
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai 
művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, le-
szögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Uk-
rajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország 
demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más 
térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást 
indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött 
kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés erre hadiálla-
potot vezetett be.  

Putyin fogja eldönteni, hogy mikor lesz vége a támadásnak 
Az orosz katonai művelet célja Ukrajna demilitarizálása és nácitlaní-

tása, azt pedig, hogy meddig fog tartani, az orosz fegyveres erők főpa-
rancsnoka, Vlagyimir Putyin elnök fogja meghatározni – jelentette ki 
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.  

Peszkov az arra vonatkozó kérdésre, hogy mi lesz Ukrajnának és ve-
zetésének a sorsa a jövőben, kijelentette: „a többi az ukrán nép döntésé-
nek kérdése”. 

Korondi és pál- 
pataki lovas túrák 
Aki nem sízik, vagy a járvány miatt ke-
rüli a síközpontokat, a nagy tömeget, 
annak a természetközeli hosszú 
séták, kirándulások ajánlottak, hiszen 
a szép havas táj feltölt, és örömteli pil-
lanatokkal kecsegtet, még így tél 
végén is.  
____________4. 
Elcsángósodott 
lengyelek Fehér-
oroszországban 
Összesen huszonöt hallgatóval műkö-
dik az igazán családiasnak nevezhető 
papnevelde. Többnyire jóképű, dél-
ceg, életerős, hittel és szeretettel fel-
töltött huszonéves fiatalemberek 
közössége.  
____________5. 
Hagyományos  
és aktuális farsangi 
világok 
Jól benne járunk a farsangi időben, de 
kevés a hírünk hagyományos farsangi 
szokásokról, játékokról, kosaras és 
egyéb bálokról, az ünnepkörhöz kap-
csolódó más eseményekről. Aktuális 
járványhelyzetünk miatt ez érthető, de 
nem természetes állapota a kultú-
rának, sőt az emberi létezésnek sem.  
____________6.
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Háború a szomszédban 

Csütörtök hajnalban Putyin átlépte a Rubicont. A világ józanabb 
fele hiába győzködte, utolsó percig reménykedve, az orosz birodalom 
teljhatalmú urát, hogy fogja vissza rettentő hadi gépezetét. Megvá-
laszolatlan kérés maradt számunkra, hogy az elhíresült Kreml-beli 
ovális asztalfőn trónolva heteken át milyen teljesíthetetlen követe-
lésekkel ostromolta az elébe zarándokolt európai vezetőket. Talán 
csak (?!) a szakadár köztársaságok nemzetközi elismertetése volt a 
tét? Vagy az általa történelmi múlt nélkülinek nevezett, „a szovjet 
érában kreált ország” visszaterelése az orosz akolba? Netán az ame-
rikai–orosz hidegháborús világuralmi libikóka áldozatai lettünk? 
Igen, mi is áldozatai vagyunk ennek a konfliktusnak. Érezzük az 
üzemanyag és az energiahordozók csillagászati árnövekedését, az 
elszabaduló inflációt. Az elhibázott gazdaságpolitikai lépések követ-
kezménye, hogy feladtuk energetikai függetlenségünket, és nyugati 
mintára rácuppantunk az akkor még olcsónak vélt orosz gázra. De 
saját nyomorúságunkat félretéve, ezekben az órákban, napokban ag-
gódva együttérzünk a kárpátaljai magyarokkal, akiknek az ukrán ve-
zetés megnyirbálta a kisebbségi jogait, és a jelenlegi hadiállapot 
paradoxonaként a mostoha hazát kellene megvédeniük. Térségünk 
biztonságpolitikai szakértői igyekeznek nyugtatgatni minket: nem 
kell egy esetleges harmadik világháborútól tartani. Az oroszok nem 

Karácsonyi Zsigmond

(Folytatás a 3. oldalon)

Oroszország megtámadta Ukrajnát 

Putyin háborúja 



Nemzetközi borverseny 
Balavásáron  

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás szervezésében 
március 8–12. között tartják meg a 26. nemzetközi borver-
senyt Balavásáron, a Romantik vendéglőben. A beneve-
zők egy mintához 3 db 0,7 l-es, dugaszolt és felcímkézett 
palack bort kell beküldjenek. A címkén fel kell tüntetni a 
bor származási helyét, a jeligét, fajtáját, évjáratát. Egy 
minta benevezési díja 20 lej. Ezeket március 8-án 10 és 
17 óra között gyűjtik be, 9-én lesz a borok besorolása, 10-
én az elbírálás, 11-én az értékelés és 12-én 10 órától ün-
nepélyes eredményhirdetés, díjazás és díszebéd. A 
járványügyi szabályok betartása kötelező. Bővebb tájékoz-
tatás a 0722-148-210-es, 0741-125-909-es vagy 0745-
358-548-as telefonszámon. 

Nagyi, légy te is ott!  
Február 25-én, pénteken délután 6 órától a szászrégeni 
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében, a Humana 
Regun Egyesület és az RMDSZ szászrégeni nőszerveze-
tének szervezésében Nagyi, légy te is ott! címmel farsangi 
zenés-táncos-verses előadás lesz. Fellép a Járom nép-
tánccsoport gyerek- és ifjúsági csoportja, a Csim-Bumm 
ifjúsági és gyermekszínjátszó csoport, a Népszínház Ke-
mény János Társulata. Az előadáson a járványügyi előírá-
sok betartásával lehet részt venni. 

740 munkahelyet hirdet 
a munkaközvetítő ügynökség 

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség 740 
munkahelyet hirdetett meg. A cégek többek között eladó-
kat, élelmiszeripari, vendéglátóipari dolgozókat, könyvelő-
ket, gépkocsivezetőket, villany- és autószerelőket, 
mérnököket, bankszakembereket, szakképzetlen munká-
sokat alkalmaznak. Az állásajánlatok az ügynökség olda-
lán tekinthetők meg. 

Nő a szociális referenciamutató 
Március elsejétől 5,1 százalékkal, az éves infláció mérté-
kével nő a szociális referenciamutató, miután ezt éveken 
át 500 lejes értéken tartották. A most meghatározott 525,5 
lejes szociális referenciamutató határozza meg valameny-
nyi szociális juttatás összegét, így a szociális segélyt, a 
hátrányos helyzetű személyeknek járó támogatást, a gyer-
meknevelési támogatást, a pótszülői juttatást és a munka-
nélküli-segélyt, ami 375 lejről 394 lejre nő. A halmozottan 
sérült személyeknek járó támogatás 350 lejről 369 lejre 
emelkedik, míg a súlyosan sérültek 265 lej helyett 279 lejt 
kapnak – tette közzé a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoz-
tatási Ügynökség.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma GÉZA, 
holnap EDINA napja. 
EDINA: valószínűleg germán-
latin eredetű női név, az Éda 
alakváltozata, de lehet, hogy az 
Edna névből ered. 

25., péntek 
A Nap kel  

7 óra 10 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 2 perckor.  
Az év 56. napja,  

hátravan 309 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 24.

1 EUR 4,9489

1 USD 4,4262

100 HUF 1,3513

1 g ARANY 280,2920

 

IDŐJÁRÁS 
Helyenként köd, felhős 
égbolt 
Hőmérséklet: 

max. 7 0C 
min.  -3 0C

Megyei hírek 

Magyar hősök, csaták 
és szerelmek 
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes március 1-jén 19 órakor 
Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes termében 
vendégszerepel Magyar hősök, csaták és szerelmek című 
előadásával. Az előadás a magyarság híres történelmi 
eseményeit, kiemelkedő személyiségeit, dicső küzdelmeit 
idézi meg. Fellép a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Ze-
nekara, koreográfusok: Zs. Vincze Zsuzsa és Zsuráfszky 
Zoltán, zenei szerkesztő Papp István Gázsa. Rendező 
Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas kiváló művész. Jegyek a 
Maros Művészegyüttes jegypénztáránál kaphatók na-
ponta 16–19 óra között. A program a hatályos szabályozá-

soknak megfelelően korlátozott számban, védettségi iga-
zolvánnyal tekinthető meg. 

XX. Nyárádszeredai Kertésznap 
Március 12-én, szombaton kerül sor, immár huszadik al-
kalommal, a nyárádszeredai kertésznapra, melyet rossz 
idő esetén a művelődési házban, jó időben annak előteré-
ben tartanak meg. A kertésznapra a kertészeti szaporító-
anyagot, időszerű kertészeti, szőlészeti, méhészeti és 
mezőgazdasági terméket, kelléket, kisgépet előállító, for-
galmazó cégeket, magántermelőket és az érdeklődőket 
várják. Szaktanácsadást is lehet igényelni a kertészet va-
lamennyi szakágában, beleértve az időszerű növényvé-
delmi kérdéseket is. A könyvstandon nemcsak kertészeti, 
hanem változatos témájú könyvekből válogathatnak a lá-
togatók. Kiállítófelületet március 1-től 11-ig lehet igényelni 
a 0748-620-908-as telefonszámon – tájékoztatott dr. 
Jakab Sámuel. 
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Nem halad a göcsi építkezés 
Az ákosfalvi önkormányzat és tanács gondosko-
dik arról, hogy a községközpont mellett a távo-
labb eső települések is részesüljenek a 
beruházásokból.  

Osváth Csaba polgármester kérdésünkre elmondta, hogy 
a kis lélekszámú falvakban is karbantartják a középülete-
ket, az elnéptelenedő tanintézményeket állagmegóvással 
védik a teljes lepusztulástól. 

A kisgörgényi kultúrotthont felújították, de a szomszéd-
ságában ékeskedő templomról is látni, hogy a hívek szívü-
kön viselik a sorsát. Ezzel szemben a Göcsön két éve 
megkezdett munkálatok stagnálnak, a kivitelező különböző 

indokokkal szünetelteti a tevékenységet, az sem kizárt, 
hogy szerződésbontásra kerül sor. 

A többfunkciós épületben iskola, óvoda és kultúrotthon 
kapna helyet, ezáltal is költséghatékonyan lehetne működ-
tetni. Az épület közvetlen szomszédságában műgyepes 
pálya megépítésére alkalmas területtel rendelkezik az ön-
kormányzat, valamint parkolási lehetőség is kialakítható az 
intézmény mellett. Ennek a többfunkciós épületnek a be-
fejezésére, illetve előre nem látható kiadásokra 300 ezer 
lejt különítettek el az idei költségvetésből. 

A környezetvédelmi minisztérium által kiírt pályázatra 
benyújtották a székelyvajai iskolaépület felújításának a pro-
jektjét is, a beruházás értéke 2.882.273 lej. 

Ákosfalván a község egészségügyi intézményei-
nek helyet adó épület külsejét és a teljes tető-
szerkezetét felújították, újrafedték, a 
megüresedett földszinti helyiségeket szakorvosi 
rendelők számára alakították át, a közegészség-
ügyi előírások feltételeinek megfelelően. A bérleti 
szerződésekre kiírt versenytárgyalásokat lezár-
ták, a szakrendelők beüzemelése van hátra. 

Osváth Csaba polgármester szerint az emeletre vezető 
lépcsőház rendbetételére kell még sort keríteni, ezt az idő 
felmelegedésével elvégzik, mivel délelőtt és délután egya-
ránt nagy a családorvosi rendelők látogatottsága. Az önkor-
mányzat munkacsapata végezte a tetőszerkezet felújítását 
és az új cseréppel való újrafedést, ami a nagy felület és a 
magasság miatt igazi kihívásnak bizonyult, ennek ellenére 
rendkívül jó minőségű munkát sikerült végezni. Az épület 
külsejét is felújították, természetesen az újrafestés nem 
olyan, mint az eredeti festés, aminek egyrészt az az oka, 
hogy az árvizek által a legérintettebb épület. 

A községvezető hangsúlyozta a családorvosi rendelők 
rendbetételének fontosságát is, ami a családorvosok fele-

lőssége – a bérleti szerződés értelmében ez a bérlők fel-
adata –, az évek során anyagi támogatásban is részesültek, 
a felújítás pedig jogos elvárás a lakosság részéről is. 

A jelenlegi orvosi rendelőnek helyet adó épület általános 
rendbetételére tavaly 365 ezer lejt különítettek el. Jelenleg 
a községi épületben a gyógyszertár mellett családorvosi 
rendelők vannak, ezeket laboratóriumi és szakorvosi ellá-
tásokkal – belgyógyászat és fizioterápia – bővítik. A ver-
senytárgyalásokat lezárták, a szakrendelők beüzemelésére 
várnak. A község és egyben a térség egészségügyi ellátá-
sának fejlesztését is célul tűzte ki az ákosfalvi önkormány-
zat, hogy a nyárádmentieket a megyeszékhelyre való utazás 
vagy a nyelvi korlátok ne akadályozzák, és az egészségügyi 
vizsgálatokat időben el tudják végeztetni. A községben el-
érhetővé váló laboratóriumi és szakorvosi vizsgálatok bár-
melyik korosztálynak időspórlást és költségmegtakarítást 
jelentenek. 

A személyautók számára megfelelő parkolót alakítanak 
ki az épület mögötti területen, mivel eddig az intézmény 
előtt parkolási lehetőség hiányában csupán két-három 
jármű várakozhatott. Egyelőre tört követ terítettek el a par-
kolóban, a szennyvízhálózati munkálatok előtt ugyanis nem 
aszfaltozhatnak. 

Szakorvosi ellátás és laborvizsgálat Ákosfalván 
Felújították a járóbeteg-rendelőt  

Szer Pálosy Piroska 

Fotó: Nagy Tibor



fogják megtámadni a NATO-országokat. Véleményük 
szerint néhány óra vagy egy-két nap alatt elérik straté-
giai céljukat: olyan ukrán vezetést akarnak, amely nem 
rendelkezik atomfegyverrel, és semmi esetre sem lép be 
az észak-atlanti katonai szövetségbe. A kérdés az, hogy 
vajon Putyin pontosan tudja-e, meddig mehet el anélkül, 
hogy nemzetközi konfliktust, világégést okozna. Sok for-
gatókönyv létezik, a katonai elemzők véleménye szerint 
sem Nyugatnak, sem Oroszországnak nem áll érdekében 
egy nagyobb háború, bár az utóbbi a legnagyobb hasz-
not akarja kicsikarni jelenlegi helyzeti előnyéből, és el 
fog menni a falig. A hajnali hadművelet elrendelésekor 
az orosz elnök azt állította, hogy csak a katonai célpon-
tokat fogják támadni, és terveik közt nem szerepel Uk-
rajna megszállása, de törekedni fognak az ország 
demilitarizálására. Ám köztudott, hogy ha beindul a hadi 
gépezet, nehéz megálljt parancsolni neki, és az esemé-
nyek kiszámíthatatlanok lesznek. Akik néhány évtizeddel 
ezelőtt átélték a délszláv „testvérháború” testet-lelket 
pusztító, mai napig be nem gyógyuló sebeket ejtő kegyet-
lenségeit, vagy csak arra bóklásztak, tudhatják, hogy a 
fegyverek elnémulása után még sokáig fortyog a vissza-
fojtott gyűlölet. Rasz-Putyin kénköves lehelete mérges 
gázként terjeng. 

A szenátus jogi bizottsága is 
döntött 

Módosításokkal elfogadta a szenátus jogi bizottsága 
az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges bűn-
cselekményeket kivizsgáló ügyészség (SIIJ) felszá-
molására vonatkozó törvénytervezetet. Az 
igazságügyi miniszter által beterjesztett és a képvi-
selőházban hétfőn megszavazott tervezet értelmé-
ben a SIIJ megszűnik, a hatáskörébe tartozó ügyek 
kivizsgálását a jelenlegi ügyészségek veszik át, a 
nyomozásokat csak az erre kijelölt ügyészek vezet-
hetik. A felszámolt intézmény nyomozati anyagait a 
legfőbb ügyészség elküldi az illetékes ügyészségek-
nek a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon 
belül. A szenátus vélhetően hétfői plenáris ülésén vi-
tatja meg és bocsátja szavazásra döntő házként a 
törvénytervezetet. (Agerpres) 

Ismét magyar közösségi tulaj-
donban a temesvári Magyar Ház 

A temesvári Várbástya Egyesület a magyar állam tá-
mogatásával csütörtökön megvásárolta a város szí-
vében álló Magyar Házat, melyet tíz évvel a trianoni 
döntés után a város magyarsága épített kulturális 
egyesületei, politikai képviselete számára. A Temes-
vári Rádió közlése szerint az adásvételi szerződést 
csütörtökön írták alá az épület jelenlegi tulajdonosa, 
a Timpress Rt. és a Várbástya Egyesület képviselői. 
Tamás Péter, a Várbástya Egyesület elnöke az MTI-
nek elmondta: a mintegy 1800 négyzetméteres 
hasznos felületű háromemeletes irodaépület az ere-
deti rendeltetésének megfelelően ismét a bánsági, 
temesvári magyarság céljait fogja szolgálni. A Ma-
gyarország tiszteletbeli temesvári konzuli tisztségét 
is betöltő közösségi vezető szerint az épület vissza-
szerzése az egész erdélyi magyarság számára azt 
üzeni, hogy hinni és küzdeni kell, és az álmok meg-
valósulnak. (MTI) 

Évi 3,61 százalékra nőtt 
a bankközi hitelkamatláb 

A szerdai 3,56 százalékról 3,61 százalékra nőtt csü-
törtökön a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befo-
lyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb 
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). 
Legutóbb 2014. február 19-én volt ehhez hasonlóan 
magas a ROBOR, akkor 3,63 százalékon állt a mu-
tató. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat 
hónapos bankközi hitelkamatláb a szerdán jegyzett 
3,80 százalékról 3,88 százalékra nőtt, a 12 hónapos 
ROBOR pedig évi 3,94 százalékról 3,98 százalékra 
emelkedett. (Agerpres) 

Lopás a forgatáson  
A korona című Netflix-sorozat 5. évadának forgatá-
sakor 150 ezer font értékű, kellékként használt régi-
séget loptak el Dél-Yorkshire-ből. A tárgyakat 
Doncasterben emelték el három járműből múlt szer-
dán – idézte a BBC hírportálja csütörtökön a helyi 
rendőrség közleményét. Az ellopott régiségek között 
volt egy ritka Fabergé-tojás másolata, melynek ere-
detijét II. Erzsébet nagyapja, V. György vásárolta 
1933-ban. A sikersorozat 5. évadát jelenleg forgat-
ják, még idén bemutatják. A sorozat új részeinek kö-
zéppontjában az 1990-es évek eseményei lesznek, 
úgy tudni, más sorsdöntő események mellett feldol-
gozzák azt a tévéinterjút is, melyet Diana hercegnő-
vel készített Martin Bashir. (MTI)

Ország – világ 

Háború a szomszédban 
(Folytatás az 1. oldalról)

Putyin háborúja 
A szóvivő szerint Moszkva akkor lesz hajlandó szóba állni 

Kijevvel, ha az ukrán vezetés kész megtárgyalni az orosz fél 
által felvetett kérdéseket, egyebek között az ország semleges 
státusát. Emlékeztetett rá: emellett még orosz követelés az is, 
hogy Ukrajnába ne telepítsenek fegyvereket. Mint mondta, 
tisztázni kell, hogy az ukrán vezetés kész-e erre és hajlandó-e 
tárgyalni erről.  

Peszkov azt hangoztatta, hogy Moszkva nem törekszik te-
rületszerzésre Ukrajnában, ezért szerinte a „megszállás” kife-
jezés nem elfogadható a történtek leírásakor. A szóvivő úgy 
vélekedett, hogy Oroszország a történtek miatt nem kerülhet 
vasfüggöny mögé, mert ekkora országot nem lehet elszige-
telni. 
Ukrajna megszakította diplomáciai kapcsolatait Oroszországgal 

Orosz csapatok betörtek az államhatáron Fehéroroszország 
felől Kijev megyébe – közölte csütörtökön az ukrán határőr-
szolgálat. 

Az UNIAN hírügynökség jelentette, hogy Kijev megyében 
lezuhant az ukrán légierő egyik AN-26-os gépe. A repülőgépen 
14-en voltak, közülük öten életüket vesztették.  

A Szuszpilne hírportál közben arról számolt be, hogy a ha-
tóságok lezárják a fővárosba, Kijevbe vezető utakat. Kifelé 
szabad a forgalom a fővárosból.  

Ukrajna megszakította diplomáciai kapcsolatait Oroszor-
szággal – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csü-
törtökön Kijevben tartott sajtótájékoztatóján. 

„Ukrajna megvédi magát, és nem adja fel szabadságát, bár-
mit is gondoljanak Moszkvában” – idézte az Ukrinform hír-
ügynökség az elnök szavait.  

Kijelentette, hogy az orosz megszálló csapatok súlyos vesz-
teségeket szenvedtek el Ukrajna területén, a harcok azonban 
még folytatódnak. „Ukrajna fegyveres erői nagyon kemény 
csatákat vívnak, visszaverik a támadásokat a Donyec-meden-
cében és más régiókban keleten, északon, délen. Az ellenség 
komoly veszteségeket szenvedett, és még több vesztesége lesz. 
Ők jöttek a mi földünkre” – hangsúlyozta.  

Elmondta, hogy Ukrajnát földön és levegőben is megtámad-
ták, a hadsereg feltartóztatja az ellenséget, de most szüksége 
van a lakosság támogatására is. Az ukrán államfő felszólította 
az ukránokat, hogy mindenki, aki kész megvédeni az országot, 
jelentkezzék szolgálatra, és a kormány felfegyverzi őket.  
A NATO és az EU együttesen ítéli el az orosz katonai 
beavatkozást 

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, Ursula Von der Leyen, az 
Európai Bizottság és Charles Michel, az Európai Tanács el-
nöke csütörtök délutáni közös brüsszeli sajtótájékoztatóján 
együttesen ítélte el az Ukrajna elleni orosz hadműveletet. 

A sajtótájékoztatón Stoltenberg kifejtette: „a NATO az Eu-
rópai Unióval együtt Ukrajna bátor népe mellett áll, támogatja 
az ország szuverenitását, területi integritását és jogát az önvé-
delemhez”. A főtitkár üdvözölte, és az „egység erős üzeneté-
nek” nevezte az EU által bejelentett szankciókat.  

Von der Leyen elnök úgy fogalmazott, hogy az Európai 
Unió és a NATO munkája „eddig is szorosan kiegészítette egy-
mást”, de ez a válság még közelebb hozza a két szervezetet.  

„Közös kötelességünk, hogy szembeszálljunk az elmúlt év-
tizedek legsúlyosabb, Európában elkövetett agressziójával. 
Egységünk a legnagyobb erőnk. Moszkva ezt nagyon jól tudja, 
ezért mindent megtesz, hogy megosszon minket, de ennek 
éppen az ellenkezőjét érte el. Egységesebbek és elszántabbak 
vagyunk, mint valaha. Egy unió, egy szövetség vagyunk, 
egyetlen célban egyesültünk” – hívta fel a figyelmet beszédé-
ben Stoltenberg.  

Az elnök szerint az Oroszország elleni új szankciócsomag, 
amelyről az uniós tagállamok vezetői csütörtök esti találko-
zójukon tárgyalnak, „keményen sújtja majd az orosz gazdasá-
got, fokozza a tőkekiáramlást, növeli az inflációt és 
fokozatosan erőtleníti el az ország ipari bázisát”. 
Románia NATO-egyeztetést sürget  

Románia az Észak-atlanti Szerződés negyedik cikkének ak-
tiválását kezdeményezi az Ukrajnát ért orosz támadás miatt – 
jelentette be csütörtökön közösségi oldalán Bogdan Aurescu 
román külügyminiszter. 

A hivatkozott cikk szerint a NATO-tagországok tanácskoz-
nak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint 
a tagországok egyikének területi épségét, politikai független-
ségét vagy biztonságát veszély fenyegeti. 

Aurescu szerint a NATO-nak egyeztetési mechanizmust kell 
működésbe hoznia, amely figyelemmel kíséri az Ukrajna 
ellen> irányuló orosz támadás biztonsági kihatásait. 

A román külügyminisztériumban válságstábot hoztak létre, 
hogy konzuli támogatást nyújtsanak az Ukrajnában tartózkodó 
román állampolgároknak. Csütörtök délig harminc román ál-
lampolgár igényelte a kimenekítését. A kijevi román nagykö-
vetség, valamint az odesszai és csernovici főkonzulátus, illetve 
az aknaszlatinai konzulátus folyamatosan kapcsolatban van 
azokkal a román állampolgárokkal, akik bejelentették tartóz-
kodási helyüket a külképviseleteknél. 
Szükségállapot Moldovában, lezárták az ország légterét  

Az Ukrajnát ért csütörtök reggeli orosz támadás nyomán a 
moldovai kormány szükségállapot kihirdetésére kéri a parla-
mentet, és az ország légterének lezárásáról döntött.  

Maia Sandu moldovai elnök csütörtök délelőtti televíziós 
beszédében – amelyet a romániai hírtelevíziók is élőben köz-
vetítettek – elmondta: reggel ülésezett a moldovai Legfelsőbb 
Biztonsági Tanács, melynek határozata nyomán a kormány 
szükségállapot kihirdetésére kéri a parlamentet.  

Az elnök arról is beszélt, hogy több, Ukrajnába tartó utas-
szállító repülőgép az ukrajnai fejlemények miatt a chişinăui 
nemzetközi repülőtéren szállt le. Hozzátette: Moldova gondját 
viseli a Chişinăuba érkezett állampolgároknak. 

 Maia Sandu hazatérésre kérte az Ukrajnában tartózkodó 
moldovai állampolgárokat. Azt is hozzátette: szükség esetén 
országa több tízezer menekültet tud befogadni. 

Az Agerpres hírügynökség Andrei Spanut, a moldovai inf-
rastruktúra és regionális fejlesztés miniszterét idézte, aki be-
jelentette: a Legfelsőbb Biztonsági Tanács javaslatára helyi 
idő szerint 14 órától lezárják Moldova légterét, és az országba 
tartó repülőgépeket más repülőterek felé irányítják.  
Pánikszerűen menekül Ukrajna lakossága 

Az orosz katonai invázió miatt pánikba esett emberek ezrei 
végeláthatatlan sorban várakoztak csütörtökön arra az ukrán–
román határon, Tereblecea térségében, hogy gyalogosan el-
hagyják Ukrajnát. Végcéljuk Románia vagy más európai 
országok városai. A gyalogosok mellett ukrán rendszámú gép-
kocsik százai várakoztak belépésre a Tereblecea–Siret határ-
átkelő ukrán oldalán. 

Az ukrán hatóságok csak a nőket és a gyermekeket engedik 
át Romániába. A férfiak közül csak azok léphették át a határt, 
akiknek az állandó lakhelyük nem Ukrajnában van. Ilyen kö-
rülmények között a határátkelő fémkapujánál számos babako-
csis vagy gyermekét a karjában tartó nő várakozott átkelésre. 
A menekültek közül sokan csak egy bőrönddel indultak útnak 
a legszükségesebb holmijukkal.  

A Romániába való belépéshez szükséges várakozási idő na-
gyon hosszú, de ez senkit nem tántorított el a sorban állók 
közül attól a szándékától, hogy elhagyja Ukrajnát.  
Sorok a kárpátaljai határátkelőknél 

Szemtanúk beszámolói szerint óriási sorok alakultak ki a 
kárpátaljai határátkelőknél és a közelükben található benzin-
kutaknál. A Kárpátalja.ma portál csütörtök délelőtti beszámo-
lója szerint az országban kialakult helyzet miatt az emberek 
megrohamozták a boltokat és a benzinkutakat, a bevezetett ha-
diállapot miatt pedig többen elindultak Magyarország irá-
nyába. Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója a megyei állami 
közigazgatási hivatal honlapján közölte, hogy megerősítették 
a kritikus infrastruktúra védelmét, menekültek befogadására 
készül a megye. Minden tanintézmény távoktatásra tért át. A 
hágókon ellenőrzőpontokat állítottak fel, mind a kilépő, mind 
pedig a belépő forgalmat kontrollálják. A megyei vezető nyu-
galomra szólította fel a lakosságot. A menekültek elhelyezé-
sével kapcsolatos kérdések gyors megoldása érdekében 
humanitárius törzskart állítottak fel. A tervek szerint a lakó-
helyüket elhagyni kényszerülő, a Kárpátok hágóin túlról ér-
kező ukrán állampolgárokat kárpátaljai szállodákban és 
szanatóriumokban helyezik el.  
Izrael megkezdte az izraeliek és a zsidók kimenekítését  

A már Lvivbe, a lengyel határ közelébe evakuált izraeli 
nagykövetség szerint mintegy 8000 izraeli tartózkodik jelenleg 
Ukrajnában. A követség munkatársai a Jediót Ahronót című 
újság hírportáljának, a ynetnek elmondták, hogy szerdáig több 
száz kérvényt kaptak Kijevben élő izraeliektől, akik segítséget 
kértek tőlük a távozáshoz. 

„Arra készülünk, hogy fogadjuk az izraelieket és a zsidókat, 
majd továbbszállítsuk őket Lengyelországba. Az elkövetkező 
órákban emberek tömegére számítunk. Felszólítjuk az izrae-
lieket, hogy azonnal hagyják el Ukrajnát” – nyilatkozta Mi-
chael Brodszki, Izrael ukrajnai nagykövete a lapnak. 

„Elárasztanak bennünket az izraeliek telefonhívásai, hajnali 
öttől nem hagyják abba a csörgést. A segítségre szorulók jöj-
jenek Lvivbe, minden izraeli állampolgárnak igyekszünk se-
gítséget nyújtani. Egyelőre itt maradunk, de minden a helyi 
fejleményektől függ, és ha veszély fenyegeti a kiküldötteket, 
akkor természetesen innen is evakuáljuk őket” – tette hozzá a 
nagykövet. (hírösszefoglaló) 
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Mindkét szerdai mérkőzés dön-
tetlennel ért véget a labdarúgó 
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
nek első felvonásában. 

Az Atlético Madrid és a Manchester 
United spanyolországi összecsapásán a 
hazaiak már a 7. percben vezetést sze-
reztek, Joao Felix egy gyönyörű csuka-
fejessel vette be az Aléticónál 
nevelkedett David De Gea kapuját. Az 
első félidőben alárendelt szerepet játszó 
MU a fordulást követően ritmust vál-
tott, és végül a 19 esztendős Anthony 
Elanga pályafutása első BL-találatával 

a 80. percben egyenlített. Ez volt a 
Vörös Ördögök történetének 500. gólja 
a legrangosabb európai kupában. 

A két korábbi győztes, a Benfica és 
az Ajax Amsterdam 2-2-es döntetlennel 
végződött lisszaboni találkozóján Sé-
bastien Haller játszotta a főszerepet. Az 
Ajax elefántcsontparti támadója – aki a 
csoportkörben mind a hat mérkőzésen 
betalálva tíz gólt szerzett – előbb a 
saját, majd az ellenfél kapujába is beta-
lált. 

A visszavágókat március 15-én ren-
dezik.

Bajnokok Ligája: Hat gól két 
meccsen, de nem bírtak 
egymással a csapatok 

Aki nem sízik, vagy a járvány 
miatt kerüli a síközpontokat, 
a nagy tömeget, annak a ter-
mészetközeli hosszú séták, 
kirándulások ajánlottak, hi-
szen a szép havas táj feltölt, 
és örömteli pillanatokkal ke-
csegtet, még így tél végén is. 
Ilyen feltöltő lovas túrát tehe-
tünk a Korond melletti Pálpa-
takán, ami élmény, 
szórakozás és betekintés a 
mai székely életvitelbe. 

Hegyi tájak közelségében 
Amióta könnyebben elérhetők a 

külföldi, főleg az Alpok-beli sípara-
dicsomok, és tőlünk is sokan utaz-
nak oda, a közösségi 
médiafelületeken posztolt gyönyörű 
fotók alapján hajlamosak vagyunk 
azt hinni, hogy csak az Alpokban 
szép a tél, csak ott lehet igazán ki-
kapcsolódni. Valóban szép, valóban 
színvonalas szolgáltatást nyújtanak 
a síközpontok, s a látvány is lenyű-
göző.  

Azonban annak, aki a közelben 
akar feltöltődni, itt a Madarasi Har-
gita, a Bucsin, a Bogdán, Szováta és 
sorolhatnám. De van egy másik le-
hetőség is, amire a román televízi-
óban sugárzott film adta az ötletet. 
A filmen lovas szánokkal turisták 

kirándultak havas fák között, csodá-
latos tájban. S közben megálltak, az 
erdő közepén kolbászt, szalonnát 
sütöttek, grilleztek. Melléje forralt 
bort, házi pálinkát, forró teát fo-
gyasztottak.  

Tehát az ötlet adva volt, csak rá 
kellett keresni az interneten. Nem 
volt nehéz, hiszen, ha beírjuk a ke-
resőbe, hogy lovas túrák Korondon, 
azonnal előbukkan a honlap vagy a 
Facebook-oldal.  

Szóval így kerestünk rá mi is, és 
vettük fel a kapcsolatot telefonon a 
lovas túrásokkal.  

Előre megbeszélt időpontban – a 
tömeg elkerülése végett hétköznap 
– voltunk Korondon, a vállalkozás 
székhelyén, ahol panzió is műkö-
dik. Innen körülbelül tíz kilométert 
autóztunk Pálpatakáig, ahol a lovas 
tanya található. A tanyán sorakoztak 
a szánok, a szekér derekába helye-
zett ládából előkerült az áfonyapá-
linka, termoszban volt forró tea és 
kávé is, választhattunk. Az áfonya-
pálinkára esett a választás. Fino-
mabbat ennél nem ittunk!  
Pálpataka, a szétszórt falu 

Felültünk Tófalvi Berci vállal-
kozó szánjára, s a lovak indultak is. 

Tőle tudtuk meg, hogy nagy ke-
reslet van a szánozás iránt, sokan 
jönnek román vidékekről, Erdély 
minden tájáról és Magyarországról 
is. Hétvégén többen vannak. 

Pálpatakán szép napsütésben, jó 
levegőn, hegyi utakon, a tanyavi-
lágban, egy óriási területen szét-
szórt település utcáin szánoztunk, 
volt idő beszélgetni a csendes, rez-

zenéstelen tájban. A házak kilomé-
terekre vannak egymástól, jó is, hi-
szen a szomszédok nem zavarják 
egymást. Viszont a gyermekek 
innen járnak Korondra iskolába, 
ami napi több mint 20 kilométer 
gyaloglást jelent. Szép időben nem 
gond, de bizony vannak reggelek, 
amikor mínusz 10-15 C-fokot mutat 
a hőmérő.  

– A pálpataki gyermekeknek a 
nap 5 órakor nem reggelizéssel kez-
dődik, hanem az istállóban. Segíte-
nek a szülőknek, s miután megvan 
a fejés, jön a mosakodás – mert is-
tállószagúan nem lehet bemenni a 
korondi iskolába –, az öltözködés, a 
gyors reggeli, és indulás. Sokszor 
megyek el reggelente a korondi is-
kola előtt, s a pálpataki gyermekek 
szépen felöltözve fél 8-kor már ott 
vannak. Az iskolabusz – bár van – 
nem jár Pálpatakára, mert akkor az 
óvodásokat, kisiskolásokat is bevin-
nék Korondra. Ezzel megszűnne a 
pálpataki iskola, s ezt nem szeret-
nék a helybeliek. Ők is gyalog jár-
tak, a gyermekek is járjanak gyalog, 
ezt mondják. Meg lehet nézni, mi-
lyen szép, egészséges gyermekek! 
– hangzott el beszélgetésünk során.  
Nagy a keletje a túráknak 

A vállalkozó azt is elmondta, 
hogy sokáig dolgozott Magyaror-
szágon, sok baráttal jött haza sza-
badságra. Hogy ne legyen unalmas 

a korondi ittlét, gondolt egyet, be-
fogta a lovakat, s elvitte őket szeke-
rezni, télen szánozni. Olyan nagy 
keletje lett a túráknak, hogy úgy 
gondolta, miért ne csinálja pénzért. 
Így született meg a gondolat, ami 
egy évtized alatt komoly vállalko-
zássá nőtte ki magát, hiszen 12 lova 
van, ami azt jelenti, hogy egyszerre 
hat szekeret vagy szánt indíthat. A 
Korondra látogató turistáknak pedig 
szállást és étkezést is tudnak bizto-
sítani. A menüt házilag állítják elő, 
saját alapanyagokból, maguk neve-
lik a disznókat is. A feleség főz, ő 
felel a vendégek étkeztetéséért.  

Szó esett arról is, hogy Pálpata-
kán dolgos emberek élnek, több-
nyire állattartásból. A településen 
működött egy árvaház, amit a jár-
vány alatt bezártak. Hová kerültek 
a gyermekek, nem tudni. Megtud-
tuk, hogy a helybeliek az elhunyt 
szeretteiket a szétszórt telkeik vala-
melyik szegletébe temetik, temető 
nincs. 

A szánozásunk grillezés nélkül is 
két órát tartott. Ragyogó napsütés-
ben, az út lassan olvadó havában. A 
nagy hidegtől és megfázástól félve 
télvíz idején vastag, vízhatlan dzse-
kibe öltöztünk, miközben Berci láj-
biban s ingben vezette a lovakat.  

– Öt fok van, nem kell ide ujjas! 
Jön a tavasz, kezdjük a szekerezést, 
jöjjenek akkor is! 

Korondi és pálpataki lovas túrák 
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Fotó:  Mezey Sarolta

Február 25., péntek: 
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: 

Aradi UTA – Academica Clinceni (1. liga, 28. for-
duló) 

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSU 
Craiova – Chindia Târgoviște (1. liga, 28. forduló) 

* 21.00 óra, M4 Sport: Paksi FC – MOL Fehér-
vár FC (NB I, 22. forduló) 

Február 26., szombat: 
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: 

Konstancai Unirea – Bukaresti Steaua (2. liga, 17. 
forduló) 

* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: 
Medgyesi Gaz Metan – Universitatea 1948  
Craiova (1. liga, 28. forduló) 

* 15.30 óra, M4 Sport: ZTE FC – Kisvárda 
Master Good (NB I, 22. forduló) 

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári CFR 1907 
(1. liga, 28. forduló) 

* 18.00 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Pus-
kás Akadémia FC (NB I, 22. forduló) 

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bu-
karesti Rapid 1923 – Bukaresti Dinamo 1948 (1. 
liga, 28. forduló) 

* 20.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Gyir-
mót FC Győr (NB I, 22. forduló) 

Február 27., vasárnap: 
* 13.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: 

Campionii FC Argeş Piteşti – FC Voluntari (1. 
liga, 28. forduló) 

* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bo-
tosáni FC – CS Mioveni (1. liga, 28. forduló) 

* 15.30 óra, M4 Sport: Újpest FC – Mezőkö-
vesd Zsóry FC (NB I, 22. forduló) 

* 18.00 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – MTK 
Budapest (NB I, 22. forduló) 

* 18.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: 
Nagyszebeni Hermannstadt – Dunărea 2005 
Călărași (2. liga, 17. forduló) 

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bu-
karesti FCSB – Konstancai Farul (1. liga, 28. for-
duló) 

Február 28., hétfő: 
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Ko-

lozsvári Universitatea – Concordia Chiajna (2. 
liga, 17. forduló) 

* 21.00 óra, M4 Sport: Kecskeméti TE – Vasas 
FC (NB II, 25. forduló) 

Román és magyar futballbajnoki 
mérkőzések a televízióban 

Mezey Sarolta

Eredményjelző 
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések: 
* Benfica (portugál) – Ajax Amsterdam (holland) 2-2 (1-2) 
Gólszerzők: Haller (26., öngól), Jaremcsuk (72.), illetve Tadic (18.), Haller (29.). 
* Atlético Madrid (spanyol) – Manchester United (angol) 1-1 (1-0) 
Gólszerzők: Joao Felix (7.), illetve Elanga (80.). 



(Folytatás február 18-i lapszámunkból) 
Bencés kolostor, hullaház, teológiai 
szeminárium 

A valamikori bencés kolostor működését a 
Grodnóra is ráköszöntő kommunista rezsim 
betiltotta, a rendeket feloszlatta, a klérus mű-
ködését jobbik esetben gátolta, amúgy ül-
dözte. A második világháborút követő 
politikai hatalomváltás, a szovjet idők bekö-
szönte így hát radikális változásokhoz veze-
tett. A már említettek mellett még számos 
példát felsorakoztathatunk ebek harmincad-
jára jutó, lerombolt, „szerencsés” esetben 
kolhozosított templomokról az egykori Szov-
jetunió területén, beleértve a Belarusz Szo-
cialista Köztársaságot is. De kell-e 
radikálisabb változás annál, ami a bencések 
épületével történt a vörös érában? A szó szo-
ros értelmében morbid rendeltetést kapott: 
hullaház működött benne, szalonképesebben 
kifejezve: kórbonctani és törvényszéki inté-
zet. De szerencsére „Krisztus feltámadott” 
(Lenin még él, de bizonyára nem kell kétezer 
év az itteni agóniájához sem), és 1991-től a 
hosszú időn át bencés kolostornak, négy év-
tized során pedig hullaháznak helyet adó épü-
let megtalálta új rendeltetését: három 
évtizede Fehéroroszország egyetlen római 
katolikus teológiai szemináriumának nyújt 
otthont.  

Összesen huszonöt hallgatóval működik az 
igazán családiasnak nevezhető papnevelde. 
Többnyire jóképű, délceg, életerős, hittel és 
szeretettel feltöltött huszonéves fiatalembe-
rek közössége. Ottjártamkor éppen kora dél-
utáni précesre igyekeztek a papnövendékek a 
teológiai szeminárium tágas kápolnájába. 
Kintről füleltem, de nem tudtam eldönteni, 
hogy milyen nyelven imádkoznak, milyen 
nyelven dicsőítik Istent mintegy tíz percet 
tartó áhítatuk során. Utóbb kiderült, fehér-
orosz nyelven. Ugyanis én keddi napon jár-
tam ott, márpedig hétfőtől csütörtökig a 
reggeli, délutáni és esti misék fehérorosz 
nyelven, péntektől vasárnapig pedig lengye-
lül zajlanak. Sajátos többnyelvűség, amit csu-

pán tetéz az, hogy a teológusok oktatása 
során az orosz nyelv is nagymértékben hasz-
nálatos. A katolikus egyház történetének a ta-
nítása például lengyelül, az egyetemes 
egyháztörténet fehéroroszul történik. Néhány 
tantárgynál, ahol orosz szakirodalmi könyv 
áll rendelkezésre, no meg a tanár is azt része-
síti előnyben (könnyebb neki), oroszul be-
szélnek. Ehhez még hozzáadódik a 
papképzéshez igazodó latin, valamint a görög 
nyelv oktatása.  

Feltehető a kérdés, hogy ilyen bábeli 
nyelvzavarban végül is mi az elsődlegesen 
használt nyelv annál a nemsokára felszente-
lendő teológusnál, akinek nagyszülei annak 
idején egyöntetűen lengyelek voltak? Szóval, 
mi a lengyel (litván?) papnövendékek anya-
nyelve? Abban az országban, ahol a történe-
lem során hosszú időn át közös 
államszövetséget alkotó lengyeleken és a lit-
vánokon kívül mindenki pravoszláv volt. 
Legfeljebb ateista, ahogy azt a szovjet poli-
tika megkövetelte. Nos, mi a fehéroroszor-
szági lengyel papok anyanyelve? Miközben 
bizonytalankodom, számomra nem az okozza 
a dilemmát, ami immár nyilvánvalóvá vált: 
már nem a lengyel. A dilemma abból adódik, 
hogy fehérorosz vagy orosz? Mert a több-
nyire orosz oktatási rendszerben érettségihez 
jutottak többsége már alapvetően orosznyelv-
használóvá vált, miközben vidéken vagy ép-
penséggel a papi szemináriumon az 
átlagosnál nagyobb mértékben használt a fe-
hérorosz nyelv. 

A könyvek, a kiadványok, a lapok külön-
böző nyelven íródnak. Szemináriumi látoga-
tásomkor én is kaptam egy-egy kiadványt. A 
Slovo Zicia nevű vallási újság lap formá-
tumú, a cirill betűs Dialog viszont folyóirat 
kinézetű. Fehérorosz nyelven íródott, amit 
már magam is segítség nélkül meg tudok ál-
lapítani. A belarusz nyelv ugyanis a rendes i 
betűt használja és nem a cirill betűset.  

A grodnói papnövendékek közül akadt 
egy, akivel sikerült elbeszélgetnem angolul. 
A kapusnál a lengyel–magyar barátságra hi-
vatkoztam ugyan, de az még nem bizonyult 
elegendőnek ahhoz, hogy megértsük egy-
mást. Ezért az egyik hallgatóhoz közvetített, 

majd ő az angolul nála jobban elboldoguló 
barátjához. Aki bizonyára a teológiai szemi-
nárium doyenje a maga harmincöt évével. A 
krisztusi elhivatás üzenete élete teljében ju-
tott el hozzá, ami örömmel és szeretetteljes 
várakozással tölti be leendő papi szolgálata 
iránt. Egyelőre azonban csak elsőéves, azaz 
harmad-. A papképzés ugyanis két lépcsőben 
zajlik: két év filozófiával kezdődik, amit 
négy év teológiai tanulmány követ. 

Beszélgetőtársam ebédre hív a menzába, 
amit egyedül fogyasztok el, mivel ő a teoló-
gustársakkal már evett, miközben én vártam 
rá. Az ebédlő tiszta, a bejárati ajtótól jobbra 
néhány portré a falon. Amint utóbb kiderül, 
a harminc éve alapított teológiai szeminárium 
eddigi rektorai sorakoznak egymás mellett. A 
savanykás káposztaleves és a rizses hús egé-
szen megfelelő menzakoszt egy pohár hűsí-
tővel leöblítve. No meg egy körte is jár 
hozzá, amit beszélgetőtársam zsebre tett, és 
szinte útravalóul vesz elő a zsebéből, amikor 

– rám fordított idejét meg-
köszönve – elbúcsúzunk. 
Ezúttal némi bátortalanság-
gal lengyelül hebegek el 
egy köszönömöt. Hozzáál-
lásomban maradéktalanul 
megerősít, amit előzőleg 
tapasztaltam: a teológia ká-
polnájában a lengyel pápa, 
II. János Pál van egyedül 
jelen képi ábrázolásában, 
az őt követők, az éppen 
tisztségét betöltő „nincs 
jelen”. Egy zsebnaptár mé-
retű, hazavihető kis lapon, 
amiért két belarusz rubelt 
dobok a perselybe. Kacsika 
jut eszembe, ahol a wi-
elyczkai lengyel bányá-
szok, szakemberek 
idetelepítésével jött létre a 
bukovinai sóbánya a 
XVIII. század végén. A 
még mindig jelentős len-
gyel lakosságú település 
központját II. János Pál tér-
nek nevezték el, ahol a len-
gyel pápa egész alakos 

szobra áll, és Nagyboldogasszony napján az 
ő óriásbannerét helyezték a templom bejárata 
fölé. Mintha a túlvilágról is azt üzenné egy-
kori lengyel híveinek, hogy számukra mind-
örökké ő a pápa.  

Bár nem vallja magát egyöntetűen lengyel-
nek a beszélgetőtársam, aki fehéroroszul már 
sokkal jobban boldogul, örvendetes, ahogyan 
igyekszik újratanulni ősei nyelvét és hitét. 
Tőle nemcsak a teológiáról, identitási kérdé-
sekről kapok információkat, hanem Báthory 
István felől is érdeklődöm. Bár részleteket 
nem elevenített fel az életéről, azért megtud-
tam, hogy személyének említése és elemzése 
benne szerepel az iskolai tananyagban. A fe-
héroroszok nemcsak tisztelik, mondhatni tel-
jes szívből szeretik, mivel a sikeres livóniai 
háborúban a fennhatósága alá kerülő Grodno 
polgárai (is) függetlenebb életet élhettek, sza-
badon gyakorolhatták nemzeti identitásukat. 
Ami sem előtte, sem utána nem bizonyult 
problémamentesnek. Arról viszont vendéglá-
tómnak nem volt tudomása, hogy bármilyen 
formában is meg szoktak-e emlékezni a 
Grodnóban elhunyt Báthory Istvánról. Ezért 
javasoltam, hogy papnövendék társaival 
együtt legalább néhány gondolat, ima erejéig 
emlékezzenek meg a nagyságos lengyel ki-
rályról, litván nagyhercegről. És – tegyem 
hozzá – erdélyi fejedelemről. Ami sokkal in-
kább nekünk fontos, mint a Báthory István 
emlékezetét aktívan megőrző lengyel, litván, 
fehérorosz népnek. 

Miután a latin (lengyel) és cirill feliratú ká-
polnából kilépve elhagyom a teológiai szemi-
nárium falait, már semmi sem emlékeztet a 
lengyeles hangulatra. Nincs felirat, de lengyel 
rendszámú autót sem látok (igaz, más kül-
földi rendszámot sem). Egyet láttam csupán, 
még a teológia udvarán. Pedig igencsak 
közel, húsz kilométeren belük húzódik a be-
larusz–lengyel határ. Ahol éppen puskaporos 
a hangulat, mivel a nyugati korlátozásokkal 
szembeni válaszlépésként a hatóságok mig-
ránsok tömegeit szállítják repülővel a fővá-
rosba, onnan pedig busszal a határhoz. Ebből 
semmit sem tapasztalok, csak a hírekben ol-
vasom, hogy mi történik néhány kilométerrel 
odébb.  

(Folytatjuk) 

A papnevelde előtti bencés templom

Néhányan a lengyel nagykövetség előtt
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Jól benne járunk a farsangi időben, de 
kevés a hírünk hagyományos farsangi 
szokásokról, játékokról, kosaras és 
egyéb bálokról, az ünnepkörhöz kap-
csolódó más eseményekről. Aktuális 
járványhelyzetünk miatt ez érthető, 
de nem természetes állapota a kultú-
rának, sőt az emberi létezésnek sem. 
A járvány előtti világunkban ilyenkor 
egymást érték a rendezvények, de 
legalább egy jókedvű összejövetelre, 
táncmulatságra vagy iskolai karne-
válra mindenütt futotta. 

Hagyományos farsangi szokások, játékok 
A hagyományos népi kultúrában a farsang 

időszaka a karácsonyi és a húsvéti ünnepkör 
között, vízkereszt napjától hamvazószerdáig, 
valóságos színházi évadnak is számított. Az 
európai és a magyar népi kultúrában a far-
sangi időhöz kapcsolódik a legtöbb dramati-
kus szokás és játék. A falvak életrendjében ez 
a mezei gazdálkodás rövid szünete, a pihe-
nés, a téli asszonyi társas munkák, a leány-
legény fonók és más összejövetelek, a 

szórakozás, a táncmulatságok, a párválasztás 
és lakodalmak, a fonóbeli játékok és maszkos 
jelenetek előadásának ideje volt. Mozgalmas, 
sűrített időrendje a kalendáriumi évnek és az 
emberi szabadságvágynak. 

 A farsangi dramatikus szokások és játékok 
bősége tekintetében a közép-erdélyi néprajzi 
tájunk, Marosszék és a tágabban értelmezett 
marosi régió egyike lehet a leggazdagabbak-
nak, akár európai viszonylatban is. Amikor 
évtizedekkel ezelőtt szülővidékemen elkezd-
tem a gyűjtésüket, dokumentálásukat, ezt a 
végtelen gazdagságot még nem sejtettem. De 
elkapott a megismerésük láza: farsangról far-
sangra, vidékről vidékre, faluról falura, szinte 
házról házra menve, jelenetről jelenetre kér-
dezve, figyelve, elvegyülve a farsangolók kö-
zött, lassan kibontakozott a farsangi 
színjátékos világ, és benne a játékos ember, 
a homo ludens alakja. Amikor aztán egy időre 
abbahagytam és megszusszantam, elcsodál-
kozhattam: 126 településről 915 farsangi szo-
kás- és játéktípus vagy változat és még több 
farsangi alak nézett vissza papírról, fénykép-
ről, szólt hangszalagról, filmkockáról. Ezek-
kel a játékokkal egyrészt a farsangi időben 
tartott fonókat és más társas összejöveteleket 
keresték fel, vagy házról házra jártak az álöl-
tözetes alakok (többségükben legények, de 
férfiak és asszonyok is, a szomszéd fonó 
népe), akiket tájainkon hol maszkuráknak, 
hol fársángoknak, másutt batykóknak, bakku-
soknak neveztek. „Fonószínház” is lehetne a 
neve, mert leginkább a fonó népi intézménye 
szolgált keretéül, színpadául. A farsang utolsó 
napjaiban, különösen húshagyókedden és 
hamvazószerdán, a falu terei változtak moz-
gószínpaddá, kötött szerkezetű vagy más 
vidám menetek járták az utcákat. Résztvevői 
(régebben házasság előtti legények, férfiak, 
újabban asszonyok, leányok is) egy-egy jele-
netet adtak elő többször a nap folyamán, be-
köszöntek a házakhoz, és sokféle tréfát 
megengedtek maguknak. Ahogyan szerették 
mondani: űzték az eszüket, fogta őket a fi-
gura. Ez az „utcaszínház” a teljes közösséget 
szólította meg, és egyben ennek a szószólója. 

A fonószínház vidékünkön kedvelt előadá-
sait tematikus rendbe sorolva, kezdhetnők az 
állatmaszkos játékokkal (kecske, ló, medve, 
bika, gólya), folytatva a mitikus alakokkal 
(halál, ördög, bábuk), az életfordulókkal (la-
kodalmas és halottas játékok), a mestersége-
ket, embertípusokat megjelenítő játékokkal 
(betyárok, cigányok, kovácsok, orvos, bor-
bély stb.), de jelenünkhöz közeledve egyre 
sűrűbben színre léptek a korabeli aktualitás 
alakjai is. A farsang végi utcaszínház jelleg-
zetes szokásjátékai régiónkban a szimbolikus 
lakodalom (a sámsondi fehér fársáng, a köl-
pényi szép fársáng, a kibédi fársáng), a ko-
mikus-parodisztikus lakodalom (Beresztelke, 
Szásznádas-Pipe), a vénlegény- és vénleány-
csúfolás (csutakhúzás a Nyárádmente falvai-
ban), a farsang temetése (Görgényüvegcsűr, 
Sóvidék, Küküllő vidéke), a farsang és a böjt, 
Konc király és Cibere vajda küzdelme (szór-
ványosan a teljes régióban). A hagyományos 
fonószínházi játékok közül lassanként kima-
radtak az állatmaszkos és a mitikus alakok, a 
farsang végi utcaszínház lakodalmas és teme-
tési játékai megőrizték népszerűségüket. A 
farsangi kultúrában egyszerre temetnek, űzik 

a telet, és lakodalmaznak, párosodnak az új 
élet, a tavasz, a megtisztulás örök reményé-
ben és óhajával. 
 A mindenkori aktualitás farsangi alakjai 

A hagyományos farsangi jelenetek és ala-
kok mellett már jó ideje megjelentek az adott 
korszak aktuális figurái. A fonószínház szo-
bai, belső, a kívülállóktól elzárt tere erre sok-
kal alkalmasabb volt, mint az utcaszínház 
kötött rendje, nyilvános tere, bár ez utóbbiban 
is egyre gyakrabban fel-feltünedeztek az el-
múlt évtizedek során. Ragadjunk ki néhány 
példát a mindenkori aktualitás farsangi jele-
netei és alakjai közül a második világháború-
tól napjainkig. 

Mezőmadarason és több más faluban az 
1940-es évek végének fonójában megjelení-
tették a menekülést, az orosz katonákat, nagy 
riadalmat, felfordulást okozva a fonóházban. 
A marosszéki Mezőség falvaiban az 1950-es 
években percseptorok, adószedők jelentek 
meg farsangi alakként, és követelték az adót. 
„Ezt a fonóban komolyan elhitték. Haragud-

tak reám, hogy miért vittem oda, nem ismerte 
meg őket senki.” Ugyanebben az időben Ma-
gyarpéterlakán állatbegyűjtőnek öltöztek a le-
gények, a fonó népét megvizsgálták, hogy „jó 
húsban vannak-e”. Mezősámsondon utánoz-
ták a pénzcsalókat, akik a földgáz bevezeté-
sére pénzt gyűjtöttek a faluból, majd 
nyomtalanul leléptek. Gyulakután farsangi 
batykóként jelenítették meg a kollektív gaz-
daság fogatosát, brigádosát és elnökét. A je-
lenetben a fogatos arra panaszkodott, hogy 
nem kapnak fizetést, eldobta az ostorát, fel-
mondott. A brigádosról és az elnökről gúnyo-
lóéneket kezdtek, becsapták az asszonyokat. 
„Mert én többé sose hiszek/ Az ő hazudós 
szavoknak”, fújták. Mezőfelében az 1980-as 
években több farsangi játékban megjelent a 
milicista. Egyrészt olyan játékok születtek, 
amelyekben ő az egyik főszereplő, másrészt 
a hagyományos játékok bővülhettek a rendőr 
szerepkörével. Az 1989-es karambol jelenet 
színhelyén megjelenik a milicista alkohol-
szondával, de ő is alig áll a lábán. A bikavá-
sár jelenetben követeli az eladócédulát, a 
bikát a vágóhídra küldi, a gazdát a „várme-
gyeházára”. Az 1992-es változatban is kérné 
a cédulát, de „most szabad a vásár”, nem pa-
rancsolhat, végül a „bika” szarvai között ta-
lálja magát.  

Változtak az idők a farsangi játékokban, de 

a farsang örök szabad szelleme nem. Az 
1990-es farsang aktuális figurái természete-
sen a néhány héttel azelőtt kivégzett diktátor 
és hozzátartozói voltak. Mezőfelében N. C. 
mint suszter jelent meg cipészszerszámokkal 
és kitüntetésekkel, a farsangtemetésen több-
felé a házaspár koporsóit is elégették. Az 
1990-es évek elejének jellegzetes aktuális 
alakja volt a földmérő brigádos és a földéhes. 
Alsósófalván komikus mozdulatokkal mérte 
kinek-kinek a „jussát”, Kelementelkén a ri-
porternek elmondta a földéhes, hogy meg-
kapja a „három sing földet” (sírhelyet a 
temetőben). A fotóriporterek és a tévések is 
népszerű farsangi figurákká váltak. A mikro-
fonjuk kukoricacsusza, az „operatőr” disznó-
perzselő szerkentyűvel filmezett. 
Megjelentek a lovas indiánok és „kóbojok”, 
az apácák és az utcai lányok, Mezőfelében 
éppenséggel a türelmi zóna jelenet, Gyula-
kután a vetkőző kisasszony. Mezőfelében és 
Beresztelkén bányászok csaptak össze a rend-
őrökkel, az emlékezetes bukaresti bányászjá-
rást utánozva és parodizálva. Nagyot ugorva 
az időben, de Beresztelkén maradva, béke-
fenntartó ENSZ-katonákkal is találkozhat-
tunk 2006-ban, a hagyományos 
palacsintasütő és -osztogató szekérről meg-
kóstolhattuk az új világ, az EU palacsintáját, 
aminek, a reklámja szerint, már akkor 5 euró 
volt darabja. S ha már nem kell a legénye-
inknek katonának menni, nincsenek katona-
legények, akkor az alsósófalvi leányok 
öltöztek annak, bokrétával a kalapjukban. 
Felvirágzott a sóvidéki gyógyturizmus? 
Nosza természetgyógyász szépségszalonnal 
és Pusztai Uniós Wellnessközponttal várták 
az alsósófalvi Puszta utcában a farsangteme-
tés résztvevőit. Kellene a bölcsőde, de még 
nincs a faluban? 2020-ra elkészült a farsangi 
bölcsőde, igaz, csak két férőhelyes. 

S ha már itt a járvány, és kell az oltás, 
bőven volt belőle a 2021-es alsósófalvi far-
sangtemetés utcai asztalán, úgymint sófalvi, 
atyhai, siklódi és bukaresti vakcina, a sófal-
viak közül többféle, és aki mégis elkapta a ví-
rust, befeküdhetett a rögtönzött, teljes 
felszereltségű, utcai Bábakalács Kovid Kór-
házba. A farsang szelleme, játékkedve nem-
csak a hagyományos szokásokat élteti, hanem 
megteremti komikus vagy mellbevágó aktu-
ális jeleneteit és alakjait is.  

Dr. Barabás László 

 Amikor lányok a katonalegények (Alsósófalva, 2017) 

Utcai palacsintasütés Beresztelkén...

A farsangtemetés egyik aktuális helyszíne és asztala (Alsósófalva, 2021)              A fotókat a szerző készítette

... de az nem is akármilyen: EU-palacsinta (2006)
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Hagyományos és aktuális farsangi világok



Szétszakadt a hó térképe, 
sáncon az ibolya kél, 
illatát a csillagfénybe 
fújja az északi szél. 
Még beheged éjszakára 
a tó széle csipkésen, 
hajnalban a madár lába 
ha érinti, szétzizzen. 
Szőlők alatt megrekedt a 
dal, a kapás dülöngél, 
körme közt a cigaretta, 
tüzét fölszítja a szél. 
Bagoly a szárnyát kinyújtja, 
kóbor kutya hasas-nyulra 
vadászik a mezőben. 
 
Február végi Esti képek. Nagy László versciklusának má-

sodik darabjával indulok február és március határára ma, ked-
ves Olvasóm. Tarts velem barangolásomon! 

27. már húshagyóvasárnap. Leveti lassan ki-ki farsangi 
maskaráját, kezdődik a böjt. 

 
Az igazi farsangi karneválok ideje az ünnepkört záró na-

pokra esik: farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyó-
keddre. A „húshagyó” elnevezés az olasz eredetű karnevál 
szó tükörfordítása. A szót általában népi etimológiás úton-
módon a latin carnem levare, „húst elhagyni” kifejezésből 
származtatják. A farsangoló nép tréfás olvasata ebből szüle-
tett: Carne, vale! – „Hús, ég veled!”. A karnevál szó mögött 
azonban egy egész szócsokor rejtezik, s ad lehetőséget nem 
is oly bolondos etimologizálásra – írja Jankovics Marcell 
Jelkép-kalendáriumában. – Nyelvészetileg e bokréta szóvi-
rágai persze nem mind egy tőről fakadtak; a farsangoló népi 
etimológia kötött belőlük csokrot a századok folyamán. 

 
Az új farsang beköszöntött, 
Vígan lakjuk a Vízöntőt 
Dalra, táncra, maskarára, 
Legyél készen hamarjába, 
Kiszabták a farsang hosszát, 
Hamvazóra látod rosszát, 
Mulassunk hát húshagyóig, 
Míg farsangunk ki nem űzik. 
 
A régi rigmus ma már sokak fülében idegenül hangzik, 

nem köztudott dolgokról regél. S úgy tűnik, mintha napja-
inkra már végleg kiűzték volna a farsangot, azt az ünnep- és 
szokáskört, amely századokon át vidámította meg a vízöntő 
és halak, vagyis január és február havát – írja Bogdán István 
Régi magyar mulatságok című esszéjében. 

Régente a maskarabál szerves része volt a téltemető vi-
galmaknak. A szarvas ördögmaskarák a farsangolók kellékei 
voltak. A maszkokhoz főleg kecskeszarvat használtak, a kecs-
kebak pedig az ördög állata volt. A katolikus egyház ördög-
űző harcot vívott e farsangi szokások ellen. Mindent, ami 
komolytalan és világi, az ördög művének tartotta a középkori 
egyház, a táncos farsangot az ördög ünnepének, a böjtben is 
folytatott mulatozást pedig egyenesen a kísértő sátán sikeré-

nek. 
Böjt első vasárnapján a pap a szószékről az Úr 

megkísértéséről és a Gonosz megszégyenítéséről 
szólt, intésképpen azoknak, akik a nagyböjtben hely-
telenkedni akarnának. Az ördög által elragadott tán-
colók története része az európai mondakincsnek, 
magyar meseváltozata is közismert. Arany Jánost 
is balladára – Az ünneprontók – ihlette a hamvazó-
szerdán is mulatozók elkárhozása. 

A húshagyókeddet követő hamvazószerdán, már-
cius 2-án lesz 205 éve annak, hogy 1817-ben meg-
született a legnagyobb magyar balladaköltő, a 
nagyszalontai hallgatag nótárius. 

A farsangi mulatságok eleve csak ősi pogány ta-
vaszváró szertartások voltak valamikor. 

A farsang a pogány római Saturnalia öröksége 
volt, Szaturnusz pedig a bak és a vízöntő hava, a far-
sang asztrológiai ura. A farsangi borisszák így aztán 
pogány isten egészségére ürítgették poharaikat, Bac-
chuséra, akinek egyik szent állata a kecske volt. 

A szarvas maszkok mögül Cernunnos képe is ki-
kandikál. A kelta naptár évkezdő istene ő, s szarvak-
kal ábrázolták. A szarv az újhold jelképe volt ilyen 
összefüggésben, s azért nőhetett alvilági lények hom-
lokán, mert az újhold a sötétség ideje. A középkori 
farsangolók mégis az újholdat kívánták megidézni. 
Volt ennek kézzelfogható laikus magyarázata is. Ha 
ugyanis a farsang húshagyója a gyertyaszentelő utáni 
újholdra esik, az a várva várt tavasz korai érkeztét je-
lenti – legalábbis naptári értelemben. 

Az idén március 3. éppen a február 2. utáni gyer-
tyaszentelőre következő újhold napja. 

Hozzárendelt mágia, tavaszidézés volt tehát a fő 
ok, amiért húshagyókedden felvonultak a szarvvise-
lők. Ezért is hordtak fekete újhold- és fehér telihold-maszko-
kat, s ha erre nem tellett, kormozták vagy/és lisztezték 
arcukat. A papok mindezen bohóságokat nem nézték jó szem-
mel. 

A kövércsütörtök mára jámbor zabálássá silányult. Nem 
úgy régente Csíkmenaságon. Még táncra is perdültek e 
napon, de Isten megtévesztésére – mármint hogy ők nem is 
katolikusok – románosan kieresztették az ingüket – az orto-
dox húshagyókedd később következik –, és a táncot, ugyan-
ilyen gyerekes fondorlattal, kalapban járták, s 
zsidóvecsernyének nevezték. 

Űzzük ki hát mi is a farsangot Csokonai Vitéz Mihály A 
Fársáng búcsúzó szavai című ódájának szavaival: 

 
Űzik már a fársángot, 
Bor, muzsika, tánc, múlatság, 
Kedves törődés, fáradság, 
Kik hajdan itt múlattatok, 
A közhelyről oszoljatok! 
Kongatják a harangot: 
Űzik már a fársángot! 
 
Fussatok hát, víg napok! 
Tíz hete már, hogy vígsággal 
Játszodtatok e világgal, 
De itt lepnek a papok: 
Fussatok hát, víg napok! 
 
Pszt! minden táncpaloták! 
Ürűljön boros asztalom, 
Némúljon meg a cimbalom, 
Szűnjetek meg, hahoták! 
Pszt! minden táncpaloták! 
 
…Most veszek már maskarát! 
Köz-helyen nem szabad lennem: 
Azért álorcát kell vennem; 
Hogy ne lásson pap s barát, 
Most veszek már maskarát… 
 
A természethez való tartozás ösztöne munkált a régi idők 

emberében. 
Manapság? Márciusban, az újjászületés hónapjában jobban 

érezzük, mint bármikor, hogy mennyire oda tartozunk: az élő 
természethez.  

A természet valamikor az ember elemi eltartója és gyöt-
relmes-gyönyörűséges terhe volt. Az ember nem beszélt róla 
mint különálló létezőről, mert egy volt vele. Aztán az ember 
lassan megerősödött. Okosodott. 

És szembefordult a természettel. Célja a meghódítás volt, 
a természet leigázása. De legyőznie nem sikerült – szeren-
csére. Viszont kizsigerelnie, pusztítania igen. Az okos ember 
civilizációja áldások és átkok sora. 

A füvek, bogarak, szelek, madarak, az élőkhöz tartozunk, 
ahonnan kiszakadtunk. Végérvényesen. 

Végérvényesen? Jövőnk talán azon áll vagy bukik, hogy 
sikerül-e visszatérnünk az anyatermészethez. Az ösztönös 
odatartozást megőrizve tudatosan ne urai, hanem pásztorai 
legyünk a létnek. 

 
Úgy sajog ez a vad tavasz, 
mint a letépett ragtapasz 
helyén a bőr, 
pedig beforrt a tél sebe: 
már burjánzik a fény fele 

a nyers gyönyör. 
Csak bizsereg, eltűnt a seb, 
egyre teltebb és fényesebb 
a test, új testet ölt, 
eső csorog a könny helyett, 
és örökléttel hiteget 
a vak sebész, a föld. 
 
Szabó T. Anna Tavaszba hívogató soraival induljunk to-

vább, szemügyre venni e tavaszodás jeleit. 
Február végén, március elején Európa fölött gyakran ala-

kul ki nagy kiterjedésű alacsony légnyomású légköri képződ-
mény. Ennek keleti oldalán erőteljes déli áramlással meleg 
levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. Hatására melegebb 
napok jönnek. A hőmérsékleti minimumok lassan tartósan 
fagypont fölé kúsznak az Erdélyi-medencében. A ciklonhatás 
következménye az is, hogy erőteljesebb szelek érkeznek. Ed-
digelé a március volt a Kárpát-medence egyik legszelesebb 
hónapja, csak az április múlta felül. 

A csapadék eső, záporeső formájában hull, de néha egy-
egy átmeneti lehűlés havazást is hozhat. Nem ritka, hogy e 
hónap még igen jó sízésre alkalmas havat tartogat a Kárpá-
tokban. 

Öröklét. Örök élet. A költőnő nagyapja Erdélyi magyar 
szótörténeti tára X. kötetében olvasom az 1710-ben kelt so-
rokat: 

 
…a halál kapujában az üdőből örökkévalóságba átalment 
lélek bizonyos arról, hogy amely állapotba ő akkor tétetik, az 
osztán soha nem változik, sem el nem végződik, ez már az 
örök élet, a mennyország, vagy örök halál, pokol. 

 
Így válik teljessé mai sétánk térben és időben a tavaszt 

váró szülőföld körül. 
 
Ömlik a nap a konyhaablakon. 
Csak fél órát tart. Elmosogatok, 
kavargatom a fűszeres levet. 
Most egy szertartás részese vagyok – 
tortalapáton tükrös fény remeg, 
és a tavaszi megvilágításban 
levedlik földi szennyüket a tárgyak: 
kristálycukorral pettyezett kanál, 
…a fényhabot habaró habverő, 
a falra mozgás közben remegő 
fényrasztert riszáló reszelő, 
s a váratlanul előbukkanó 
három meleg és kerek kicsi nap: 
az aranyozott kávéskanalak. 
 

– az unoka, Szabó T. Anna Márciusával lépünk be kikelet 
havába – 

 
A rádióból zongora pilinkél, 
a tüllfüggönyön árnyékminta himbál, 
langyos olajjal keni hátamat 
a lassan melegedő déli nap, 
pancsolok, nem gondolok semmire, 
szórakoztat a poharakon át 
prizmásan megtörő sugár színe... 
 
Ezzel a tavaszkezdő zsongással mámorosítva, maradok ki-

váló tisztelettel.  
Kelt 2022-ben, jégtörő Mátyás után egy nappal 

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (DIII.) 

Még beheged éjszakára a tó széle csipkésen
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Még burjánzik a fény fele a nyers gyönyör
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket március 10-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

Az  EGY KÖZMONDÁS 
cím  pályázat nyertesei: 

ANTAL ANNA,  
Vámosgálfalva  

FAZAKAS KÁLMÁN,  
Marosszentgyörgy, Erdélyi út  

A pályázati rejtvény megfejtése: 
ÁLOMBAN, SZERELEMBEN NINCS LEHETETLENSÉG. 

MAGYAR 
Kérjük a nyerteseket,  

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

Megfejtések  
a február 18-i  

számból: 
 

Ikrek:  
Andrássy 
 
Skandi:  
A könyvek nem csupán a 
folyó év számára íródn ak.
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Szerkeszti: Kiss Éva 986.

N
VÍZSZINTES: 1. A közmondás els  része. 9. Az egyik oldal. 10. Minden 

esztend ben. 11. Maugli párduc barátja. 16. Forgatva hajt. 18. Tangens (röv.). 19. A zsiráf 
rokona. 20. Elhantol. 21. Német szabvány. 22. Autant …, francia rendez  (Claude). 23. 
Válaszol. 24. El tag: tíz. 25. Arra a helyre. 26. A nóta vége! 27. Rég élt el d. 28. 
Szolzsenyicin m ve. 29. … Selo (horvát város). 32. Erkölcstan. 34. Azonban. 36. Lengyel 
város. 38. Határtalan határ! 39. Alfa és ómega. 40. Minden részletre kiterjed . 42. Római 
hat. 44. Lentebb. 46. Reális. 47. Ázsiai állam az Arab-félsziget déli részén (angolosan 
írva). 49. Sérülés. 50. Garantáló. 

FÜGG LEGES: 1. … Sámuel, magyar király volt. 2. Magas növény. 3. Múló (id ). 
4. Izraeli pénz. 5. Mókus (elavult név). 6. Németország NOB-jele. 7. Ragadozó halfajta. 
8. Görögországi félsziget (Athén környékén). 11. A közmondás befejez  része. 12. 
El fordul. 13. Régi aprópénz. 14. Após (nép.). 15. Zokog. 17. Az 1200 éve született Álmos 
vezér anyja. 20. A tellúr vegyjele. 21. Don Quijote … Mancha (Cervantes regénye). 23. 
A ladik farán álló kormányos. 24. Jár neki. 26. Tipró. 28. Spanyol cigánylány. 30. Egy 
helyben emelgeti a lábát. 31. Az alumínium vegyjele. 33. A tantál vegyjele. 35. Izraeli 
légitársaság. 37. Csónakot hajt. 39. Norvég matematikus (Niels-Henrik). 41. Le. 43. Fo-
hász. 45. Kerti szerszám. 47. … királya (E. Lalo operája). 48. Elektronvolt (röv.) 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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Egy ismeretlen 

szerz  véleményét 
idézzük a rejtvény 

f soraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Munkácsy Mihály egyik 
festményének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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ADÁSVÉTEL 

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

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

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

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

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

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

ELADÓ 200 mg-os Madopar Parkin-
son-kór kezelésére. Tel. 0722-272-
944. (15042-I) 

ELADÓ alma- és szilvapálinka, vala-
mint 1200 kg búza. Tel. 0751-314-
695. (15059-I) 

LAKÁS 

LAKÁST vásárolnék Marosvásárhe-
lyen, kizárólagosan tulajdonostól. Ér-
dekel eltartási szerződéssel vagy 
haszonélvezeti joggal megvásárol-
ható lakás is. Bármilyen ajánlatot 
meghallgatok. Tel. 0745-928-205. 
(14431-I) 

KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban. Tel. 
0744-389-289. (14997) 

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

LAKÁSCSERÉT szeretnék (56 m2) 
negyedik emeletről első emeletre, esetleg 
másodikra. Tel. 0746-509-228. (15037) 

KIADÓ kétszobás lakás a Fortuna 
mellett. Tel. 0740-124-154. (15038-I) 

ELCSERÉLNÉM központi fekvésű, I. 
emeleti, 3 szobás, garázsos 
tömbházlakásom marosvásárhelyi 
udvaros házzal. Tel. 0740-561-494. 
(15045) 

MINDENFÉLE 

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

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

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

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

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

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

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

A NORALEX sírkő- és síremlékkészítő 
cég készít kriptát, sírkeretet, fedlapot, 
sírkövet gránitból és mozaikból. Tel. 0752-
643-455. (14928) 

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

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

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

DR. FÁBIÁN FERENCZ fogorvos, értesítem pácienseimet, hogy új 
munkahelyem címe: Rodnei utca 26. szám. Programáltatni lehet a 
0770-348-509-es telefonszámon. (14950-I)
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Március 1-jétől megszűnik 
két marosvásárhelyi oltóközpont 

tevékenysége 
A polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában és az Ifjúsági 

Szálloda helyén berendezett központokat számolják fel. Az intézkedést 
az Egészségügyi Minisztérium döntése alapján hozták meg. A szaktárca 
arra hivatkozva zárat be oltóközpontokat, hogy megcsappant a lakosság 
oltás iránti érdeklődése.  

Marosvásárhelyen mostanáig 132.321 személy oltatta be magát. 
A városban két helyen oltanak a továbbiakban is: a Shopping Cityben 

és a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban. Oltásra előzetes időpontkérés 
nélkül is lehet jelentkezni. 

A bevásárlóközpontban található oltópont szerdán, csütörtökön, pén-
teken és szombaton 8.00–20.00 óra között, a Mihai Eminescu Ifjúsági 
Házban működő pedig hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8.00–
20.00 óra között tart nyitva. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.  
(66256-I) 

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA 
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. 
Tel. 0762-986-532. (22965-I) 

A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és 
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám 
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66293-I) 

A THEREZIA KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, 
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 
0265/322-441, 0749-228-434-es telefonszámokon lehet. (66309-I) 

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZE-
RELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro e-
mail-címre várjuk. (66286-I) 

MAROSVÁSÁRHELY központjában levő FOGORVOSI REN-
DELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727-300-265. (14946-I) 

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KERTÉSZT keresünk igé-
nyes munkára, heti több alkalommal való foglalkoztatásra. Érdeklődni 
a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI ÉS GYERMEKVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG  

versenyvizsgát szervez a következő megüresedett állások betöltésére:  
– egy SZOCIÁLIS MUNKÁSI állás 
– egy ÁLTALÁNOS ORVOSASSZISZTENSI állás a marosszentkirályi, marosszentannai családi 
típusú házaknál 
– egy GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUSI állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, hanyagság, 
kereskedelem, migráció elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat és mobilcsapatot működtető 
osztályra  
– egy GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUSI állás a Materna anyaotthonba 
– egy PSZICHOLÓGUSGYAKORNOKI (psiholog stagiar) állás a bűnözés áldozatait támogató 
osztályra 
– egy PSZICHOLÓGUSGYAKORNOKI állás a hivatásos anyákat segítő szolgálathoz. 
Sajátos feltételek:  
• SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség (szociális munkás szak és ezirányú szakosodás), 
licenc- (vagy ezzel egyenértékű) oklevéllel; szolgálati idő vagy szakmai tapasztalat nem szükséges. 
• ÁLTALÁNOS ORVOSASSZISZTENS: diplomával igazolt egészségügyi posztliceális vagy ezzel 
egyenértékű végzettség általános orvosi asszisztensi szakosodással, legalább egy év régiséggel a 
szakterületen, és az ehhez szükséges, a  Romániai Általános Orvosi Asszisztensek, Szülésznők és 
Orvosi Asszisztensek Rendje által kibocsátott, a  2022. évre érvényes tagsági igazolvánnyal, 
szükséges az OAMGMAMR-tagság.  
• GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUS a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, hanyagság, 
kereskedelem, migráció elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat és mobilcsapatot működtető 
osztályra:  
– egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – pszichológia szakon, 
pszichológusi szakosodással, a Romániai Pszichológusok Kollégiuma által kibocsátott 
tanúsítvánnyal a szakma szabad gyakorlására, szakosodási szint: gyakorló szakember  
– legalább három év régiség a szakterületen 
– számítógép-kezelési ismeretek (Microsoft Office - Word, Excel)  
– stressztűrő képesség, rugalmasság, kitartás  
– túlórára való hajlandóság 
– hajlandóság váltásban dolgozni, beleértve a szombatot, vasárnapot, ünnepnapokat;  
– hajlandóság a hátrányos helyzetű csoportokkal dolgozni. 
• GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUS a Materna anyaotthonba:  
– egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – pszichológia szakon, 
pszichológusi szakosodással, a Romániai Pszichológusok Kollégiuma által kibocsátott 
tanúsítvánnyal a szakma szabad gyakorlására, legalább egy év régiséggel a szakterületen; 
• PSZICHOLÓGUSGYAKORNOK  a bűnözés áldozatait támogató osztályra: – egyetemi 
végzettség (pszichológia szak és ezirányú szakosodás), licenc- (vagy ezzel egyenértékű) 
oklevéllel; minimum két év szakmai tapasztalat a szociális szolgáltatások terén. 
• PSZICHOLÓGUS GYAKORNOK a hivatásos anyákat segítő szolgálathoz:  
– egyetemi végzettség (pszichológia szak és ezirányú szakosodás), licenc- (vagy ezzel egyen 
értékű) oklevéllel; szolgálati idő vagy ezen a téren szakmai tapasztalat nem szükséges. 
Írásbelivizsga: 2022. március 17-én 10 órakor.  
Állásinterjú: legtöbb négy munkanappal az írásbeli és/vagy gyakorlati vizsga után.  
A dossziékat március 8-án 15 óráig lehet benyújtani.  
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámon. (sz-I)

A MAROS SZÖVETKEZETI KERESKEDELMI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG vezetőtanácsa  

összehívja a tagságot az évi soros közgyűlésre, amelyet ez év 
március 24-én 12 órai kezdettel tartanak meg a részvénytársaság 
székhelyén.  
A hivatalos napirend jegyzéke a székhelyen van kifüggesztve.  
Ha a törvényes követelmények nem teljesülnek, a közgyűlést 
április 7-én tartjuk meg, ugyanabban az időpontban és ugyanazon 
a helyszínen. (22971)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR  
versenyvizsgát szervez  

három VILLANYSZERELŐI állás (COR-kód 741307) betöltésére.  
A versenyvizsga időpontja: március 21-én 10 óra.  

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon  
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)



VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

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

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

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

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

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975-I) 

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-
szerelést. Tel. 0774-574-527.  
(14204-I) 

56 ÉVES NŐ munkát keres, 
beteggondozói, házvezetőnői állást. Tel. 
0770-663-571. (15033) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(15039) 

KERESEK megbízható, hozzáértő 
személyt, aki egy Marosvásárhelyen, 
magánháznál levő szőlőlugast meg-
dolgozna az idei évi egész termésért.  
Tel. 0770-468-531. (15047) 

A DOKTOR ELECTRO szerviz tele-
víziók javítását vállalja garanciával. 
Javítunk telefonokat, laptopokat, táb-
lagépeket. Tel. 0745-222-262. 
(15055-I) 

MEGBÍZHATÓ CÉG lépcsőházfes-
tést vállal. Tel. 0751-920-197.  
(15060-I) 

MEGBÍZHATÓ CÉG teljes körű la-
kásfelújítást vállal. Tel. 0751-920-197. 
(15060-I) 

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 
0751-854-962. (15066-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 26-án FERENCZI 
JULIANNÁRA halálának 16. 
évfordulóján. Nyugodjon 
békében! Emlékét őrzik 
szerettei: gyermekei, unokái 
és azok családja. (14999) 

Elmentél tőlünk egy csendes 
hajnalon, köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom. Az idő nem 
gyógyítja sebeinket, mert te 
igazán szerettél bennünket. 
Egy célod volt, a családért 
élni, ezt csak a kegyetlen halál 
tudta széttépni. 
Végtelen szeretettel és soha el 
nem múló fájdalommal 
emlékezünk február 27-én 
BODONI LIDIÁRA halálának 
első évfordulóján, kinek 
hiánya pótolhatatlan. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! Bánatos fia és lánya, 
Sándor és Ibolya 
családjukkal. (15008) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
drága jó szüleinkre, a 
szőkefalvi SZABÓ JÓZSEFRE 
és SZABÓ IRMÁRA, a 
magyarsárosi KÖPECZI 
JÁNOSRA és KÖPECZI 
ZSUZSANNÁRA, valamint 
húgomra, SZÉKELY ANNÁRA 
szül. Köpeczi. Emlékük legyen 
áldott, nyugalmuk csendes! 
Éva és Jani. (15056-I) 

Mély tisztelettel és forró 
szeretettel emlékezünk a 
magyarsárosi SZÉKELY 
LÁSZLÓRA, Laci bácsira. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!  
Szerető felesége, Margit, 
leányai: Margit, Anna és azok 
gyermekei. Nyugodjék béké-
ben!  
Köpeczi János és családja. 
(15056-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, apatárs, 
rokon, jó ismerős, szomszéd, 

özv. CSOMAFÁY 
ZOLTÁN-ÁRPÁD 

életének 79. évében hirtelen el-
hunyt. 
Drága halottunk temetése 2022. 
február 26-án, szombaton délben 
12 órakor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben.  

Emlékezetünkben örökre élni 
fog. (15050-I) 

 
 
 
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy szeretett édes-
anyánk, nagymamánk, déd- 
nagymamánk, a szentháromsági  

özv. NAGY BÉLÁNÉ  
szül. Máthé Magda  

életének 89. évében csendesen 
megpihent. Temetése 2022. feb-
ruár 25-én 13 órakor lesz a szent-
háromsági ravatalozóból, 
katolikus szertartás szerint.  

A gyászoló család. (-I) 
 

Kegyelettel, felejthetetlen emlék-
kel szívünkben tudatjuk, hogy  

KAPUSY DEZSŐT  
a volt Imatex főgépészét  

Budapesten március 1-jén helye-
zik örök nyugalomra. Akik ismer-
ték, kérjük, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!  

Barátai: Radó László és Ilona. 
(15004) 

 
 

 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
testvér, jó szomszéd, ismerős, 

GYÖRGY BÁLINT 
a klinika volt karbantartója  

életének 77. évében, 2022. feb-
ruár 22-én csendesen megpi-
hent. 
Temetése február 25-én, pénte-
ken 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi katolikus temető felső 
kápolnájából.  

Búcsúzik felesége, Ilonka, 
leánya, Melinda, veje, Szilárd, 

testvére, menye, Manyi, unokái: 
Roland, Árpád, Katalin és 

három dédunokája. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

(15057) 
 
 
 
Mély fájdalommal, de Isten vi-
gasztalásában bízva tudatjuk, 
hogy váratlan körülmények kö-
zött, életének 77. évében, február 
24-én elhunyt a szeretett édes-
apa, férj, após, nagytata, barát, 
szomszéd,  

TÖVISSI JÓZSEF. 
Utolsó útjára február 26-án, 
szombaton 13 órakor kísérjük a 
székelykakasdi ravatalozóból. 
Emléke legyen áldott!  

A gyászoló család. (15063) 
 
 
 

„A küzdelemnek vége, az erőm 
elfogyott, 
Nézzetek fel az égre, ahol ott va-
gyok.” 
Szomorú szívvel búcsúzunk  

SZÁSZ LACI bácsitól 
 aki életének 86. évében elhunyt. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Daróczi László és családja. (-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Az Unirea-Egyesülés Középis-
kola 1961-ben végzett XI. A 
osztálya fájdalommal búcsú-
zik CSOMAFÁY ZOLTÁN volt 
osztálytársától, aki 2022. feb-
ruár 21-én hirtelen elhunyt. 
Őszinte együttérzésünk a gyá-
szoló családnak. Nyugodj bé-
kében, Zoli! 
Volt osztálytársai. (15062-I) 

Szomorú szívvel búcsúzom 
kedves sógornőmtől, özv. 
PÁL ERZSÉBET MAGDOLNÁ-
TÓL. Emléke legyen áldott, 
nyugodjon békében! Vigasz-
talódást kívánok gyászoló 
hozzátartozóinak.  
Balogh Etelka. (15068-I) 

Drága gyermekünk, sötét 
árnyként kísért minket egy 
rémálom, mely riadtan mindig a 
jelenre ébreszt. Focizni mentél, 
nevetve, barátokkal… Örökre 
elmentél! Mi történt ott veled?! 
Lehet, sosem tudjuk meg. 
Kérdésünkre nem jön válasz, bár 
álmainkban itt vagy velünk, 
nélküled üresek a nappalok. A 
remény éltet, hogy egyszer 
találkozunk ott, ahol semmi sem 
fáj. 
Mély fájdalommal emlékezünk szeretett gyermekünkre, a 
nagyernyei 

FERENCZI JÓZSEF CSABÁRA 
halálának első évfordulóján. 
Nyugodj békében, drága fiunk! 

Bánatos szüleid, testvéred és mamád. 
* 

Gyötör egy kérdés, amire nincs már válasz: miért kellett elmenned 
35 évesen? Ki volt a hibás? Felriadok esténként, és úgy érzem, 
hogy szólítasz, nézem az ajtót, várom, hogy belépsz rajta, de nem 
jön senki, csak az örök fájdalom, mi a szívemet marja. Tudom, hogy 
47 napot harcoltál életedért, de mégis el kellett menned. Ott 
pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint az illat, de emléked ragyog, mint fényes csillag. 

Emléked őrzi szerető nővéred és családja. (14742-I) 

Mély fájdalommal emlékezünk 
február 25-ére, amikor a 
kegyetlen halál nyolc éve 
elrabolta tőlünk a drága jó 
feleséget és édesanyát, a 
berekeresztúri születésű 

CSIBI EMÍLIÁT 
szül. Csergő. 

Akik ismerték, gondoljanak rá 
kegyelettel! 

Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (15003) 

 

„A halál mindent elvégez, 

bajnak-búnak akkor vége lesz.” 
Fájó szívvel emlékezünk 

CZERÁN ANDRÁSRA 
halálának 15. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel! Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!  

Szerettei. (14987-I) 

„Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod,  
és fényességül nem a hold világol néked,  

hanem az Úr lesz néked örök világosságod,  
és Istened lesz ékességed.” 
(Ésaiás könyve, 60. rész 19.) 

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, rokon, 
barát, pályatárs, ismerős, 

özv. FERENCZY ERZSÉBET  
szül. Mózes (Mojszika) 

színésznő 
életének 84., özvegységének 20. évében 2022. január 5-én elhunyt.  
Drága halottunkat 2022. március 4-én, pénteken 13 órakor szeretett 
férje, Ferenczy István színművész mellé helyezzük örök 
nyugalomra, a református egyház szertartása szerint, a 
marosvásárhelyi katolikus temető felső kápolnájától.  
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család. (15026-I) 
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„…Az emlék nem temethető, azt mindennap átgyönyörködi vagy 
átszenvedi az, aki vele él.” 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, a 
körtvélyfájai 

SZÁSZ BERNÁTRA  
halálának 20. évfordulóján. 
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretettel és jó szívvel 
gondolnak felejthetetlen gyermekünkre még ma is. 
„Kölcsönadtad nekünk, Uram, és ő a mi boldogságunk volt, 
visszavetted tőlünk, és mi visszaadtuk, panasz nélkül, de 
fájdalommal teli szívvel. Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk 
volt, és az is marad, mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, 
csak távol van.” 

Örök fájdalommal és szeretettel emlékező szülei,  
testvére és családja. (14993)



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
    2022. február 24 -én kelt 

60. számú rendelet 
a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 

 
A Maros Megyei Tanács elnöke, 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, 179. cik-
kelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés 
a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának 
előírásai alapján 

elrendeli: 
1. cikkely: (1) Összehívja 2022. február 28-án 13:00 órára a Maros Megyei Tanács 
plénumát nyilvános rendkívüli ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe. 
(2) A rendkívüli ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező 
mellékletben található. 
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével 
biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni. 
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, 
elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szak-
apparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak. 
 
      Péter Ferenc Ellenjegyzi 
      ELNÖK Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ 
 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 2. 24-i 60. sz. rendeletének melléklete 
 

A Maros Megyei Tanács 2022. február 28-i rendkívüli ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE 

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról egyes me-
gyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 
finanszírozásában;  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított 2021. évi gazdasági-szo-
ciális tevékenységek programjának jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2022. évi bevételi 
és kiadási költségvetésének, a működési költségekre kapott állami támogatásnak az 
elfogadásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
4. Határozattervezet Maros megye 2022. évi általános költségvetésének kiigazításáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017. április 27-i 61. sz. határozatának 
kiegészítéséről a települések köztisztasági közszolgálatai egyes hatásköreinek dele-
gálását illetően;  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
6. Határozattervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) lehívásához 
szükséges kivitelezési egyezmény jóváhagyásáról, Romániában a 2020. év elején a 
COVID–19 által okozott katasztrófát követően, a sürgősségi és helyreállítási műveletek 
finanszírozásához szükséges támogatható kiadások megtérítése érdekében;  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
7. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények 
Péter Ferenc 
ELNÖK  

Szünetel 
a vízszolgáltatás  

Az AQUASERV Rt. felhívja a fogyasz-
tók figyelmét, hogy betervezett hálózatfej-
lesztési/karbantartási munkálatok miatt 

2022. február 26-án, 9:00–15:00 óra között 
szünetel a vízszolgáltatás 

• Marosvásárhelyen, 
a Gheorghe Marinescu utca 15–21. sz. alatt 

Ugyanakkor figyelmeztetünk arra is, hogy a szolgáltatás 
újraindítását követően a vízcsapból, a vezetékekből kimo-
sódó lerakódás miatt, rövid ideig zavaros víz folyhat. Ja-
vasoljuk, hogy a vizet letisztulásáig csak háztartási célra 
használják. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért. Kö-
szönjük a megértésüket! 

AQUASERV Rt., Marosvásárhely 
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26. nemzetközi borverseny 
Balavásáron 

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás szervezésében már-
cius 8–12. között lesz a 26. nemzetközi borverseny Balavásáron, 
a Romantik vendéglőben. 

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

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

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

zás, díszebéd 
Az ebédjegyeket – 100 lej/fő – a vendéglő recepcióján lehet 

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

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

A szervezőbizottság


