleplezték a református 
egyház fából faragott, jelmondattal 
ellátott címerét, amelyet családja 
adományozott az egyházközség-
nek. Ezt követően a Bocskai István 
elméleti líceum diákjai csodálatos 
zenés irodalmi műsort mutattak be 
az egykori fejedelem  
emlékére. 

  Örök értékű szimbólum 
 Bocskai István példaszerű élete, 

önzetlen hazafisága becses tanulság 
mindenkinek, neve örök értékű 
szimbólum a nemzet megmaradása 
és a jövőépítés tekintetében – hang-
zott el a szobor mellett Veress 
Tünde felszólalásában. Bocskai 
Eszter, a városi képviselőtestület 
tagja szerint a jámbor fejedelmet az 
isten- és hazaszeretet jellemezte. 
Rövid élete volt, csupán 49 évet élt, 
de ránk hagyott szellemi öröksége 
fáklyaként világít. A nyárádszereda-
iak számára fontos ez a hagyaték, 
ezért gyűlnek össze évente emlé-
kezni: nem parancsszóra, hanem 
meggyőződésből. Az egyházak, a 
kistérségi társulás, az iskolák, a 
civil szervezetek, a politikai pártok 
mind magukénak érzik a fejedelem 
szellemiségét. 

 Rövid uralkodása alatt megvívta 
Magyarország első szabadsághar-
cát, az 1606-ban kötött bécsi béké-
ben biztosította Erdély 
függetlenségét, a zsitvatoroki béké-
vel pedig a török elleni tizenöt éves 
háborút zárta le. Napjainkban sokan 
megkérdőjeleznek értékrendeket, 
lebontják identitásunkat, a béke he-

lyett a háborút támogatják. Bocskai 
végrendelete másra tanít. „Példát 
vehetünk mi is a kortársai által 
»magyar Mózesnek« nevezett 
Bocskairól, tartsuk meg identitá-
sunkat, harcoljunk megmaradásun-
kért, törekedjünk a békére és 
mutassunk alázatot” – mondotta 
Fülöp László, a helyi középiskola 
igazgatója. 

 A himnuszok eléneklése előtt a 
fejedelem szobránál fejet hajtottak 
és elhelyezték a tisztelet koszorúit a 
helyi történelmi magyar egyházak, 
az általános és középiskola, a me-
gyei és helyi önkormányzat, a ma-
gyar politikai pártok és szervezetek, 
valamint a fejedelem nevét viselő 
dalkör és alapítvány, a Bekecs nép-
táncszínház, a helyi önkéntes  
tűzoltóság és különböző mézlovag-
rendek képviselői. 

  Helye van a közösségben 
 Bár 1993 óta évről évre ünnepel-

jük, 30 év után is van lángja, és a 
különböző társadalmi ideológiák el-
lenére is megtalálja a helyét a kö-
zösségben ez a rendezvény, a 
szervezőknek sikerül elérni a „kul-
túrára éhes” társadalmi csoportokat 
– méltatta a Bocskai Napok szere-
pét lapunknak Tóth Sándor polgár-
mester. A rendezvénysorozat 
minden évben eléri a célját, a Sze-
reda kulturális életében szerepet 
vállaló, Bocskai nevét viselő cso-
portok, intézmények megszervezik 
a saját programjaikat, az önkor-
mányzatnak csak össze kell fognia 
ezeket. „Számunkra büszkeség, 
hogy civil szervezeteink, iskoláink, 
egyházaink érzik, hogy mit jelent a 
Bocskai-kultusz, nemzedékről nem-
zedékre ezt kell jelentse száz év 
múlva is, és az az önkormányzat 
feladata, hogy a különböző szerve-
ződéseket felkarolja és egy ernyő 
alá helyezze” – nyilatkozta a város-
vezető.

Február 18-án, szombaton Maros megyé-
ben folytatódott a Vincze Loránt RMDSZ-es 
EP-képviselő kezdeményezésére indult Star-
toljunk rá! – EU-s mezőgazdasági pályázatok 
tájékoztató körút. A két helyszínen, Gernye-
szegen és a Mezőpanit községhez tartozó 
Csittszentivánon több mint kétszáz Maros 
megyei gazda jutott naprakész információhoz 
magyar nyelven a következő periódusban 
várható támogatásokról. 

„A Startoljunk rá! rendezvénysorozatot 
önökért, a gazdákért szerveztük, azzal a cél-
lal, hogy minél konkrétabb információkat 
kapjanak arról, hogy mire lehet pályázni, kik 
a jogosultak, és milyen feltételek mellett lehet 
megszerezni a pénzeket” – mondta el az EP-
képviselő a rendezvényeken. Hozzátette: 
„Nekünk megvannak az érdekeink Románi-
ában, Erdélyben, a Székelyföldön, Maros me-
gyében, és az Európai Parlamentben harcolni 
kell ezekért az érdekekért. Az agrárpolitika 
terén az volt a mi érdekünk, hogy megtartsuk, 
ami számunkra fontos: a kisebb gazdaságok, 

a fiatal gazdák támogatását. Ez hosszú vitát 
eredményezett az EP-ben, és ebből a vitából 
győztesen kerültünk ki”. 

Kolcsár Károly Maros megyei parlamenti 
képviselő arra biztatta a gazdákat, hogy az 
alanyi jogon járó területalapú és állatok utáni 
támogatások mellett pályázzanak minél töb-
ben az 5,5 milliárdos keretből. „Ezek a pályá-
zatok egész Románia gazdatársadalmát 
célozzák, és ha okosan gondolkodunk és cse-
lekszünk, ha felkészülünk a pályázatokra, ha 
lesznek projektjeink, akkor minden lehetőség 
adott, hogy sok pénzt hívjunk le, és ezt a 
pénzt a gazdaságainkban kamatoztassuk, 
hogy virágzó mezőgazdaságot lehessen kié-
píteni itt, Maros megyében és Erdélyben. Ha 
ez megtörténik, a fiataljaink számára is ked-
vező és vonzó életfeltételeket tudunk terem-
teni itt a régióban, amiből bátorságot 
meríthetnek, hogy itt, a szülőföldön képzeljék 
el jövőjüket, itt maradjanak, gyerekeket vál-
laljanak, és egy virágzó magyar közösséget 
építsünk” – fogalmazott. 

Szabó Árpád, a Székely Gazdaszervezetek 
Szövetsége alelnöke azt hangsúlyozta, hogy 
a közös fellépés mindig eredményes volt, 
hozzátéve: az RMDSZ mindig a gazdák ol-
dalán állt, és a mostani esemény, amelyen 
jelen van az európai parlamenti, a parla-
menti, a megyei képviselet, szintén ezt bizo-
nyítja. 

A rendezvényeken házigazdaként Kolcsár 
Gyula, Gernyeszeg polgármestere és Bartha 
Mihály, Mezőpanit volt polgármestere, a 
Székely Gazdaszervezetek Egyesülete helyi 
vezetője köszöntötte a résztvevőket. A 2023–
2027 között elérhető agrárpályázatokkal kap-
csolatos tudnivalókat Bordi-Kacsó Zsolt, a 
Maros megyei APIA aligazgatója és dr. Antal 
Lehel, a megyei AFIR aligazgatója ismertette 
a gazdákkal. 

A Startoljunk rá! – EU-s mezőgazdasági 
pályázatok kiadvány elektronikus formában 
elérhető a vinczelorant.eu oldalon. A kiad-
ványt bemutató erdélyi körút Bihar és Szat-
már megye, illetve Háromszék után érkezett 

Maros megyébe. Márciusban a rendezvény-
sorozat Szilágy, Kolozs, Brassó és Beszterce 
megyébe, valamint Csíkszékre, Udvarhely-
székre és Gyergyószékre is eljut. Az EP-kép-
viselőnek ez a második tájékoztató körútja, 
2021-ben az európai uniós pályázatokról 
szervezett rendezvénysorozatot önkormány-
zatoknak, vállalkozóknak és civil szerveze-
teknek. 

A kezdeményezés partnerei Könczei Csaba 
és Magyar Lóránd parlamenti képviselők, a 
Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, a Par-
tium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságá-
ért Egyesület, valamint a Pro Agricultura 
Egyesület. Helyi partnerek: az RMDSZ 
Maros megyei területi szervezete és Kolcsár 
Károly képviselő.  

A kezdeményezést támogatja az Európai 
Néppárt európai parlamenti képviselőcso-
portja. 

Balázsi-Pál Előd, 
Vincze Loránt EP-képviselő  

sajtóirodája 

Harmincadjára tisztelegtek Nyárádszeredában a fejedelem szobra előtt  Fotó: Gligor Róbert László

Fotók: Mihály László

A magyarok Mózesére emlékeztek 
Harminc éve tartják a Bocskai Napokat

Több mint ezer résztvevőnél tart a Startoljunk rá! körút

Gligor Róbert László 
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Rendkívül tartalmas, átfogó, 
változatos, kiválóan szerve-
zett konferencia színhelye 
volt három napon át a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota nagy-
terme, ahol életre szóló 
tanítás hangzott el a pálya-
kezdő rezidens orvosoknak, 
egyetemi hallgatóknak, de az 
orvoskollégáknak is a gyó-
gyító szakmában lehetséges 
tévedésekről, azok következ-
ményeiről és vetületeiről 
szakmai, társadalmi, mentál-
higiénés, jogi és spirituális 
szempontból.  

Ahogy emberi létünkhöz hozzá-
tartoznak a tévedések, az orvoslás-
ban is előfordulnak, ami azért 
nagyobb horderejű, mert az orvosi 
tévedés, műhiba emberi életet is ve-
szélyeztethet. Hogyan jelenik meg 
a tévedés emberi életünk részeként, 
és hogyan a kultúránkban? – tette 
fel a kérdést köszöntőjében dr. 
Szabó Mónika belgyógyász, diabe-
tológus főorvos, egyetemi adjunk-
tus, a szervező Szent Balázs 
Alapítvány elnöke. Véleménye sze-
rint a szembenézés nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy a hibákat ki lehessen 
küszöbölni, és tisztában lenni a 
megelőzés lehetőségeivel szakmai, 
szociális és szellemi szempontból 
egyaránt. Nélkülözhetetlen azért is, 
hogy a hibák ne gátló tényezővé, 
hanem a szakmai fejlődés ösztönző-
ivé váljanak. Erről szóltak az orvos-
lás változatos szakterületeit felölelő 
előadások, a műhelymunkák és a 
téma művészeti szempontból való 
megközelítése is.  

A rendezvényen részt vevő dr. 
Vass Levente egészségügyi államtit-
kár, a Studium-Prospero Alapítvány 
ügyvezető alelnöke név szerint gra-
tulált a szervezőknek és partnereik-
nek az évről évre megszervezett 
konferenciákhoz, amelyek minden 
alkalommal aktuális témákat fesze-
getnek. Továbbá azt bizonyítják, 
hogy lehet szakmai hozzáértéssel, 
önkéntesekkel, lelkesedéssel is 
nagy dolgokat megvalósítani, ami-
hez az általa vezetett alapítvány ne-
vében további támogatást ígért. 
Köszöntötte a bel- és külföldi neves 
előadókat, majd hozzátette, hogy 
egészségpolitikusként számít a kon-
ferencián megfogalmazott javasla-
tokra.  

Az alapítvány múlt évi tanácsko-
zásához kapcsolódva dr. doc. Szász 
József neurológus főorvos, a 
MOGYTTE Általános Orvosi Ka-
rának dékánhelyettese kijelentette, 
hogy aki legalább két évtizedet töl-
tött a pályán, egészen biztos, hogy 
téved. A maradványállapotnál, a 
beteg elvesztésénél azonban gyako-
ribbak a kisebb tévedések, amit a 
kezelési ajánlásokra való jobb oda-

figyeléssel ki lehet küszöbölni. Bár 
megvédik egy esetleges malpraxis-
per következményeitől, az orvos 
mégsem lehet feltétel nélküli rabja 
a kezelési irányelveknek, mert azok 
nem fednek le mindent. Mivel a kli-
nikai munka tele van tévedési lehe-
tőségekkel, nem kell szégyellni 
tanácsot kérni egy tapasztaltabb 
kollégától, és az esetleges beavat-
kozásnál a beteget, valamint a hoz-
zátartozót is be kell vonni a 
döntéshozatalba, annak ellenére, 
hogy ez időigényes. Végül azzal fe-
jezte be köszöntőjét, hogy a fiata-
loknak úgy kell tanácsot adni, hogy 
a lelkesedésüket, tenni akarásukat 
lehetőleg ne törjék le.  

Az egyetemi, enyhén aszeptikus 
tananyag mellett életszagú informá-
ciót jelent a részt vevő diákoknak, 
rezidenseknek a konferencia, 
amelynek szervezésébe bevonták 
őket is – mondta Czink Gergő, a di-
ákszövetség (MMDSZ) alelnöke. 
Annak fontosságát hangsúlyozva, 
hogy az egészségügyben dolgozók 
tudatosítsák magukban, hogy hibáz-
hatnak, de ne legyen mindegy, hogy 
a beteg milyen állapotban megy 
haza, Ady Endre sorait idézte: 
„Gyujtsuk ki jól a sziveinket:/ Csak 
azért se győzhet a Mindegy.”(A 
Mindegy átka). 

Ha valódi életet akarunk, akkor 
az csak Jézussal lehetséges – hang-
zott el az áhítatban, amelyet Fekete 
Márton református lelkész, lelki 
gondozó, szupervizor tartott, majd 
A tévedés mint az emberi lét velejá-
rója című előadásában tolmácsolta 
a „mélyfúrást” a tévedésről. „Az én 
olvasatomban minden tévedés egy 
folyamat része, és nem egy külön-
álló és mindentől független egyszeri 
esemény. Ha egyszeri eseményként 
kezelem, akkor esetleges, végzet-
szerű, és nem nagyon van mit kez-
deni a tévedéssel, azon kívül, hogy 
sajnálattal vagy csak egyszerűen 
megállapítom, hogy megtörtént. Ha 
azonban folyamat része, akkor van 
előzménye és van következménye. 
Ha megértem az előzményeket, 
amelyek a tévedéshez vezettek, és 

felfogom a következmények súlyát, 
akkor tudok tanulni belőle, és élet-
bölcseletre szert tenni. Akkor van 
esélye, hogy hasonló helyzetekben 
elkerüljem a tévedést, hogy böl-
csebben reagáljak a tévedésveszé-
lyes helyzetekre.” 

A tévedések pszichológiája című 
előadásában a Budapestről érkezett 
dr. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna 
tanácsadó szakpszichológus, szu-
pervizor vette számba a tévedések 
leggyakoribb okait és a hátterükben 
lévő pszichológiai, pszichofizikai 
folyamatokat. Milyen állapotok és 
hogyan befolyásolják a döntésein-
ket, viselkedéskontrollunkat? Ha té-
vedünk, hibázunk, a helyzetet úgy 
kezelhetjük, hogy elismerjük saját 
felelősségünket és a vele járó érzé-
seket, ahelyett, hogy valami mást 
vagy a körülményeket okolnánk, 
önmagunkat szidnánk és elkerülés-
sel kompenzálnánk (evés, ivás, sze-
rek, filmsorozatok nézése stb.). Ne 
címkézzük magunkat vesztesnek, 
tekintsük a hibázást tanulási lehető-
ségnek, és nézzünk humorral a tör-
ténésekre. A kevesebb tévedés 
érdekében kreativitásra, pozitív 
hangulatra, pontosabb információ-
felidézésre, határozottságra van 
szükség. Egyénileg önismeretre, 
önszabályozásra, az agy időnkénti 
pihentetésére (meditációs gyakorla-
tok, relaxáció, a hit gyakorlása, ter-
mészetjárás, művészetek) kell 
törekedni – tanácsolta.  

 „Az a belátás, hogy a tévedés 
mint hiba, mint hiány, mint bármi a 
teremtett világban valójában önma-
gán túlra mutat, és különféle tudo-
mányterületek képviselőit készteti 
cselekvésre, az orvost korszerű 
gyógyításra, a tanárt oktatásra-ne-
velésre, mindenképpen javító 
üzemmódra, azt mondatja velünk: 
tökéletlen világunkban kódolva van 
a tökéletességre való törekvésünk, 
amiről nem mondhatunk le. Van re-
mény. Miért? Mert az élő forrás, 
vagy Isten, vagy a Teremtő képmá-
saiként emberek vagyunk. És higy-
gyük el végre: társteremtők is 
lehetünk!” – hangzott el Borsos 

Szabolcs PhD, kutató filozófus, 
mentálhigiénés szakember előadá-
sában.  

A tévedésekről szóló bevezető 
előadások után prof. dr. Egyed Zsig-
mond patológus főorvos ismertette 
az orvosi műhiba fogalmát, jelen-
tését, összetettségét és különböző 
formáit, hogy felhívja a figyelmet a 
bemutatott hibák megelőzésének, 
kivédésének lehetőségeire (Az or-
vosi tévedések kategóriái). 

Az orvosi vagy orvos-gyógysze-
részeti tevékenység közben elköve-
tett szakmai tévedés, amely 
megkárosítja a beteget, és ezáltal az 
egészségügyi személyzet vagy az el-
látást biztosító intézmény jogi fele-
lősségét vonja maga után – idézte 
az egészségügyi műhiba (malpra-
xis) törvényes meghatározását a 
2006. évi 95-ös jogszabály alapján. 

Majd számba vette ennek a mű-
hibának a kategóriáit: diagnosztikai 
tévedések, kezelési hibák, valamint 
az ápolás, gondozás, szállítás, fel-
ügyelet hibái, továbbá a hiányos le-
hetőségek miatt bekövetkező, 
valamint a különleges egészségügyi 
műhibák. A következőkben ezeket 
részletesen is kifejtette.  

A diagnosztikai tévedések egy 
betegség tünetei helyes és pontos 
időbeli értelmezésének, illetve ezen 
értelmezés közlésének a csődjei. 
Különösen a fiatal résztvevők szá-
mára hasznos lehet a diagnózis pon-
tos felállításának részletes leírása is. 

Az előadó beszámolt a diagnosz-
tikai tévedések leggyakoribb for-

máiról. A statisztika szerint a 
leggyakrabban a daganatos, az ér-
rendszeri és a fertőző betegségek 
kórismézésekor történnek tévedé-
sek.  

A gyógyszeres kezelés során el-
követett hibák például: a rossz vá-
lasztás, a rossz adagolás, a 
kölcsönhatások, a mellékhatások fi-
gyelembevételének elmulasztása, a 
rossz időzítés, a függőség kialaku-
lása. Hosszú lenne felsorolni a többi 
különféle műszeres, sebészeti, fizi-
oterápiás, pszichoterápiás kezelés 
során elkövethető műhibákat, ame-
lyekről Egyed professzor részlete-
sen beszámolt. Akárcsak az ápolás, 
gondozás terén, a szállítás, felügye-
let alatt előforduló, az országos 
egészségügyi rendszer hiányossága-
iból adódó, az adott kórházra jel-
lemző lehetőségekből származó és 
a különleges egészségügyi műhi-
bák. Ezek közé sorolta az úgyneve-
zett defenzív medicinát is, amikor a 
jogi fenyegetettség elkerülése céljá-
ból a szükségesnél több diagnoszti-
kai vizsgálatot rendel el az orvos, 
ami sokkal több időt, pénzt, erőfor-
rást igényel, és nem javít a beteg ál-
lapotán, továbbá A Pfeiffer-bacilus 
és az influenza című érdekes orvos-
történeti epizódot.  

A Magyarországról érkezett dr. 
Simon Kornél belgyógyász, kardio-
lógus főorvos, aki a betegellátó 
munka iránti mély elkötelezettségé-
ről ismert, azt a kérdést tette fel 

gondolatébresztő előadásában, 
hogy lehet-e káros a tényeken ala-
puló orvoslás a beteg számára? 
Előadásában ismertette a tévedése-
ket általánosságban meghatározó 
tényezőket: az ismeretanyag nagy-
ságának, a gondolkodást befolyá-
soló körülményeknek a szerepét. 
Kritikusan szólt a tényeken alapuló 
orvoslástól elválaszthatatlan gyógy-
szeripar, statisztikai módszertan be-
folyásáról a klinikai gyógyítás, a 
diagnosztika, a kezelés folyamatára, 
a klinikai kutatásra, az orvosi gon-
dolkodásra, a gyógyítási morálra. A 
gyógyítás felkészülés és alázat, és 
mindenki saját szabad tudatában 
dönti el, hogyan szabja meg a határt 
az önszolgálat és az önzetlen szol-
gálat között – zárta előadását.  

Dr. Szabó Mónika belgyógyász, 
diabetológus főorvos Az orvos mint 
nocebo című előadásának lényegét 
a konferencia programfüzetében 
lévő összefoglaló frappánsan tömö-
ríti: „A megfelelő orvos–beteg kap-
csolat a betegben felerősíti a 
gyógyulásba vetett hitet, csökkenti 
a mentális szorongást, tehát jó érte-
lemben vett »placebo« hatású. A 
nem megfelelő orvosi attitűd, az el-
hibázott információközlés nem csak 
a »placebo« hatástól fosztja meg a 
beteget, hanem teljesen lerombol-
hatja a beteg további kezeléshez 
való adherenciáját (együttműködés, 
terápiahűség), hosszú távon lenul-
lázva az orvosi beavatkozás követ-
kezményeit.”  

Az első nap utolsó harmadában a 

művészi megközelítés vette át a 
szerepet. Dr. Salat Csaba nyugal-
mazott főorvos, festményszakértő 
alkotók titkairól, híres festmények 
hamisításáról számolt be, és „az or-
vosi szakmánál maradva” malignus 
esetekként említette, amikor galéri-
atulajdonosok, művészek folya-
modnak haszonszerzés céljából a 
megtévesztéshez (Tévedés és meg-
tévesztés a művészetben). Erre hívta 
fel a fiatalok figyelmét, akik a jövő-
ben esetleg műgyűjtők  
lesznek.  

A Kultúrpalota előcsarnokában 
lévő kerámiákról dr. Barabás Dénes 
családorvos, főorvos, a Marosvécsi 
Neuropszichiátriai Rehabilitációs 
Központ művészetterápiás vezetője 
tartott ismertetőt, hiszen a művé-
szetterápiának az élet nehézségeit 
megtapasztaló hétköznapi ember 
számára is megnyugtató, pihentető, 
gyógyító hatása lehet. Ezt a lehető-
séget aknázzák ki a 250 mentális és 
krónikus pszichiátriai beteget gon-
dozó intézet rehabilitációs kreatív 
műhelyeiben is. A legsikeresebb 
ezek közül a ParaHelikon művé-
szetterápiás csoport, amely több or-
szágos és nemzetközi versenyen ért 
el sikereket. Különleges alkotásaik 
közül néhány vevőre is talált.  

A konferencia első napja dr. B. 
Fülöp Erzsébet színművésznő, a 
Művészeti Egyetem tanárának gon-
dolatébresztő Weöres Sándor-elő-
adásával ért véget.  

Dr. Szabó Mónika  nyitotta meg a konferenciát Fotók: Szent Balázs Alapítvány

Bodolai Gyöngyi 
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Szembenézés az orvosi tévedésekkel, tanács a megelőzésükre 

Dr. doc. Szász József  dékánhelyettes köszönti az előadókat, résztvevőket   



A koronkai református templom 1802-ben 
épült, több mint 220 éves. Elegánsan, őrként 
magasodik a falu fölé. A templomkert szép 
fedeles kapuján is megakad a tekintet, tisz-
teletet parancsol, hiszen 1710-ben állították. 
A teljesen felújított istenházát Rigmányi  
Arnold Attila, az 1050 lelkes gyülekezet lelké-
sze mutatta be.  

– A templom külső javítását 2016-ban kezdtük el, 
amikor a tetőzetet kijavítottuk, újraléceztük, új cse-
réppel fedtük be. Ahol eredetileg bádoggal volt fedve, 
a magyarói ácsok úgy oldották meg a tetőszerkezetet, 
hogy bádog helyett cseréppel lehetett befedni.  

– A templom belseje is tökéletes, itt is szép munkát 
végeztek. 

– Igen. A munkálatok 2021-ben a templom belső 
javításával folytatódtak. Kijavítottuk a falfelületen, 
de főleg a plafonon a rengeteg repedést. A templom 
északi fala teljesen fel volt ázva, úgy nézett ki, hogy 
salétromos. Aztán végül kiderült, hogy mégsem. Kiss 
Lóránd műemlékvédelmi szakember megállapította, 
hogy a tetőről lefolyó esővizet a fal tövébe vezette a 
csatorna, a vizet a téglák felszívták, s a falak nedvesek 
lettek. Ahhoz, hogy ezt kiküszöböljük, újra kellett 
csatornázni az épületet, s a faltól 3,5 méterre kellett 
elvezetnünk az esővizet. Miután ezt megtettük, a fal 
kiszáradt.  

– Ahhoz szoktunk, hogy a református templomok 
belseje fehér. Ez a templombelső eltér ettől.  

– Valóban, a belső falfelület nem tiszta fehér. Az 
oszloputánzatokat és a stukkókat krémszínű festéssel 
emeltük ki. Kiss Lóránd ajánlotta, hogyan keverjük 
ki a színt, hol hagyjuk fehérre, hol legyen színes. A 
szakvéleményre szükség volt, mert, bár nem műem-
lék templomról van szó, mégsem lehet egy több mint 
200 éves épületben azt tenni, amit a szobafestő kigon-
dol. Az eredeti padozat maradt, nem cseréltük ki, 
sehol nem mutatkozott gombásodás, a padok is az 
eredetiek maradtak. 

– Szembetűnően szép a szószék, műalkotás. 
– Ez az eredeti szószék, a Tholdalagi grófok állít-

tatták. Orbán Balázs leírásában úgy jelenik meg, hogy 
zöldesszürke márványból készült. A szószék mellett 
a falon található egy márványplakett, amelynek szö-
vege a szószékre utal: „Isten dicsőségére ezen prédi-
káló széket csináltatta Árva gróf Korda Anna, gróf 
Tholdalagi László özvegye a koronkai református 
templomba, 1806-ban”. Az úrasztalát is gróf Thol-
dalgi László özvegye készíttette.  

– Nagyon szép az orgona. Ez is az eredeti?  
– Az orgonával kapcsolatosan nagyon kevés ada-

tunk van, valamikor az 1860-as években került ide, 
nem tudjuk, honnan. Kétszer hangoltattuk újra, kita-
karíttattuk, s próbáljuk tökéletes állapotban megtar-
tani. A külső szélládát, ami télen hideg levegőt fúj, s 
emiatt az orgonában kondenz képződik – ami az or-
gona halála –, kicseréltük. Betettünk a játszóasztal alá 
egy csendes motort, aminek alig van hangja, ez meleg 
levegőt fúj a sípokba. Ezzel kizárjuk a párásodást, 

próbáljuk megőrizni az 
orgona állagát.  

– Nemcsak belül, 
kívül is felújították a 
falakat... 

– 2022-ben sikerült 
a teljes külső falfelüle-
tet kijavítani, leme-
szelni, az ablakokat 
lefesteni. A templomot 
körülvevő járdát is tel-
jes egészében felújítot-
tuk.  

– Hányan járnak 
templomba? 

– Sajnos, a város 
melletti gyülekeze-
tekre nem jellemző, 
hogy sokan járnak 
templomba. Régebb az 
istentiszteleten többen 
voltak, de a világjár-
vány ide is „beütött”. 
Mostanában vasárna-
ponként 70-80-an van-
nak. Ünnepeken tele 

minderről Takács Szabolcs István, Koronka 
polgármestere tájékoztatta a Népújságot.  

A község költségvetéséből elkülönítettek 
egy összeget, amely lehetővé teszi a sürgős-
ségi beavatkozást. Az állapotfelmérést követő 
állagmegőrzési munkálatok után elkezdődhet 
a restaurálás. A Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem marosvásárhelyi tájépítész 
szakának adjunktusa és tanulmányi program- 
felelőse, dr. Ványolós Endre kolozsvári szék-
helyű cége készítette el a sürgősségi beavat-
kozáshoz szükséges dokumentációt és a 
terveket. 

– Sok időbe telt, amíg megkaptuk az enge-
délyeket, hogy hozzá lehessen „nyúlni” a 
kastélyhoz. Tavaly decemberben kerültünk 
abba a stádiumba, hogy kiadhattuk az enge-
délyt a sürgősségi beavatkozásra. Megkötöt-
tük a szerződést a D&D Instal céggel, a daru 
ott van az udvaron, neki kellett volna fogja-
nak a munkának, de a februári fagyos napok 
miatt megkéstek. Az épület környékét telje-
sen meg kell takarítani, el kell hordani az om-
lásból származó hulladékot, törmeléket, a 
beszakadt épületelemeket. Egyelőre a kastély 
keleti részén fognak neki a munkának, ahol 
beszakadt, és egyáltalán nincs tető. Miután 
elhordták a törmeléket, a meglévő falakat 
konzerválják. A sürgősségi beavatkozást az 

önkormányzat költségén végzik, 284 ezer 
lejbe kerül. Ahogy ez elkezdődik, Kiss Ló-
ránd restaurátor is bekapcsolódik a munkába, 
szakemberként megállapítja, hogy mit érde-
mes és kell megtartani és mit nem – fogalma-
zott a polgármester.  

 150 ezer lej a szolidaritási alapból 
– Maros megye viszonylatában létezik egy 

szolidaritási alap, amelyet az RMDSZ-es pol-
gármesterek hoztak létre. A megye által le-
osztott pénzből az önkormányzatok egy 
bizonyos összeget – általában 20 ezer lejt – a 
szolidaritási alapba tesznek, s ebből támogat-
nak egy-egy tervet. Én is benyújtottam a kér-
vényt, s idén 150 ezer lejt kaptam, ami a 
sürgősségi beavatkozás egy részét fedezi. Ez 
bizonyítja, hogy a kollégák egymást támogat-
ják egy-egy projekt megvalósításában. Ezért 
köszönettel tartozom nekik – mondta Takács 
Szabolcs István.  

A 3D-s modell és korabeli fényképek 
képezik a terv alapját 

A takarítás után a megmaradt épületrészeket 
szkenneléssel felmérik, ennek alapján és a 
fennmaradt régi fotók szerint elkészítik az ere-
deti épület látványtervét. A kastély ugyanolyan 
formájú lesz, mint amilyen volt. A tervezők 
döntik el, mit kell teljesen lebontani és újraé-

píteni, s milyen épületrészeket lehet restaurálni.  
Miközben a sürgősségi beavatkozás folyik, 

a kivitelezési terven dolgoznak.  
Kérdésünkre, hogy milyen rendeltetést 

szánnak a felújított kastélynak, a polgármes-
ter elmondta, azt szeretnék, ha közösségi ren-
deltetése lenne. Ez attól is függ, hogy milyen 
típusú pályázati kiírások jelennek meg. Arra 
gondoltak, hogy művészeti központ, inkubá-
torház, közösségi tér lehetne.  

A kastélyból minden eltűnt,  
a környezete megsemmisült  

A kastélyt birtokló Tholdalagi család Er-
dély régi mágnás családja, nevüket Tholdalag 
helységről, az ősi birtokról vették fel a XVI. 
században. Tholdalagi Mihály, a fejedelmi 
kor legképzettebb diplomatája 1630-ban épí-
tette a régi épület helyére a kastélyt, amit két-
száz évvel később, 1830 körül Tholdalaghi 
Ferenc alakított át és bővített ki. Az U alap-
rajzú épület ötven méter hosszú újklasszicista 
homlokzattal bővült, aminek mára csak a 
romjai maradtak.  

A bútorzatból, berendezésből semmi sem 
maradt meg. Mindent elhordtak, a több mint 
tízezer kötetet számláló könyvtárból 2300-at 
sikerült megmenteni, egy részük a Teleki Té-
kába került. Az épületet a kollektív gazdaság 
idején búzaraktárnak használták. A fürdő-

szoba sokáig megvolt, napraforgómagot rak-
tároztak benne, de mivel pince volt alatta, 
beszakadt. Semmi sem maradt belőle. Egy 
fehér csempekályháról tudnak, amit Keresz-
tes Gyula műépítész mentett meg, s a maros-
vásárhelyi házasságkötő teremben rakták 
újra.  

A kastélyhoz eredetileg 120 kataszteri hold 
telek tartozott, óriási fákkal szegélyezett sze-
kérút vezetett a kastély kapujától Vásárhe-
lyig. A kastélyparkban mesterséges halastavat 
alakítottak ki.  

Miután a kastélyt államosították, köztulaj-
donba került, az épületet gabonaraktárként 
használták, s évről évre romlott az állaga. A 
kastélyt a család külföldön élő leszárma-
zottja, Kerekes Mária igényelte vissza, és 
2004-ben került a birtokába. A már romos 
épületet egy francia vállalkozónak adta el. Az 
évek során az önkormányzat mindent meg-
próbált, hogy a tulajdonost rábírja a kastély 
megmentésére. A volt polgármesterek több 
ízben felszólították, hogy legalább állagmeg- 
őrzési munkálatokat végeztessen, de ő 
hagyta, hogy a kastély félig összedőljön.  

Az újjáépítésekor arról mindenképpen 
gondoskodnak, hogy szép kastélyparkot ala-
kítsanak ki, amihez a megvásárolt 45 ár terü-
letet bővíteni szándékoznak – mondta Takács 
Szabolcs István polgármester.
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A templom, az őrálló

(Folytatás az 1. oldalról)

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Újjáépítik a koronkai Tholdalagi-kastélyt

Fejlesztés, korszerűsítés
Az év eleje a tervezésről szól. 
Bár úgy néz ki, hogy Koronka 
rendezett falu, az infrastruk-
túrát, az intézményeket 
rendbe tették már, sok még 
az önkormányzat tennivalója, 
derül ki a Takács Szabolcs István 
polgármesterrel folytatott be-
szélgetésből, aki a várható 
fejlesztésekről, korszerűsítés-
ről számolt be.  

– A Saligny program keretében 
két pályázatot nyújtottunk be, egyet 
a víz- és csatornahálózat kiépítésére 
a Cserealja részre, egyet nyolc utca 
aszfaltozására, amelyekben elké-
szült már a víz- és csatornahálózat. 
Az első pályázatunk lett nyertes, ér-
téke több mint 7 millió lej. A finan-
szírozási szerződést aláírtuk. Az 
országos helyreállítási alapból nyer-
tünk finanszírozást a kultúrotthon 
energetikai korszerűsítésére, ennek 
értéke 1,8 millió lej. A Tholdalagi 
Mihály Általános Iskola energetikai 
hatékonyságának növelésére a kör-

nyezetvédelmi alaptól 5,19 milliós 
finanszírozást nyertünk, következik 
a szerződés aláírása. E projektben 
önrész is van. Előfordulhat, hogy az 
épületet meg kell erősíteni, ami a 
felmérése után derül ki. Egy másik 
tervet is benyújtottunk a környezet-
védelmi alaphoz, az E60-as ország- 
úton egy elektromos töltőállomás 
létesítését tenné lehetővé. 

A CNI-nél várólistán van egy 
projektünk sportcsarnok építésére. 
Ennek megvalósítása érdekében az 
önkormányzat vásárolt egy 71 áras 
központi fekvésű telket – magya-
rázta a polgármester.  

Átalakítják a községközpontot 
– A polgármesteri hivatal, a kul-

túrotthon és a református bölcsőde 
által közrezárt központi tér átalakí-
tását tervezzük. Elsősorban eltüntet-
jük az oszlopokat, a vezetékeket a 
föld alá helyezzük, parkolókat ala-
kítunk ki, módosítjuk a buszmegál-
lót, megnöveljük a zöldövezetet – 
mondta. 

A rendelőt csak verseny- 
tárgyaláson lehet bérbe adni 

– A koronkai családorvos nyug-
díjba vonult, ezért ideiglenesen dr. 
Iszlai Emese látja el a betegeket, ő 
írja fel a recepteket szentgericei ren-
delőjében. A doktornő bérbe vette 
volna a rendelőt, a betegek nagyon 
ragaszkodnak hozzá, azonban az 
egészségbiztosító pénztár még ide-
iglenes engedélyt sem adott a ren-
delő működtetésére. Azt csak 
nyilvános licit után lehet bérbe adni 
– tájékoztatott a polgármester.  

Fotók: Nagy Tibor



Az Arena kézilabdacsapatának 
tehetséges játákirányítója, a 17 éves 
Márton Evelyn a minap behívót ka-
pott a román U17-es (2006–2007-
es születésűek) ifjúsági 
válogatottjába, amely március 2-a 
és 4-e között Brăilán részt vesz a 
Kárpát-kupáért kiírt nemzetközi ké-
zilabdatornán. A serlegért a  
házigazda Románia mellett Norvé-
gia, Szlovákia és Magyarország ha-
sonló korosztályú együttese 
csatázik majd. 

Márton Evelyn – az Aréna egyik 
ígéretes kézilabdázójaként – a 
Szász Albert Sportlíceum játékosa, 
viszont kettős igazolás alapján az 
Arenánál is szerepel. Evelyn 7 éve-
sen az Olimpic színeiben kezdett el 
játszani, aztán nyolc éven át a helyi 
Pegasus csapatánál kézilabdázott 
(Sebastian Haidu edző keze alatt 
formálódott), később Vizi József 
szakvezető csiszolgatta a Szász Al-
bert Sportlíceumnál, míg jelenleg 
az Arena együttesénél dr. Liana 
Maria Costea edzi. 2022-ben a 

Szász Albert Sportlíceum junior 2-
es csapatának játákirányítójaként 
országos ötödik helyre vezette a 
csapatot a tordai országos teremtor-
nán, ahol 34-32-re legyőzték a Vi-
dombáki Sporting együttesét, 

miután a B csoportban a harmadik 
helyen végeztek a fővárosi Viitorul 
Pantelimon és a galaci CSȘ mögött. 
Akkor Evelynt a döntő torna leg-
jobb irányítójának választották a 
szervezők, ugyanakkor a tehetséges 

kézilabdázó a helyosztó mérkőzés 
legjobb játékosa is volt, emellett a 
torna MVP-oklevelét is átvehette. 

Evelyn sportszerető családban 

nőtt fel: bátyja, Kristóf a helyi Ju-
nior, majd a Speranţa, az FK Csík-
szereda és az ACS Marosvásárhely 
együttesében futballozott.

Nehezen lendült bele a Medicina 
 
Két játszmát is elvett a Temesvári 

Politehnica az ősszel a listavezető 
CSU Medicinától a női röplabda A2 
osztály Nyugati csoportjában, noha 
a marosvásárhelyiek főbb riválisai, 
Brassó és Nagyvárad sima három 
játszmában nyertek a bánságiak 
ellen, így nagy volt a visszavágás 
vágya. Lehet, hogy ez tette gör-
csössé a játékosokat, vagy pedig na-
gyon  nem fekszik nekik a 
temesváriak játékstílusa, ám na-
gyon rosszul kezdte a visszavágót 
ellenük a CSU Medicina, s csak az 
elveszített első játszma után szedte 
össze magát. 

Az első szett 0:5-tel indult, és ez 
nagy önbizalmat adott a vendégcsa-
patnak, amihez hozzáadódott szá-

mos ki nem kényszerített hiba a 
házigazdák részéről, így utóbbiak 
képtelenek voltak behozni az elején 
összeszedett hátrányt. Innen azon-
ban már nem volt hibázási lehető-
ség, ha el akarták kerülni a 
pontveszteséget, s a második szett- 
ben fordult a kocka: ezúttal a Medi-
cina indított 6:0-val, és tartotta meg 
végig az előnyt. A harmadik 
játszma 10:10-ig kiegyensúlyozott 

maradt, innen nyolc pontot nyert 
zsinórban a Medicina, míg a negye-
dik szettben 10:12-nél volt egy kis 
megtorpanás, azonban végül meg-
győző különbséggel győzött a hazai 
együttes. 

Ez volt a marosvásárhelyi alaku-
lat utolsó előtti mérkőzése az alap-
szakaszban, mert bár három 
forduló még hátravan, kétszer is áll 
ez alatt az idő alatt. Két hét  

múlva a Nagyváradi CSU  
látogat a Pongrácz Antal csar-
nokba, és a CSU Medicinának győ-

zelemre van szüksége ahhoz, hogy 
csoportgyőztesként kezdhesse a rá-
játszást. 
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Bajnokok Ligája: a heti program 
 
Négy párharc első mérkőzéseivel folytatódik ma és holnap a labda-

rúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős szakasza. 
A heti program: 
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések: 
* ma: Liverpool (angol) – Real Madrid (spanyol), Eintracht Frank-

furt (német) – SSC Napoli (olasz); 
* holnap: RB Lipcse (német) – Manchester City (angol), Internazi-

onale (olasz) – FC Porto (portugál). 
Valamennyi mérkőzés 22 órakor kezdődik. 

Az U17-es román lányválogatott összetétele 
* kapusok: Ioana Pavăl (ACS Sepsi Sic Sepsiszentgyörgy/CNE Sep-

siszentgyörgy) és Andreea Pisiceanu (Bukaresti Rapid); 
* mezőnyjátékosok: Malina Avădanei, Maria Balint, Antonia Mosor, 

Ana Șerban, Ana Totoescu (CSM Corona Brassó), Bianca Iordache, 
Martina Stan (ACS Sepsi Sic Sepsiszentgyörgy/CNE Sepsiszent-
györgy), Enrika Bodijar, Maria Soroceanu, Sara Trușcă (CS Rapid Bu-
karest/CNE Rm. Vâlcea), Teodora Damian és Alexia Niță (Tordai Liviu 
Rebreanu Elméleti Líceum), Ana Maria Gavrila (HC Dunărea Brăila), 
Ioana Hrenaru (Jászvásári LPS/CNOPJ Jászvásár), Márton Evelyn 
(Marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum/Marosvásárhelyi Arena), 
Daria Mihăilă (CSȘ Konstanca), Daria Uțan (CSȘ 2 
Nagybánya/CNOPJ Nagybánya), Aida Vătășelu, Bianca Vintilă (CSS 
Caracal/CNE Rm. Vâlcea) és Alexandra Voicu (Bukaresti CSM). 

* edzők: Marius Dăniluț (vezetőedző), Mihaela Ciobotaru (másod- 
edző) és Eugen Ciulei (kapusedző). 

A román csapat meccsei a televízióban 
A Kárpát-kupáért kiírt nemzetközi kézilabdatorna mérkőzéseit a Pro 

Arena televízió élőben közvetíti, a következő program szerint:  
* március 2., csütörtök, 17.30 óra: Románia – Szlovákia; 
* március 3., péntek, 17.30 óra: Románia – Norvégia; 
* március 4., szombat, 11.00 óra: Románia – Magyarország. 

Eredményjelző 
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 11. forduló: Marosvásár-

helyi CSU Medicina – Temesvári Politehnica 3:1, Nagyváradi CSU – 
Aradi Pro Volei 3:0. A Brassói Corona és a Máramarosszigeti CSM állt.  

Jegyzőkönyv 
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 11. forduló: Marosvásár-

helyi CSU Medicina – Temesvári Politehnica 3:1 (21:25, 25:17, 25:12, 
25:18). 

Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 100 néző. Vezette: Mihai 
Husa (Dés), Dragoș Rus (Kolozsvár). 

CSU Medicina: Albăstroiu, Arniceru, Codreanu, Nedelcu, Bizdri- 
gheanu, Buran. Liberó: Dan. Csere: Duțu, Șumandea, Colesnicov.  

Temesvári Poli: Cauc, Janković, Albu, Bonda, Daviloaia, Florea. Li-
beró: Nistor. Csere: Brehuescu, Paru, Covaci, Catargiu, Strauți. 

Fotó: Márton Evelyn 

Márton Evelynt behívták a válogatottba
Czimbalmos Ferenc Attila 

Törökországból igazolt védekező középpályást a Ferencváros
A török élvonalból igazolt védekező kö-

zéppályást a magyar labdarúgó NB I-ben 
címvédő és éllovas Ferencváros. 

A zöld-fehér klub honlapjának beszámo-
lója szerint a Franciaországban született al-
gériai Mehdi Boudjemaa a Hatayspor 
csapatában szerepelt, de egyesülete visszalé-
pett a Süper Lig küzdelmeitől a Törökorszá-
got és Szíriát sújtó földrengések miatt. 

„Ismerjük a Hatayspor csapatát, jó a kap-

csolatunk velük. A vezetőedzővel volt talál-
kozónk is novemberben, figyeltük a játéku-
kat, így ismertük Mehdit. Amikor a sajnálatos 
természeti katasztrófa bekövetkezett, készen-
létben voltunk, figyeltük, hogy adott esetben 
olyan szituáció alakulhat-e ki, amikor rea-
gálni tudunk. Mehdi személyében egy na-
gyon pozitív, jó stílusú középpályást 
tudhatunk a csapatunkban” – mondta Hajnal 
Tamás sportigazgató. 

A sportvezető szerint vételi opcióval köl-
csönbe érkezett a futballista, akire nagy szük-
sége volt a klubnak Aissa Laidouni távozása 
és Mohamed Besic sérülése után, mert a friss 
szerzemény nagy dinamikával és energiával 
bejátssza a két 16-os közötti területet. 

Az Európa-liga márciusi nyolcaddöntőjére 
készülő Ferencváros a téli átigazolási idő-
szakban ugyan eladta Aissa Laidounit a kö-
zéppályáról, de Mehdi Boudjemaa előtt 
Baráth Pétert is megszerezte kölcsönbe. A 
csatársort pedig korábban Owusu Kwabená-

val, míg a védelmet Myenty Abenával erősí-
tette meg. 

„Baráth Péter szerződtetésére az elmúlt 
másfél év összes átigazolási időszakában tet-
tünk kísérletet. Keressük azokat a lehetősé-
geket, hogy tehetséges, de már kipróbált 
magyar labdarúgókat igazoljunk. Megnyitjuk 
az ajtót, de nekik kell betörniük a csapatba” 
– mondta a Debrecenből érkező válogatott já-
tékosról Hajnal, aki hozzátette, az FTC kezé-
ben van a döntés a jelenleg kisebb sérüléssel 
bajlódó Baráth jövőjével kapcsolatban. 

Bálint Zsombor 

Fotó: FTC

Eredményjelző 
* NB I, 20. forduló: ZTE FC – Vasas FC 0-0, Budapest Honvéd – Debreceni VSC 2-3. 

Az élcsoport: 1. Ferencváros 46 pont, 2. Kecskemét 32, 3. Kisvárda 31. 
* NB II, 23. forduló: MTK Budapest – Békéscsaba 1912 Előre 3-0, FC Ajka – Diósgyőri 

VTK 0-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Szombathelyi Haladás 3-0, Tiszakécskei 
LC – Aqvital FC Csákvár 1-1, Pécsi MFC – HR-Rent Kozármisleny 0-0, BFC Siófok – 
ETO FC Győr 0-1, Soroksár SC – Nyíregyháza Spartacus FC 2-2, Kolorcity Kazincbarcika 
SC – Credobus Mosonmagyaróvár 0-2, Gyirmót FC Győr – Budafoki MTE 2-1, Szentlő-
rinc – Dorogi FC 0-0. Az állás: 1. Diósgyőri VTK 52 pont, 2. MTK Budapest 47, 3. Pécsi 
MFC 43. 

* Szuperliga, 26. forduló: Kolozsvári CFR 1907 – Campionii FC Argeș Pitești 3-1, Bu-
karesti FCSB – CSU Craiova 1-1. Az élcsoport: 1. FCV Farul 55 pont, 2. CFR 1907 53, 
3. FCSB 48. 

Szoboszlai ismét a forduló álomcsapatában a Kickernél 
Szoboszlai Dominik az idény során másodszor került be a német labdarúgó-bajnokság 

aktuális fordulójának álomcsapatába a Kicker című szaklapnál. 
A magyar válogatott 22 éves középpályása a 21. kör szombati játéknapján nagyszerű 

találattal vette ki a részét az RB Lipcse sikeréből, a Wolfsburg otthonában aratott 3-0-s 
győzelem során ő lőtte a vendégek harmadik gólját.     



Az Apple telefonjai már évek óta rendel-
keznek vezeték nélküli töltéssel, azonban 
még mindig nem érhető el a fordított töltés. 
Vagyis az, hogy a telefon képes legyen ára-
mot leadni, és tölteni egy másik eszközt. 
Ezzel a technológiával például a Samsung 
eszközei már évek óta bírnak, és sok fel-
használó számára fontos, olyannyira, hogy 
többen váltottak is emiatt. Az almás cég 
saját bevallása szerint 2019 óta kísérletezik 
a funkcióval, ám eddig nem tette elérhetővé 
ezt a töltési módot. Apple-közeli informáto-
rok még a tavaly beszéltek arról, hogy a vál-
lalat szeptemberben az iPhone 14 szériával 
fogja bevezetni a funkciót, viszont ez elma-
radt. Elmondásuk szerint azért, mert nem si-
került határidőre elkészülni vele, a 
mérnökök tovább dolgoznak azon, hogy a 
funkció a későbbi okostelefonokban elér-
hető legyen. 

A 9to5Mac portál rámutatott, hogy annak 
ellenére sem sikerült összehozni a töltési op-

ciót, hogy az iPhone 12-es széria óta – vagyis 
2020 szeptemberétől – megvannak az ehhez 
szükséges hardverek a készülékben, azonban 
ezek mind a mai napig inaktívak. Erre a kö-
vetkeztetésre úgy jutottak, hogy az iPhone 
12-vel együtt jelent meg a MagSafe Battery 
Pack, amely nem más, mint egy mágnesesen 
a telefon hátára cuppanó külső akkumulátor, 
amely vezetékes kapcsolat nélkül tölti az esz-
közt. Az igazi érdekesség az, hogy csak a te-
lefonunkon keresztül lehet tölteni ezt az 
eszközt. Vagyis, ha ezt a külső akkumulátort 
használat után fel akarjuk tölteni, akkor rajta 
hagyjuk a telefonunk hátán, miközben azt be-
dugjuk tölteni. Ez bizonyítja azt, hogy a ké-
szülékek képesek az áram átadására, 
bizonyos értelemben a fordított töltésre. 

Továbbá, szintén a 9to5Mac szerint, az 
Apple egy egyedi firmware-t is fejleszt a for-
dított vezeték nélküli töltés jövőben bemuta-
tandó változatához. Ez kezelné az iPhone és 
a másik eszköz közötti töltési sebességet, az 

ezáltal keletkező hőt, valamint a töltési haté-
konyságot. 

Azon talán már meg sem lepődünk, hogy 
az Apple egyedi animációkat és hangeffektu-
sokat készít a töltés elindításának jelzésére, 
ahogyan tette a MagSafe esetében. Bár való-
színűleg a felhasználók zöme jobban örven-
dene annak, ha végre elérhetővé válna a 
funkció, akár „díszítés” nélkül is. Az Apple 
viszont mindig adott ezekre a sallangokra, 
méghozzá nem hiába. Az ilyen és ehhez ha-
sonló részletekért kedvelik sokan az almás 
vállalatot. Na meg persze az innovatív fej-
lesztéseiért, amelyekből azonban az utóbbi 
években nem láttunk nagyon sokat.  

Ilyen cipőben van jelenleg a fordított töltés 
is. Az okostelefon-piac többi nagy szereplője 
már megvalósította, miközben az Apple-nél 
tovább késik, és senki nem tudja megmon-
dani, mikor készülhet el, ha egyáltalán elké-
szül. A 9tö5Mac ugyanis azt sem tartja 

kizártnak, hogy elkaszálják a projektet, mert 
sok a probléma mind a hőmenedzsmenttel, 
mind a töltési sebességgel. Pedig hasznos 
funkció. Azon túl, hogy egy másik iPhone se-
gíthetne, ha a készülékünk lemerült, a saját 
Apple kiegészítőinket is tudnánk tölteni, pél-
dául az AirPodsokat, ha lemerülnek. Abba 
bele sem merünk gondolni, mi lenne akkor, 
ha az Apple esetleg engedélyezné, hogy az 
iPhone-ok hátán androidos eszközöket tölt-
sünk, úgy, ahogy erre lehetőségünk van pél-
dául a Samsungok vagy Huaweik esetében. 

További kérdés, hogy ha elkészül a szoft-
ver a hardverhez, az Apple engedélyezni 
fogja-e a korábbi készülékeken, hiszen az 
már bizonyos, hogy a technikai rész 2020 óta 
benne van a telefonokban. Azonban erre 
tényleg mikroszkopikus az esély, hiszen soha 
nem árt még egy olyan tényező, amely arra 
ösztönzi a vásárlót, hogy váltson az újabb, 
éppen aktuális készülékre.

Múlt héten kedden jelentette be a vállalat, 
hogy új fejlesztéseket vezet be a globális 
szinten legnépszerűbb keresőmotorba, hogy 
a felhasználók egyszerűbben és hatékonyab-
ban megtalálják azokat a tartalmakat, ame-
lyek érdeklik őket. Újításokat vezet be a 
szöveges és képkereső algoritmusok terén is. 
Tavaly tavasszal a Google bejelentette a mul-
tisearch nevű újdonságát, most pedig globális 
szinten elérhetővé teszi ezt. Mindezt azt kö-
vetően mondták el, hogy a Microsoft bemu-
tatta, milyen mesterséges intelligenciára 
épülő megoldásokkal tervezi teljesen felfor-
gatni az internetezést, és ezzel együtt az in-
terneten való keresési élményt. A Google 
multisearch lényege, hogy a szöveges kere-
sőszavakat képekkel lehet kombinálni. Ez 
azok számára lehet hasznos, akik úgy vélik, 
nem tudják pontosan szavakba önteni, mit ke-
resnek, viszont egy képpel – vagy többel – 
hatékonyabb és jobb eredményt tudnak el-
érni, azaz egyfajta segítséget nyújtanak a ke-
resési algoritmusnak, amely ezt követően 
nagyobb valószínűséggel tárja eléjük azt az 
eredményt, amire kíváncsiak. Egy konkrét 
példával élve: ha rá akarunk keresni egy bi-
zonyos kinézetű cipőre, amelynek nem tud-
juk a márkáját vagy a típusát, de van róla egy 
képünk, azonban azon egy fehér cipő van, ne-
künk pedig fekete kellene, felkínáljuk a  
Google-nek a képet, és a szöveges részbe be-
írjuk, hogy ilyesmi kellene, csak más szín-
ben. Egy másik példa: találunk egy képet egy 

ínycsiklandó ételről, viszont fogalmunk 
sincs, hogy mi az. A képet feltölthetjük a Go-
ogle keresőjébe, a szöveges részbe pedig be-
írhatjuk, hogy near me, azaz hozzám közel, 
így az algoritmus nemcsak azt fogja megmu-
tatni, hogy mi az, amit megkívántunk, hanem 
opciókat kínál arra, hogy hol tudunk olyasmit 
enni vagy honnan rendelhetünk. 

Ha már szóba került a mesterséges intelli-
gencia, hozzátesszük, hogy a multisearch mö-
gött is ez a technológia áll. A mesterséges 
intelligencia révén képes a Google algorit-
musa arra, hogy különféle tartalmakat a ke-
resésébe illesszen, illetve arra, hogy 
felfedezze a betáplált tartalmak közötti össze-
függéseket. 

Továbbmenve, a Google Lens képkereső 
megoldás újdonságai is sokak számára hasz-
nosak lehetnek. A következő hónapokban 
válik elérhetővé a Lens androidos felhaszná-
lói számára az a funkció, amely segítségével 
a képernyőn látható tartalom bármely részére 
képes lesz az algoritmus rákeresni, azaz ha 
egy képen több információ van, ki lehet je-
lölni azt a részt, amely számunkra érdekes. 
Ugyanez videóból is elérhető. A Google-t tu-
lajdonló Alphabet vállalat a bemutatón a kö-
vetkező példát hozta fel: kapunk egy videót 
az egyik ismerősünktől, amelyben látható egy 
épület, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy minek 
a székhelye. Ahhoz, hogy a kérdésre választ 
kapjunk, elég lesz hosszan megérinteni a kép 
felületét, majd a Google Lens „keresés a kép- 

ernyőn” (Search Screen) funkciójával gyor-
san megkaphatjuk a választ. Bár komolynak 
hangzik a fejlesztés, nagyon úgy fest, hogy 
mégis kevés. A Google-nek valami igazán 
nagy dobással kell előállnia, hogy felvegye a 
versenyt az egyre szélesebb körben elterjedő 
és egyre hatékonyabb teljes mértékben mes-
terséges intelligencia alapú keresőkkel. 

A múlt keddi eseményen például nem de-
rült ki semmi újdonság a Google Bardról, vagy- 
is arról a rendszerről, amelyet az Alphabet ve-
zérigazgatója a ChatGPT riválisaként haran-
gozott be. Pedig sokan arra számítottak, hogy 
ezzel kapcsolatban is elhangzik valamilyen 

információ, azonban erre egyelőre nem került 
sor. Mindössze annyit lehet tudni, hogy egy 
kísérleti, párbeszédre is képes mesterséges in-
telligencia alapú szolgáltatásról van szó, 
amely a Google meglévő nyelvi modelljére 
épül, és több mint két éve fejlesztik. A Google 
szerint a következő hetekben elérhetővé teszik 
a ChatGPT riválisát, amely képes lesz a fel-
használók szélesebb körét megmozgatni. Egy 
biztos: ha a Google meg akarja őrizni piacve-
zető szerepét, kénytelen lesz komolyan bele-
húzni a fejlesztésbe, mert a mesterséges 
intelligencia alapú rendszerek már most is sok 
esetben relevánsabb válaszokkal szolgálnak.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Újít a Google
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Nagy hiányosságot pótolhat az Apple az iPhone-oknál

A Google újdonságai, illusztráció  Forrás: Google

Lemerült telefonakkumulátor, illusztráció  Forrás: hvg.hu

Fordított töltés, illusztráció  Forrás: Huawei 



A marosvásárhelyi Magányosok 
Klubja fennállásának XXXII. év-
fordulóját ünnepelte. Klubunk ve-
zetője, Kopacz Imola 
rádióműsorban számolt be a klub 
tevékenységéről, elmondta, hogy 
harminckét évvel ezelőtt alapította 
meg, azóta működik. Hiánypótló 
szervezet, amely olyan személyeket 

gyűjtött össze, akik elszigetelődtek 
volna, aki a fölöslegesség érzésével 
küzdöttek volna. 
Minden kedd délután sok egyedül- 
álló ember találkozik a klubban. 
Most egy ünnepi vacsora keretében 
ünnepeltünk az Efendi vendéglő-
ben, ahol várt bennünket a gyönyö-
rűen megterített asztal. Minden 

vendég meghívót kapott, a követ-
kező idézettel: ,,Nem fontos, hogy 
miért él az ember, de döntően fon-
tos,  hogy miképpen él” (Bálint 
György). 
Klubunk vezetője üdvözölte a meg-
hívott vendégeket és a klubtagokat, 
majd röviden bemutatta az elmúlt 
évek eseményeit. A vallásos ünne-

peinket minden alkalommal rövid 
kulturális műsorral ünnepeltük, ki-
rándultunk az ország minden ré-
szébe, gulyásfőző versenyeket 
szerveztünk, megünnepeltük a szü-
letés- és névnapokat. Köszönetét fe-
jezte ki Kopacz Miklósnak, hogy 
harminckét éven át támogatta, a ku-
ratórium tagjainak és a meghívott 
előadóknak, akik színessé tették a 
klubdélutánokat.  
A jelenlevők közül Szabó Annamá-
ria a szeretetről és a barátságról be-
szélt nagyon szívhez szólóan. 
Tövissi Éva ny. magyartanár vá-
zolta, hogy a klubtevékenység szo-
rosan kapcsolódik az irodalom 
megbecsüléséhez, és költőink, író-
ink évfordulóinak a megünneplésé-
hez. Dr. Drăgan Pécsi Enikő 
családorvos, aki mindig nagyon szí-
vesen tartott előadásokat, megkö-
szönte a klubtagok figyelmét. 
Szilágyi Sándor nótaénekes, a klub 
tiszteletbeli tagja támogatása nélkül 
elképzelhetetlen lenne számos klub-
tevékenység. Elmondta, Istennek 
mindig gondja volt rá, hogy olyan 
embereket állítson az élre, akik fel-
emelik a gyengéket. Szabó Ödön 
vállalkozó minden ünnepség alkal-
mával nagy szeretettel készíti elő a 

termet és a finom vacsorát, mivel 
klubunk vezetőjét és a klubtagokat 
családjának tekinti. Évek óta a gu-
lyásfőző versenyek zsűrijének tit-
kára. 
 Nagy László unitárius lelkész sze-
rint harminckét év alatt sok-sok 
munka és odafigyelés tartotta élet-
ben a klubot, vezetőjét az Isten arra 
teremtette, hogy idős, magányos 
embereket vigasztaljon. 
A klubtagok Kopacz Imolát szép vi-
rágkosárral köszöntötték. Az ünnepi 
alkalmat a klubtagok szavalata tette 
színesebbé, Baricz Lajos költő, ka-
tolikus plébános verseivel jelent-
keztek. Verssel Czerán Erzsébet, 
Péterfi Rozália, Fejéregyházi 
Tünde, Dendea Mária örvendeztette 
meg az ünneplőket. Az ünnepségen 
felköszöntötték Némety Ibolyát, aki 
harminckét évvel ezelőtt az alapító 
tagok között volt, és ő az egyetlen, 
aki kitartott a klub mellett. A jelen-
levők egy-egy szál virággal köszön-
tötték, amit meghatódva gyűjtött 
hatalmas virágcsokorba. 
Köszönjük Kopacz Imolának, klu-
bunk fáradhatatlan vezetőjének a 32 
évi kitartó munkát és törődést! 
 

Czerán Erzsébet 

XXXII. évforduló a bőség asztalánál

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.   
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.  A levélírók minden esetben tüntessék fel  

telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Meghallói a tanításoknak 
 A „valaki nincs sehol” kérdéskörnek – lásd a január 

3-i cikkemet – van egy magasabb szintje is, amikor 
nem a tanítók, hanem a tanítások meghallói hiányoz-
nak. Hirtelenjében a karácsonyhoz köthető szokásokat 
említem. Tucatnyi forrásból az folydogál: fölösleges 
dolog annyi pénzt kidobni, hisz a karácsony nem arról 
szól, hogy mindenki most spájzoljon be pizsamából, 
zokniból és bőrkesztyűből. Tessék legalább családi 
szinten bevezetni a takarékosságot, ugyanis a tulajdon-
képpeni örömforrás a Kisded megszületése, nem a négy- 
ezer lejes okostelefon. Az ajándék ne drága legyen, 
hanem szimbolikus stb. Értékesebb használati tárgyat 
amúgy is körültekintően kell vásárolni, a ’megajándé-
kozott’ családtag jelenlétében. Továbbá: a karácsony 
ne a költekezésről és töltekezésről legyen nevezetes (és 
maradjon emlékezetes). Mindenki hallott már efféle  
tanácsokat, de oly kevesen élnek velük. [Vesd össze: 
„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, 
mert különben magatokat csaljátok meg.” (Jak 1, 22)]  

 Rábukkantam valakire, aki hosszas győzködés árán 
oldott meg egy közérdekű – és észszerű – dolgot. A 
Sörház utcában van egy nagy üzlet, a parkoló felől 
könnyedén megközelíthető, de a Turbina-árok felől 
csak egy keskeny járdán. December egyik langyos dél-
előttjén szélesítette meg a járdát egy ügyes ember, így 
most már biztonságosan lehet járni rajta. Rögtön meg 
is dicsértem a munkaruhás bácsit: „Végre egy okos 
dolog”. A szaki szerényen válaszolt: „Két éve mondom 
a főnöknek, hogy ezt meg kell csinálni”.  

 Ilyenkor kezd bizseregni a kisagyam. Mit tegyünk 
a főnökkel? Szidjuk meg azért, mert nem hallotta meg 
a ’nép hangját’, és évekig tartó kényelmetlenséget oko-
zott x embernek? Nyilvánvaló, hogy nem anyagi gon-
dok miatt késlekedett a döntés, hiszen annak a 
két-három raklapnyi piskótakőnek az ára a napi ha-
szonnak csupán a töredéke, a karbantartó szakit pedig 
rezsiben fizetik, így tehát az sem lehetett akadály. Az 
Írás tanítása szerint el kellene marasztalnunk a főnököt, 
mert ’a jóra való restség’ bűnébe esett, de jó balkáni 
módon csak annyit mondunk rá: hála istennek, hogy 
végre meghallotta az óhajt… 

 Harminc éve dohogok és morfondírozok, ám alig 
van hatása. Évekkel ezelőtt már szóvá tettem két nagy 
fontosságú észszerűsítést; ha a nemzetek vezetőit va-
lóban érdekelnék a fontos dolgok, akkor önmaguktól 

is rájöhettek volna ezekre. Csupán annyit kellett volna 
tenniük, hogy változtassanak az eddigi gyakorlaton. 
Két dolgot javasoltam, mindkettő csökkentené a pa-
zarlást meg a mérhetetlen szén-dioxid-kibocsátást. Ha 
Ázsiában villával ebédelne a jónép, és nem pálcikák-
kal, akkor nem kellene annyi millió köbméter fát ki-
termelni. Ha az Egyesült Államokban nem a nagyzolás 
és kivagyiság lenne az autógyártás vezérelve, és ben-
zinfaló utcacirkálók helyett középkategóriás járgá-
nyokkal is megelégednének, sokkal olcsóbb lenne az 
életük. A javaslatom falra hányt borsó, de azzal vigasz-
talom magam: megtettem a tőlem telhetőt.  

 [Zárójelben ’mondom’: nem hinném, hogy az én 
egyik korábbi javaslatomon gondolkoztak el az illeté-
kesek – „Komoly gondot jelent a rengeteg reklámfüzet 
is, becslésem szerint elég lenne a fele is. (Népújság, 
2021. aug. 24.) –, de egy ideje jóval kevesebb füzetet 
hordanak szét a városban. Helyes.]  

 A ’tanítások’ sajátos műfaja a használati utasítás. 
Ha nem akarod tönkretenni a frissen vásárolt ilyen-
olyan készüléket, akkor első lépésként át kell tanulmá-
nyoznod a dobozba tett használati utasítást. Az 
okostojások a saját fejük után állnak neki a szerelés-
nek, bekötésnek. Az effélékkel minden területen talál-
kozhatunk. Példát mondok: 1996-ban jelent meg az 
Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989 című köte-
tem, amelyben tíz oldalon magyaráztam el a bibliog-
ráfia szerkezetét és a leírás sajátosságait. Pesti 
kritikusom abba kötött bele, hogy miért adtam teret Az 
agitátor zsebkönyve című – havonta megjelenő – pro-
pagandafüzeteknek, helyettük inkább a tudományos 
műhelyek kiadványait kellett volna leírnom. A buzgó 
mócsingok szokását követve épp a közepébe tenyerelt. 
Ugyanis a bibliográfiát nem a saját ízlésem szerint ál-
lítottam össze, hanem az időszaki kiadványok megha-
tározása alapján, mert így kéri a regula. Ha 
figyelmesebben olvassa az előszót, akkor megtalálta 
volna a válogatás legfontosabb kritériumát, miszerint 
a „legalább évente kétszeri megjelenési szándékkal 
közzétett kiadványok” szerepelnek a bibliográfiában, 
az évenként megjelenő gyűjteményes kötetek (és az 
egyszerzős tudományos füzetek) nem tartoznak a gyűj-
tőkörbe. A bírálat egy magyarországi folyóiratban je-
lent meg, a lap szerkesztői pedig nem néztek  
utána, hogy jogos-e a kritikus felvetése. – Replika  
helyett legyintettem: aki nem tud olvasni, miért kriti-
zál? 

Kuszálik Péter 

Újabb könyvbemutató  
a máltai házban

 A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat székhelye adott otthont 
Radványi Hajnal tizenkettedik, A boldogság szigete című könyve be-
mutatójának. A versszerető közönséget, a máltai tagokat és vendégeket 
Szász Anikó magyartanárnő köszöntötte, és felkérte Kovács Katalint, 
hogy beszélgessen a szerzővel új könyvéről. Hogyan születik egy vers? 
Honnan jött az ötlet, hogy a kötetbe foglalja elhunyt férje, Vári Sándor 
képeit? Kap-e visszajelzést az olvasóktól? Milyen a kapcsolata a mé-
diával? 

A válaszokból megtudtuk, hogy Radványi Hajnal számára könnyű a 
versírás. Férjének akart emléket állítani a festményekről készült reprók-
kal. Sok segítséget kapott a Népújság szerkesztőjétől, Mezey Saroltától. 
A legjobb visszajelzés, ha ismeretlenek megszólítják az utcán, és meg-
kérdezik, hogy mikor jelenik meg újabb kötete.  

Ezután Szász Anikó tanárnő méltatta a könyvet, amely régi és új ver-
seket tartalmaz. Gazdag tematika, mély líraiság, változatos művészi 
eszközök, őszinte emberi kitárulkozás jellemzik a verseket. A lélek hul-
lámai címűben írja: „ Nagy talány az ember lelke,/ sodró hullámon zeng 
az élete./ A felszín simán csörgedez,/ de lent a mély csak sejtelem.” A 
könyv a Garabontzia könyvkiadó gondozásában jelent meg. Szerkesz-
tette Kleindl László. A jól sikerült borító Molnár Csaba munkája. 

 A kötet címadó versét Kovács Katalin szavalta el. Verset mondott 
még Szabó Mária, Török Ágota, Kovács Dóra. 

 Az eseményt Miklós Szilvia és Ábrám Tibor énekesek nótacsokra 
tette hangulatossá.  

Radványi Hajnal köszönetét fejezte ki Brejan Mihaela máltai veze-
tőnek a támogatásért, azok munkájáért, akik hozzájárultak a bemutató 
sikeréhez. A könyvbemutató szeretetvendégséggel zárult.  

 Mint máltai tagok büszkék vagyunk a mi Hajni néninkre, és gratu-
lálunk neki. 

 Tövissi Éva

Fotó: Fejéregyházi Tünde 
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Vokálszimfonikus hangversennyel búcsúztatja a 
telet a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia: a 
héten, február 23-án, csütörtökön a lassan mögöt-
tünk álló téli időszak utolsó koncertjére kerül sor 
a Kultúrpalota nagytermében. Az Erdély TV-vel 
közösen szervezett, este 7 órakor kezdődő hang-
versenyen Anton Saburov vezényel, szólistaként 
fellép a marosvásárhelyi születésű Borsos Edith 
szoprán, Márton Katalin szoprán, valamint Andrei 
Fermeşanu tenor, a jászvásári Román Nemzeti 
Opera igazgatója. Kísér a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. 
Műsoron F. Mendelssohn-Bartholdy művei: A szép 
Melusine-nyitány és a 2. B-dúr Lobgesang szim-
fónia (op. 52). 

A koncertet vezénylő Anton Saburov – akit az 
egyik legígéretesebb orosz karmesternek tekinte-
nek – nem először jár Marosvásárhelyen. 1983-ban 
született az oroszországi Jekatyerinburgban, kar-
mesteri diplomáit 2008-ban az Uráli Muszorgszkij 
Állami Konzervatóriumban és 2011-ben a moszk-
vai Csajkovszkij Állami Konzervatóriumban sze-
rezte, posztgraduális tanulmányait a moszkvai 
konzervatóriumban 2016-ban fejezte be. Diplomás 
karmesterként 2009-ben kezdte pályafutását a 
moszkvai Globalis Nemzetközi Szimfonikus Ze-
nekar vendégkarmestereként, ezzel egy időben a 
jekatyerinburgi Uráli Muszorgszkij Állami Kon-
zervatórium szimfonikus zenekaránál (UÁK Mu-
szorgszkij Szimfonikus Zenekar) vezető karmester 
és művészeti igazgató volt. 2008 és 2017 között az 
Uráli Muszorgszkij Konzervatóriumban tevékeny-
kedett vezető karmesterként és művészeti vezető-
ként, valamint tanított is. Vezető karmesterként 
több mint negyven koncerten vezényelt és számos 
fesztiválon közreműködött. Számos balett karmes-
tereként is szerepelt, vezényelte többek közt a 
Hattyúk tavát Csajkovszkijtól, Scsedrin-Bizet Car-
men-szvitjét, Amirov Ezeregyéjszakáját és Rimsz-
kij-Korszakov Seherezádéját. Mihail Tarivergyijev 
2. hegedűversenyének ősbemutatójára az Uráli 
Muszorgszkij Állami Konzervatórium nagytermé-
ben került sor 2011 decemberében Anton Saburov 
vezényletével – ekkor Graf Murzsa játszott szóló-
hegedűn. 

2018-ban elnyerte a 9. Nemzetközi Karmester-
verseny első díját Bukarestben, korábbi sikerei kö-
zött szerepel a 2016-os Felix Mendelssohn 
Nemzetközi Karmesterverseny első díja, valamint 
a 2013-as Ilja Musin orosz karmesterversenyen 
elért első helyezés és közönségdíj. 2016 augusztu-

sában vezényletével a konzervatórium szimfoni-
kus zenekara diadalmaskodott a Berlini Konzert-
hausban megtartott Young Euro Classic 
fesztiválon, ahol – miután elhangzott Csajkovszkij 
hatodik, Pathetique szimfóniája – a zenekart fel-
állva ünnepelte a közönség. Vendégkarmesterként 
dolgozott a MÁV Szimfonikus Zenekarral, az Urál 
Filharmonikus Zenekarral, a Plovdivi Filharmoni-
kus Zenekarral (Bulgária), a Kazah Köztársaság 
Állami Akadémiai Szimfonikus Zenekarával, a 
Dél-arizonai Szimfonikus Zenekarral (Tucson, 
AEÁ). 2017-2020-ig a Távol-keleti Állami Szim-
fonikus Zenekar (Habarovszk, Oroszország) ve-
zető karmestere és művészeti vezetője, 2017-től a 
Mariinszkij Színház állandó vendégkarmestere. 
2021 augusztusától a Rostovi Szimfonikus Zene-
kar vezető karmestere és művészeti vezetője. 
(Knb.) 

Vokálszimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen  
Mendelssohn művei  

Saburov vezényletével

Nyolcvan éve, 1943. február 22-én 
végezték ki Münchenben az egyete-
mista Hans és Sophie Schollt, vala-
mint Christoph Probstot, akiknek 
Fehér Rózsa mozgalma a nemzetiszo-
cialista totális diktatúra elleni tiltako-
zás szimbólumává vált.  

Az 1918-ban született Hans Scholl és 
három évvel fiatalabb húga, Sophie keresz-
tény-humanista szellemiségű, evangélikus 
vallású családban nőtt fel. Hitler 1933-as ha-
talomra jutása után kamaszos lelkesedésből 
beléptek a nemzetiszocialista párt ifjúsági 
szervezetébe, jóllehet ettől óva intette őket 
apjuk, aki Hitlert Németország rákfenéjének 
tartotta. A testvérpár hamar kiábrándult az an-
tiszemitizmustól átitatott náci ideológiából, 
az „irányított együttlét örömeiből”, Hans 
1937-ben rövid időre börtönbe is került, mert 
kapcsolatban állt egy már betiltott, nagy ha-
gyományokkal rendelkező ifjúsági mozga-
lommal. Sophie érettségi után óvodában és 
ápolónőként dolgozott, majd 1942-ben a 
müncheni egyetem orvostudományi karán ta-
nuló bátyját követve ugyanitt biológiát és fi-
lozófiát hallgatott. 

A testvérpár az egyetemen kötött barátsá-
got Willi Graffal, az orosz frontot is megjárt 
Alexander Schmorellel és Christoph Probst-
tal. Kezdetben a művészetek és a sport sze-
retete hozta össze őket, de gyorsan kiderült, 
hogy ugyanúgy gyűlölik a totális diktatúrát, 
a terrort, a háborút, és aggódnak Németor-
szág jövőjéért. Mentoruk Kurt Huber lett, aki 

pszichológiát és zenét tanított az egyetemen. 
A diákok 1942 nyarán úgy döntöttek, nem 
maradnak tovább „belső ellenállásban”, meg-
fogalmazták első röplapjaikat, fejlécükön a 
Fehér Rózsa elnevezéssel. (A név eredete 
nem tisztázott, vélhetően a tisztaságot jelké-
pezte a gonosszal szemben.) A sokszorosított 
röplapokat az egyetemen terjesztették, tele-
fonfülkékben hagyták, postán küldték szét, és 
az ellenőrzési pontokon átjutva más váro-
sokba is eljuttatták. A fiúkat ezután fél évre 
katonai szolgálatra hívták be, a csoport csak 
1942 végén újíthatta fel tevékenységét. 

Összesen hat pamfletet írtak, amelyben a 
német népet, az egyetemi diákságot és taná-
rokat ellenállásra, a nácizmussal és Hitlerrel 
való szakításra szólították fel, a gyilkosságok 
és az elnyomás befejezését követelték. A szö-
vegekben Arisztotelésztől, Goethétől, Schil-
lertől és a Bibliából is idéztek, szavaikkal a 
németek lelkiismeretére apelláltak: „Azt 
akarjátok, hogy ugyanaz a sors jusson nektek 
és gyermekeiteknek, mint amit a zsidóknak 
kellett elszenvedniük? (...) Legyünk örökre 
az egész világ által gyűlölt és kitaszított nép? 
(...) Később szörnyű, de igazságos ítélet fogja 
sújtani azokat, akik gyáván és határozatlanul 
lapultak.” 

A sztálingrádi csata után született utolsó, 
1943. februári pamfletjük. A vereséget a ka-
tasztrofális hitleri politika legújabb példájá-
nak nevezték, amely azt hirdeti, hogy a német 
történelem leghitványabb zsarnoka számára 
közeleg a leszámolás napja. A röpiratot sike-

rült kicsempészniük Svédországba, ahonnan 
Angliába küldték, majd a szövetséges repü-
lők – már a Fehér Rózsa felszámolása után – 
milliószámra dobták le Németország terüle-
tére. Hans Scholl és Alex Schmorel emellett 
életét kockáztatva éjszakánként a Le Hitler-
rel! Szabadság! feliratot festette a középüle-
tek falára. 

A csoport 1943. február 18-án bukott le, 
amikor az egyetem gondnoka, aki tagja volt 
a nemzetiszocialista pártnak, meglátta, hogy 
Hans és Sophie röplapokat szór szét az aulá-
ban. A Gestapo letartóztatta őket, majd két 
nap múlva Christoph Probstot is, akinek kéz-
írását azonosították egy Hansnál talált röp-
iratvázlaton. Az éjjel-nappal folyó 
kihallgatásokon minden felelősséget ma-
gukra vállaltak, és egyetlen társuk nevét sem 
adták ki. 1943. február 22-én statáriális tör-
vényszék, „népbíróság” elé állították őket, és 
a Berlinből küldött hírhedt vérbíró, Roland 
Freisler „hazaárulás bűntettének előkészítése, 
az ellenségnek nyújtott segítség” miatt ha-
lálra ítélte őket. Az SS főnöke, Heinrich 
Himmler utasítására a kivégzés nem volt 
nyilvános, mert attól tartottak, az ellenállást 
szülhetne, és még aznap végrehajtották a Sta-
delheim börtönben. A három fiatal bátran haj-
totta nyakát a nyaktiló bárdja alá, Sophie 
utolsó szavai ezek voltak: Éljen a szabadság! 
Hamvaik a börtönhöz közeli temetőben 
nyugszanak, sírjuk ma emlékhely. 

A következő napokban a csoport másik 
három tagját is letartóztatták, Huber profesz-

szort és Alex Schmorellt 1943 júliusában, 
Willi Grafot októberben végezték ki. A csa-
ládtagokat megfigyelték, bebörtönözték, 
majd újabb szálak felkutatása után ismét le-
tartóztatások és kivégzések követték egy-
mást, de a Fehér Rózsa híre továbbra is 
terjedt. Münchenben az ellenállók tiltakozó 
feliratokat festettek az épületekre, Hitler ké-
pére, a nyugati sajtó magasztalta a diákok tet-
teit. 

A Fehér Rózsáról a legidősebb Scholl test-
vér, Inge 1953-ban publikálta visszaemléke-
zéseit, kiadták a mártírok naplóit, leveleit is. 
A német újraegyesítés után a keletnémet ar-
chívumokból előkerültek a Gestapo kihallga-
tási jegyzőkönyvei, ezeket használták fel a 
2005-ben készült Sophie Scholl – Aki szem-
beszállt Hitlerrel című filmhez. A német 
hősök emlékcsarnokában, a Regensburghoz 
közeli Walhallában 2003-ban avatták fel So- 
phie Scholl szobrát. Egy 2005-ös felmérés 
szerint a valaha élt legnagyobb németek kö-
zött Hans és Sophie Scholl a negyedik helyre 
került, megelőzve Bachot, Goethét, Einsteint, 
Willy Brandtot, Gutenberget és Bismarckot. 
A müncheni egyetem csarnokát a testvérekről 
nevezték el, az épületben állandó kiállítás is 
látható. Németországban emlékükre alapít-
ványt, egyesületet és díjat is alapítottak, 
számtalan utca, iskola és egyéb középület 
őrzi nevüket. 2021-ben az Európai Parlament 
egyik új brüsszeli épületét Sophie Schollról 
nevezték el. Apjuknak igaza lett, nevük be-
vonult a német történelembe. (MTI) 

A náciellenes Fehér Rózsa mozgalom tagjait 80 éve végezték ki 

Hamvazószerda 
Hamvazószerda, a keresztény val-

lásban a húsvét előtti nagyböjt kez-
dete az idén február 22-re esik. E 
napon az egyház az élet mulandósá-
gára emlékezteti és bűnbánatra szó-
lítja fel a híveket.  

A böjt – a tartózkodás az étkezéstől 
bizonyos napokon – már a korai idő-
szakoktól jelen volt a kereszténység-
ben. A húsvét előtti böjtöt eleinte 
kizárólag nagypénteken és nagy-
szombaton tartották, 336-tól kezdve 
foglalt egy hetet – a nagyhetet – ma-
gába. A negyvennapos – hamvazó-
szerdától húsvétvasárnapig tartó – 
étkezési megtartóztatás a 4. századtól 
fokozatosan alakult ki, a 7. század 
elején vált szokássá, majd 1091-ben 
II. Orbán pápa törvénybe is iktatta. 
Latin neve quadragesima (negyvene-
dik), emlékezésként arra, hogy Jézus, 
mielőtt tanítani kezdett volna, negy-
ven napig böjtölt a pusztában. A 
negyvenes szám többször előfordul a 
Bibliában, így a vízözön is negyven 
napig tartott és Mózes is negyven 
napig böjtölt, mielőtt átvette volna a 
Tízparancsolatot. 

A nagyböjt kezdete nem bibliai 
ünnep, de kiemelt hétköznapja az 
egész egyházi évnek. Hamvazószerda 
„mozgó” ünnep, a húsvét előtti negy-
venedik hétköznap, mert a nyugati 
egyház a vasárnapot, az Úr napját 
nem tekinti böjti napnak. A húsvét 
előtti hetedik hét szerdájának legko-
rábbi időpontja így február 4., a leg-
későbbi március 10. lehet. 
Hamvazószerdát böjtfogó szerdának, 
szárazszerdának vagy aszalószerdá-
nak is nevezik, az időszak liturgikus 
színe a bűnbánatot jelképező lila. 

A katolikus egyház mára enyhített 
a korábbi szigorú böjti szabályokon, 
a 11. századig például késő délutánig 
semmit sem ettek, húst, tejterméket és 
tojást pedig a böjti napokon egyálta-
lán nem fogyasztottak. A II. vatikáni 
zsinat rendelkezésére 1966 óta szi-
gorú böjti nap csak hamvazószerda és 
nagypéntek, amikor tilos a hús, a nap 
folyamán csak egyszer szabad jól-
lakni, de megengedett két másik, 
csökkentett mértékű étkezés. Mente-
sülnek ez alól a 18 év alattiak és a 60 
év fölöttiek, a betegek, az állapotos 
nők, a szoptató anyák és egyes foglal-
kozások gyakorlói. 

Az egyház tanítása szerint az ön-
megtartóztatást más tekintetben is 

gyakorolni kell. Ez az időszak arra 
szolgálhat, hogy a hívők megtanulják 
uralni vágyaikat, elmélyüljenek hi-
tükben húsvét előtt, amikor a megvál-
tást ünneplik a keresztények. Ahogy 
Szent Ágoston mondta: „A böjtölés 
tisztítja a szívet, megvilágítja az értel-
met, erősíti az akaratot, gyöngíti az 
érzékiséget, megfékezi a vágyakat, a 
szenvedélyek fáklyáit eloltja, és meg-
gyújtja a tisztaság világosságát”. Az 
Isten előtti meghajlás jele nemcsak a 
hústól, hanem például a dohányzástól, 
az édességtől, a szórakozástól való 
tartózkodás is lehet, miközben na-
gyobb figyelmet fordítunk embertár-
saink szükségleteire. 

A korai egyházban a bűnbánati fel-
készülés első napján, hamvazószer-
dán a mezítlábas, zsákruhába öltözött 
bűnösöket a püspök a templomba ve-
zette. A bűnbánati zsoltárok elimád-
kozása után fejükre hamut hintett és 
kiutasította őket a templomból, mi-
ként Isten is kiűzte az első emberpárt 
a paradicsomból, nekik nagycsütörtö-
kig tilos volt belépniük a templomba. 
Egyesek bűnbánatuk jeléül magukra 
vették a hamu jelét, a hamvazkodást 
az 1091-ben Beneventóban tartott zsi-
naton II. Orbán pápa rendelte el a 
bűnbánat látható jeleként a hívek szá-
mára. 

A hamuval hintés ősi jelképe a 
bűnbánatnak, mert a hamu az elmú-
lásra, a halálra figyelmeztet. A pap a 
mise után megszenteli az előző évi 
szentelt barka hamuját, amit kezdet-
ben a férfiak fejére szórtak, a nőknek 
a homlokára rajzoltak keresztet; ma 
mindkét nem számára az utóbbiból áll 
a szertartás, miközben a pap ezt 
mondja: „Emlékezz ember, hogy por-
ból lettél és porrá leszel” (Memento 
homo, quia pulvis es, in pulverem re-
vertis). 

A néphit szerint aki hamvazkodik, 
annak nem fog fájni a feje. Előfordult, 
hogy a templomból hazatérők össze-
dörzsölték homlokukat az otthon ma-
radottakéval, hogy a fejfájás őket is 
elkerülje. A hamvazószerda és a 
nagyböjt első vasárnapja közötti 
három nap neve „semmihét”, „cson-
kahét” volt. Egyes helyeken a hamva-
zószerda utáni csütörtököt nevezték 
„kövércsütörtöknek” vagy „zabáló-
csütörtöknek”, mert e napon ismét 
szabad volt húst enni, hogy elfo-
gyasszák a farsangi maradékot. (MTI) 

Fotó: Anton Saburov honlapjáról



ADÁSVÉTEL 

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (18667-I) 

IDŐS HÁZASPÁR teljes 
lakberendezése, hűtő, mosógép, antik 
Singer varrógép olcsón eladó a 
Kövesdombon. Tel. 0365/421-641, 0770-
526-728. (18759) 

ELADÓ 10 ha termőföld Szentpál 

községben. Tel. 0740-527-205. 

(18733) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-400-258, 

0751-377-347. (18668-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 

garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 

sétányon. Tel. 0749-425-152. 

(18552) 

KIADÓ egyszobás lakás a Liviu Reb-

reanu utca 1. szám alatt, a főtérhez 

közel. Tel. 0740-054-001. (18675-I) 

MINDENFÉLE 

TÉVÉ-, MOSÓGÉPJAVÍTÁS a kliens 
lakásán. Tel. 0740-527-205. (18349) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18781-I) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, hidroizolációt, 
meszelést és bármilyen javítást. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Tel. 0745-680-818, Csaba. (18807-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18810) 

 

MEGEMLÉKEZÉS 
 
 
„Sorsunk az elválás, 
reményünk a találkozás.”  
Az idő telik, a fájdalom nem 
múlik. 
Szomorú szívvel és könnyes 
szemmel emlékezünk február 
21-én, amikor egy éve kísértük 
utolsó útjára a legdrágább 
édesapát és nagyapát, a 
marosszentgyörgyi TORDAI 
SÁNDORT. Akik ismerték és 
szerették, áldozzanak egy 
percet emlékének. Szép 
emlékedet örökre szívünkbe 
zártuk. 
Sanyi, Rózsika és Jancsika. 
(18698-I) 
 

 
„Az ember múlhatatlan ezen a 
földön, addig él, míg valaki 
emlékezik rá.”  
Szeretettel emlékezem édes- 
apámra, SEPSI GYÖRGYRE 
halálának negyedik év- 
fordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Baba. (p.-I) 
 
 
„Az ember múlhatatlan ezen a 
földön, addig él, míg valaki 
emlékezik rá.” 
A szeretett BERECKI 
ERZSÉBET (ELIKE) emlékét 
őrizzük halálának első 
évfordulóján. 
Szerettei. (18792-I) 
 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, rokon, 
szomszéd és barát, a székelyva-
jai születésű 

GÁLL JENŐ 
marosvásárhelyi lakos 74 éves 
korában tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. 
Temetése február 22-én, szerdán 
14 órakor lesz a vajai temető ra-
vatalozójából.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Búcsúzik szerető felesége és 
lánya. (18815) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 21-én a nyárádszent- 
mártoni születésű 
MARTON ILONÁRA 
halálának 3. évfordulóján.  
Nyugodjál békében, drága jó 
édesanya, nagymama, déd- 
mama! 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

Domi és családja. (18797)

Csendben állunk,  
emlékezünk… 
Nem halt ő meg, még mindig él 
nekünk. 
Egy pillanat vett el tőlünk 15 
éve,  
egyedül indultál örök 
fényességbe. 
Feledni téged nem lehet,  
csak megtanulni élni nélküled. 
Ha egy csillag az égen fényesen 
ragyog,  
tudni fogjuk, hogy a te 
mosolyod.  
„A mélybe csak tested merült 
el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezer felé szóródva 
is köztünk maradt.” 
Fájó szívvel emlékezünk február 21-én a drága jó férjre, édesapára, 
nagyapára, apósra, testvérre, szomszédra, a marosszentkirályi  

id. GYÉRESI  GYULÁRA  
halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Szeretett felesége, Annuska, két fia: Győző és Gyuszi, lánya, 
Melinda, két unokája: Tamás és Gabriella, menye, Éva, testvérei. 
Nyugodjál békében! 

A gyászoló család. (18802-I) 

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó férj, testvér, sógor, nagybácsi, rokon és 
barát, 

NAGY GYŐZŐ 
mérnök 

Marosvásárhely volt  polgármestere (1992–1996)  
és a Marosvásárhelyi Építkezési Tröszt Szerelési Vállalatá-

nak volt aligazgatója  
életének 86. évében, 2023. február 18-án hazatért az Úrhoz. 
Szerettünk földi maradványait 2023. február 22-én, szerdán 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (18808-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (67049) 
CUKRÁSZLABORBA SÜTEMÉNYKÉSZÍTÉSHEZ értő szemé-
lyeket alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. E-mail-cím: 
jutkams@yahoo.com (23421-I) 
EGYESÜLETEK ALAPÍTÁSA, ÜGYINTÉZÉSE. Tel. 0729-567-
876. (18745-I) 
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet KAPUSI állás betöltésére. Bővebb információ az 
ms.sapientia.ro honlapon. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)
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MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA  
VARRÓNŐKET  

alkalmaz szegő- (szurfiláló) és lineáris gépekre.  
Fizetés nettó 2.200-2.400 lej és 630 lej értékű ebédjegy,  

a szállításba is bepótolunk.  
Fizetésnövekedés az egyéni munka és hozzáállás alapján. 

Részletek a 0749-521-125-ös telefonszámon. (sz.-I)

EGYEDI AJÁNLAT: 
Eladó 33 ár telek Kisszederjesen. Belterület. 
Építkezésre és gazdálkodásra is kitűnő. Személyes használatra is 
megfelel, és bérbe adható turistaházak építésére is ideális,  
egyenes terep. 
Villanyáram- és gázvezetékhez való csatlakozó van a telek út 
menti sarkánál, kút a telken. 
A 3304 m2-es telken gyönyörű gyümölcsös is létesíthető, vagy 
áfonya, szeder, málna és folytontermő eper is jól termeszthető.  
A föld megműveléséből származó kereskedelmi haszon sokkal 
nagyobb, mint az eladási ára. 
Irányár: 3,25 euró/m2. Az eladási ár, a jó ízlés határain belül, 
enyhén alkudható. 
Részletes információk elérhetők a 0749-521-125-ös 
telefonszámon. (67094)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér  
versenyvizsgával felvesz  

• két  utastájékoztatót (operator handling)  – COR-kód 315507.  
A versenyvizsga időpontja: március 13., 10 óra. 

A dossziék benyújtásának határideje:  
március 6., 15.30 óra. 

Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon  
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

A megáradt Nyárádba esett  
és megfulladt egy 45 éves férfi 
 
A megáradt Nyárádba esett és megfulladt hétfőn Vármező környékén 

egy 45 éves férfi. A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tá-
jékoztatása szerint az áldozat eddig még ismeretlen körülmények között 
esett a folyóba, és az ár elsodorta. A szovátai és a nyárádremetei tűzoltók 
és katonai tűzoltók megtalálták, és kihúzták a vízből, azonban már leállt 
a szíve. A helyszínen levő rohammentősök megpróbálták újraéleszteni, 
de sikertelenül, így halottnak nyilvánították. Kovács Zoltán Róbert, a 
Salvamont Salvaspeo Maros megyei egységének vezetője elmondta, 
hogy a napokban leesett bőséges csapadék, valamint a hó olvadása miatt 
jelentősen megemelkedett a Nyárád szintje, a sodrása erős, a víz pedig 
nagyon hideg. Nem tudják, hogyan esett a vízbe a férfi, őket elég későn 
riasztották, hogy segítséget nyújtsanak a tűzoltó-alakulatoknak a kere-
sésben. Amikor a csapat kiért Vármezőre, a tűzoltók már megtalálták, 
és kihúzták a folyóból a férfit – tette hozzá Kovács. (Agerpres) 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 
 

  
Közlemény 

 
A MAROS MEGYEI TANÁCS, a „DJ153F DJ107G – 
Lándor – Magyarbükkös megyei út kiszélesítése, 
Maros megye” projekt titulárisa értesíti az érde-
kelt személyeket, hogy a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség döntött a terv 
besorolásáról: a környezetre való hatás értéke-
lése nélkül, egy hatástanulmány elkészítésével a 
projektet kivitelezésre javasolják Maros megyé-
ben, Cintos községben, Cintos falu külterületén, 
telekkönyvszám 50872 és 50853, Magyarbükkös 
községben, Lándor falu külterületén és belterü-
letén, telekkönyvszám 51206, 51207, 51208 és 
51209. 
A besorolási döntés tervezete és az azt megala-
pozó indoklás tanulmányozható a következő 
weboldalon: http://apmms.anpm.ro. 
Az érdekeltek a besorolási döntéstervezettel 
kapcsolatos hozzászólásaikat/megjegyzéseiket 
elküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség internetes oldalán a közleménynek a 
közzététel dátumától számított 10 napon belül. 
 
 
 
   Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
   Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ 
   megyemenedzser 
 
 

Ovidiu Georgescu 
ALELNÖK
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 

•  Marmed - 0265/250-344 

   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 

  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 

www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 

• Dora Medicals - 0265/212-971 

• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

Nyilvános versenytárgyalás 
 
Koronka Község – Koronka, Tholdalagi Mihály utca 68. szám, Maros megye, CIF 

16410414 – közli, hogy 2023. március 14-én 11 órakor nyilvános versenytárgyalást 
tart az 57,61 négyzetméter hasznos felületű orvosi rendelő bérbeadására, amely 
Koronkán, a Tholdalagi Mihály utca 70. szám alatt székel, a kultúrotthon épületé-
ben, a B helyiségben, telekkönyvszáma 53284, Koronka, kataszterszáma  
53284-C1, és Koronka község közterületéhez tartozik.  

A részvételi iratcsomó ingyenesen hozzáférhető elektronikus formában vagy 25 
lejes áron papíralapon. Felvilágosítást kérni március 29-én 12 óráig lehet.  

Az ajánlatok benyújtásának határideje március 13-án 10 óra, a Koronkai Polgár-
mesteri Hivatalban, a titkárságon. A nyilvános versenytárgyalásra március 14-én 
11 órakor kerül sor a polgármesteri hivatalban. 

A Maros megyei méhészek figyelmébe,  
akik tagjai a Romániai Méhészek  

Egyesületének (ACA) 
 

Március 2-án, csütörtökön 16 órakor Marosvásár-
helyen, a Studium Hub (Bolyai tér 15. szám) konferen-
ciatermében  tartjuk a méhészegyesület tagjainak 
közgyűlését. Meghívott dr. Popescu Ion  mérnök, aki  
a méhcsaládok jelenlegi teleltetéséről, a tavaszi inten-
zív fejlesztésről tart előadást, hogy a korai gyümölcs-
fákról, a repcéről és akácról a gyűjtés minél 
eredményesebb legyen.  

A fiókszervezet vezetősége


