
Eddig különböző finanszírozású projektek révén több mint 
150 tömbházat hőszigeteltek Marosvásárhelyen. A társashá-
zak energetikai felújítására Románia országos helyreállítási 
terve (PNRR) révén újabb lehetőség nyílik.  

Friss információ, hogy múlt héten zárult a tömbházak részleges vagy 
teljes hőenergetikai felújítására vonatkozó útmutató közvitája. Az útmu-
tató szerint e program révén a tömbházak hőenergetikai rehabilitációját 
100 százalékban finanszírozzák – tájékoztatott Belean Dorin, a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal ügyvezető igazgatója. 

Több településen 
lenne szükség 
családorvosra 
Romániában több száz településen 
(főként vidéken) nincs családorvos, és 
ez a hiány tovább fokozódik, ugyanis 
egyre több az idős, nyugdíjas vagy 
nyugdíj előtt álló orvos az alapellátás-
ban, és nincsen megfelelő utánpótlás, 
ugyanis a háziorvosi praxis nem túl 
vonzó a pályakezdők számára.  
____________4. 
Erdélyi arcok 
 A lehető legjobb családba születtem, 
csodálatos gyermekkorom volt. Bármi-
lyen politikai vagy társadalmi hely-
zetbe is születünk bele, a 
legfontosabb mindig a család. ____________15.
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100%-ban finanszírozzák a tömbházak energetikai felújítását 

Első körben 50-et ütemeznek be 

SAMIRA üzlet 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 1–3. szám – 

Hagyományos tavaszi  szőnyegvásár 
március 30. – április 3. között! 

Naponta 9–20 óra között szőnyegek, futószőnyegek 
nagy választéka kedvezményes áron!  

Ajándék vár minden vásárlóra!  
Telefon: 0265/269-295; 0740-187-603.

Március 27-én, vasárnap  
hajnali 3 órakor 4 órára állítjuk át 

az órákat, ezzel kezdetét veszi  
a nyári időszámítás. 



TudományKöz 
 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság TudományKöz címmel 
kerekasztal-beszélgetéseket indított, amelyekben közért-
hetően tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszél-
getnek a meghívottak. A cél az, hogy egy-egy szakterület 
képviselőinek segítségével a tudomány eredményeit kö-
zelebb vigyék a nagyközönséghez. A TudományKöz be-
szélgetéseit a KAB YouTube-csatornáján lehet követni, 
valamint utólag visszahallgatni. Bővebb információ minden 
eseményről a KAB honlapján található a címekre kattintva 
(https://kab.ro). Az első kerekasztal-beszélgetésre március 
17-én, csütörtökön Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi 
tanár moderálásával került sor Csillagászat régen és ma 
címmel. A legközelebbi beszélgetés témája: Anekdotikus 
prózahagyomány a XX. századi magyar irodalomban, dá-
tuma: március 28., hétfő 18 óra; moderátor: Balázs Imre 
József irodalomtörténész, egyetemi docens. Továbbá áp-
rilis 6-án, szerdán 18 órától Az egészség alapérték című 
beszélgetés hallgatható meg, moderátor Ábrám Zoltán 
orvos, egyetemi tanár. 

Zöldszámon lehet érdeklődni  
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal működtette zöld-
számon (0800-888-999) lehet érdeklődni a helyi népszám-
lálásról, az összeírópontok helyéről és nyitvatartásáról. Az 
ingyenesen hívható számon észrevételeiket, tapasztalata-
ikat is megoszthatják azok, akik már felkeresték valamelyik 
kitöltést segítő helyszínt. 

Húsvéti gyermekfoglalkozások 
az Erdélyi Hagyományok Házában  

Húsvéthoz kapcsolódó gyermekfoglalkozásokat szervez 
óvodásoknak és kisiskolásoknak az Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány Sáros utcai székházában. A gyerekek to-
jást festenek, húsvéti mézeskalácsot díszítenek, zsebken-
dőt hímeznek a meghívott kézművesek vezetésével, 
ugyanakkor megismerkedhetnek a húsvéti ünnepnapok-
hoz kapcsolódó népszokásokkal és jelképekkel, továbbá 
népi gyermekjátékokat és húsvéti locsolóverseket is tanul-
hatnak. Az óvodai csoportok és kisiskolás osztályok már-
cius 28-án, 9–10, 11–12.30 óra között húsvéti 
mézeskalács-díszítést tanulhatnak Köllő Melindával, már-
cius 31-én 9–10.30, 11–12.30 óra között, valamint április 
7-én 9–10, 11–12  óra között tojást festhetnek (tojásber-
zselés) Molnár Rozáliával. Erre a foglalkozásra gyereken-
ként 2-3 főtt tojást kell vinni. A 3-4. osztályos kisiskolások 
április 4-én 9–10, 11–12.30, valamint április 11-én 9–
10.30, 11–12.30 óra között a zsebkendőhímzéssel és a 
száröltéssel ismerkedhetnek meg, foglalkozásvezetők: 
Ávrám Éva Teréz és Simó Andrea Ünige. Jelentkezni lehet 
az erdodi.nora@ehh.ro e-mail-címen. A szervezők kérik, 
hogy a levélben tüntessék fel az iskola nevét, az osztályt, 
az érdeklődő gyerekek létszámát és a tanító elérhetősé-
gét. Érdeklődni lehet a 0771-784-223-as telefonszámon 
(Erdődi Nóra).  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma IRÉN és ÍRISZ, 
holnap EMÁNUEL napja. 
EMÁNUEL: a héber Immánu-
elből ered, jelentése: velünk az 
Isten. 

25., péntek 
A Nap kel  

6 óra 17 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 41 perckor.  
Az év 84. napja,  

hátravan 281 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 24.

1 EUR 4,9490
1 USD 4,5050

100 HUF 1,3209
1 g ARANY 281,7225

IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
Hőmérséklet: 

max. 13 0C 
min. 1 0C

Megyei hírek 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
4, 41, 22, 11, 33 + 8 NOROC PLUS:  6 2 0 8 0 9

32, 6, 15, 35, 31, 27 SUPER NOROC:  4 7 2 7 6 4

46, 38, 39, 22, 3, 5 NOROC: 2 1 6 1 4 7 1

Nagy Attila és Nagy Miklós Kund 
Nagyenyeden 
A nagyenyedi Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház Áp-
rily-estjeinek következő meghívottjai Nagy Attila költő, va-
lamint Nagy Miklós Kund művészeti író, újságíró. A kék 
bálna éneke című verseskönyvről, illetve a Szemben 
ülünk, beszélgetünk interjúkötetről Gálfalvi Ágnes kiadó-
vezető kérdezi a szerzőket. A bemutató helyszíne a Ma-
gyar Közösségi Ház, Malom utca 24., a rendezvényre 
március 28-án, hétfőn 17 órakor kerül sor. 

László Noémi szerzői estje 
A Látó szépirodalmi folyóirat második márciusi meghí-
vottja László Noémi költő, műfordító, a Napsugár gyer-
meklap főszerkesztője, akivel Demény Péter, a Látó 
szerkesztője fog beszélgetni a Gemma kávézóban, már-
cius 30-án, szerdán 17 órától. A rendezvény támogatója a 
Bethlen Gábor Alap. 

Termékvásár Szovátán 
Március 25-én, pénteken és 26-án, szombaton a Romá-
niai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete 
marosszéki termékvásárt tart Szovátán, a Kaufland parko-
lójában. Az érdeklődők lekvárokat, szörpöket, sajtokat, 
mézet, levendula- és más kézművestermékeket vásárol-
hatnak. 

Műtrágya helyett alternatív 
megoldás  
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete tájékoztató kör-
utat szervezett, amelyen a szombathelyi Agrobio Kft. 
szakemberei alternatív megoldást kínálnak a műtrágya 
helyettesítésére. A cég több mint két évtizede kifejlesz-
tette a baktériumos technológiáját, amely által a környeze-
tünkben, a levegőben található nitrogén hasznosítható a 
növények tápanyagaként. Ezzel a módszerrel a tápanyag-
utánpótlási költségek a műtrágyázáshoz képest jelentő-
sen csökkennek. E témáról Daoda Zoltán, a cég szakmai 
igazgatója tart előadást több helyszínen. Sepsiszent-
györgy, Szentlélek és Csíksomlyó után a szakértő Nyá-
rádszeredában, az Andrásfalvi úton levő általános iskola 
amfiteátrumában március 26-án 15 órától találkozik a gaz-
dákkal. A rendezvényről bővebben a 0723-154-845-ös te-
lefonszámon, a szervezet falugazdájánál érdeklődhetnek 
a mezőgazdászok. 

Szemtől szemben 
 A Duna Ház Lélekműhely sorozatának első állomása Ma-
rosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi 
János termében lesz március 25-én, ma délután 6 órától. 
A házasság, az együttélés és az elkötelezettség időről 
időre megerősítést igényel. Ezt a megerősítést segítik dr. 
Ferenczi Enikő mentálhigiénés szakember és dr. Czire 
Szabolcs teológiai tanár, szociológus, unitárius lelkész in-
teraktív előadásukon és csoportfoglalkozásukon. Közre-
működik Csécs Márton unitárius lelkész-esperes. 

RENDEZVÉNYEK
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– Tekintettel arra, hogy március 15-én zárult le a közvita, 
most arra várunk, hogy kidolgozzák az útmutató végleges 
változatát. A közvitán levő változat szerint első szakaszban 
a pályázatokat április elsejétől május 30-ig lehet benyújtani. 
A kiírás második szakasza szeptember elsején kezdődik, és 
október 31-én ér véget. Azonban előfordulhat, hogy a vég-
leges útmutatóban ezek az időpontok változnak. Jelenleg 
több projektünk van, amelyeket a 2009. évi 18-as kormány-
rendelet alapján állítottunk össze a tömbházak energetikai 
felújítására, de ezeket aktualizálni kell. Tudni kell, hogy a 
tömbházak hőszigetelésére évente több mint 200 kérvényt 
iktatunk. A helyreállítási program első szakaszába 50 tömb-
házat szeretnénk befoglalni, de ez a végleges útmutatótól 
is függ – mondta Belean Dorin, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal ügyvezető igazgatója, és hozzátette, hogy 
a jelenleg folyó hőszigetelési program keretében 30 tömb-
ház felújítási projektjét hagyta jóvá a fejlesztési miniszté-
rium. Soós Zoltán polgármester nagymértékben 
szorgalmazza e program kivitelezését, a polgármesteri hi-
vatalnak nagyon jó az együttműködése a finanszírozó fej-
lesztési minisztériummal. 

A közvitára bocsátott útmutató szerint a tömbházak ener-
getikai felújításakor elszámolható költségnek számít a ter-
vezés, a dokumentáció időszerűsítése és az intervenciós 
munkálatok költsége. Így a tulajdonosi társulások (a lakás-
tulajdonosok) és a helyi közigazgatási egységek semmivel 
sem kell hozzájáruljanak a munkálatokhoz.  

Ez egy olyan lehetőség, amelyet a marosvásárhelyi tu-
lajdonosi társulások ligája is örömmel nyugtáz, és bízik 
abban, hogy e program megvalósul – nyilatkozta Rus 
Dumitru, a liga elnöke.  

Ahhoz, hogy a tömbházakat a PNRR által finanszírozott 
hőszigetelési program keretében rehabilitálják, három fel-
tételnek kell eleget tenni, éspedig: a tömbház 2000 előtti 
építésű, a hőszigetelését teljes egészében, valamennyi lép-
csőházzal együtt igényelni kell, függetlenül attól, hogy 
ezek egy vagy több tulajdonosi társulás ügykezelésében 
vannak, továbbá a lakók 2/3-ának bele kell egyeznie abba, 
hogy igénylik a PNRR-finanszírozást a tömbház felújítá-
sára, és egyet kell értsenek a munkálatok műszaki-gazda-
sági mutatóival. 

Első körben 50-et ütemeznek be 
(Folytatás az 1. oldalról)

Méhészeti termékek és eszközök 
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcai Kaufland üzlet parkolójában 2022. március 26-án és 27-én 9–18 óra 

között minőségi méhészeti termékek vásárolhatók közvetlenül a termelőktől.  



Kezdődik a nyári időszámítás 
Március 27-én, vasárnap hajnalban 3 órakor 4 órára 
kell előreállítani az órát. A hétvégén kezdődik a nyári 
időszámítás, amely idén október 30-ig tart. 

A kormány támogatja az ukrajnai 
menekülteket befogadókat 

A kormány az ukrajnai menekülteket befogadó ma-
gánszemélyeknek járó állami támogatásról fogadott 
el sürgősségi rendeletet szerdai ülésén. Ennek ér-
telmében minden (ukrán vagy más állampolgárságú) 
nehéz helyzetbe került külföldit befogadó magánsze-
mélynek a szállásra napi 50 lejt, az élelmiszerkölt-
ségekre pedig napi 20 lejt biztosítanak 
menekültenként. A kormány tartalékalapjából kiutalt 
támogatást a megyei katasztrófavédelemi igazgató-
ságokon keresztül fizetik ki – részletezte a kormány 
a szerdai ülés után kiadott közleményében. A jog-
szabály egyben a helyhatóságok gazdálkodásáról 
szóló törvényt is módosítja oly módon, hogy azok 
anyagi segítséget nyújthassanak olyan, Moldovában 
működő önkormányzatoknak, amelyek nehézségek-
kel küzdenek a konfliktusövezetből érkező menekül-
tek ellátása terén. Romániában hétfőn lépte át az 
ötszázezret az országba érkezett ukrajnai menekül-
tek száma, akik közül azonban több mint 400 ezren 
elhagyták már az országot – többségük Magyaror-
szág felé. Az országban maradt ukrajnai menekültek 
számát mintegy 80 ezerre becsülik a hatóságok. 
(MTI) 

Emberi és környezeti okai voltak 
a kettős légi katasztrófának 

Emberi és környezeti tényezők okozták a március 2-
án lezuhant MiG-21 LanceR repülő és az IAR-330 
helikopter szerencsétlenségét – közölte szerdán a 
védelmi minisztérium, amely a kettős repülőszeren-
csétlenséggel kapcsolatos kivizsgálás előzetes 
eredményeit ismertette. A két légi jármű lezuhanása 
nyolc katona halálához vezetett. A kivizsgálás a bu-
karesti katonai törvényszéki ügyészség irányítása 
alatt folytatódik. A légierő vezérkara megtette a szük-
séges lépéseket ahhoz, hogy újra használatba ve-
hessék a két járműtípust: az üzemeltetési eljárásokat 
felülvizsgálták és aktualizálták, elméleti és gyakorlati 
képzési modulokat végeztettek el a légi járműveket 
üzemeltető személyzet minden tagjával, és műsza-
kilag leellenőrizték az összes MiG-21 LanceR és 
IAR-330 gépet. Ezt követően engedélyt adtak a MiG-
21 LanceR és IAR-330 típusú légi járművek újbóli 
használatára. (Agerpres) 

Nyolc és fél évet kapott a volt 
pénzügyminiszter 

Első fokon 8 év és 6 hónap letöltendő szabadság-
vesztésre ítélte csütörtökön a legfelsőbb bíróság Se-
bastian Vlădescut. A volt pénzügyminisztert 
csúszópénz elfogadásával és befolyással való üzér-
kedéssel vádolják egy vasúti szakaszok felújításával 
kapcsolatos szerződés ügyében. (Agerpres) 

Az EU kötelezettségvállalást 
szeretne az Egyesült Államoktól 
gázszállításra 

Az Európai Unió arra törekszik, hogy az Egyesült Ál-
lamok kötelezettséget vállaljon a korábbinál több 
cseppfolyósított földgáz (LNG) európai szállítására 
a következő két télen – közölte Ursula Von der 
Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, az 
Európai Parlament (EP) plenáris ülésén szerdán. Ur-
sula Von der Leyen a csütörtökön kezdődő, kétna-
pos uniós csúcstalálkozó témáival foglalkozó ülésen 
azt mondta, a cseppfolyósított földgáz szállításáról 
külön megbeszélést fog folytatni Joe Biden amerikai 
elnökkel a csúcstalálkozót megelőzően csütörtökön. 
(MTI) 

Ország – világ A rendszeres tesztelést és a maszk 
önkéntes viselését szorgalmazzák a hatóságok 

Romániában a rendszeres tesztelést és a maszk ön-
kéntes viselését ajánlja a lakosságnak az egészség-
ügyi miniszter az ismét erősödő 
koronavírus-járvány elleni védekezés eszközeként, 
miközben az oltási program az általános érdektelen-
ség miatt szinte teljesen leállt. 

Alexandru Rafila szerdai sajtóértekezletén elmondta: nem-
csak Romániában nőnek az esetszámok, hanem általános eu-
rópai jelenségről van szó. Mivel Romániában már nem 
hosszabbították meg a két hete lejárt egészségügyi veszély-
helyzetet, a kormánynak nincs jogalapja kötelező óvintézke-
déseket bevezetni, ezért az önkéntes védekezés fontosságáról 
próbálja meggyőzni az embereket. A tárcavezető „nagyon ko-
molyan ajánlja” az egyéni óvintézkedések megtartását: a 
maszk viselését a tömegközlekedési járműveken, a zsúfoltság 
kerülését és a távolságtartást. 

Az egészségügyi tárca nem építette le „Covid-eszköztárát”, 
ami a tesztelést, diagnosztizálást és kezelést illeti, és továbbra 
is „bátorítja” a tesztelést a járvány ellenőrzés alatt tartása ér-
dekében – magyarázta Rafila. Hozzátette: a fertőzések száma 
„szokás szerint” a nagyvárosokban – Bukarestben, Kolozsvá-
ron és Temesváron – kezdett erősen emelkedni. 

A tárca szerdai jelentésében szereplő 4521 új eset harminc 
százalékos növekedés az utóbbi két hét átlagához képest. A 
többi mutató egyelőre csökkenőben van: a kórházakban ápolt 
koronavírusos betegek száma húsz százalékkal, az elhalálozá-
sok átlaga harminc százalékkal csökkent az utóbbi héten. 

A koronavírus elleni oltási kampányt koordináló bizottság 
most már nem naponta, hanem hetente közöl friss adatokat. A 
legutóbbi összegzés szerint a március 14-20. héten alig több 
mint kétezerrel nőtt a beoltottak száma, ez egyetlen század-
százalékos növekedést eredményezett az átoltottságban. 

A 19,3 milliós Romániában a beoltható (5 év feletti) lakos-
ság 44,8 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni 
oltást. 

A hatóságok már hetek óta arról beszélnek, hogy a kam-
pányszerű oltási programot felfüggesztik, és a koronavírus el-
leni vakcina beadását is a háziorvosi rendelőkre bízzák, a többi 
oltáshoz hasonlóan. Az egészségügyi miniszter szerint azon-
ban az átállás időigényes, addig is lehet még koronavírus elleni 
oltásra jelentkezni az egészségügyi intézményekben kialakított 
oltóközpontokban, amelyek még nem függesztették fel tevé-
kenységüket. (MTI) 

A románok többsége már nem tartja időszerűnek 
Románia és Moldova egyesülését 

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a románok 
többsége az ukrajnai háború közepette már nem tá-
mogatja, vagy nem tartja időszerűnek Románia 
egyesülését Moldovával. 

A román lapok által csütörtökön közölt Avangarde-felmérés 
erre vonatkozó kérdésére a válaszadók alig 11 százaléka 
mondta, hogy támogatná a két – román hivatalos nyelvű – or-
szág egyesülését, 33 százalékuk ellenezte, 42 százalékuk pedig 
nem tartaná időszerűnek. 

A felmérés eredménye jelentős változást tükröz ahhoz vi-
szonyítva, hogy Romániában minden korábbi közvélemény-
kutatás azt mutatta: a lakosság háromnegyede támogatná a 
Moldovával történő egyesülést. Legutóbb az INSCOP közvé-
leménykutató-intézet januári mérése szerint arányuk 74,5 szá-
zalék volt. 

Moldovában egyébként a mérések korábban sem mutattak 
egyesüléspárti többséget. A CSB Research február elején Mol-

dovában végzett felmérése szerint – ha népszavazást írnának 
ki – a moldovai polgárok 34,4 százaléka támogatná, 49,9 szá-
zaléka ellenezné az egyesülést Romániával. 

A mostani, romániai Avangarde-felmérés szerint a románok 
34 százaléka orosz, 18 százaléka pedig ukrán győzelemre szá-
mít az ukrajnai háborúban, mindazonáltal túlnyomó többségük 
– 68 százalékuk, 8 százalék ellenében – indokolatlannak és 
jogtalannak tartja az Ukrajna elleni orosz agressziót. 

A felmérés résztvevőinek 8 százaléka szerint Oroszország 
meg fogja támadni Romániát, 61 százalékuk szerint azonban 
ez nem következik be. 

A megkérdezettek 30 százaléka szükségesnek tartaná a kö-
telező sorkatonai szolgálat visszaállítását a jelenlegi nemzet-
közi helyzetben, 47 százalékuk szerint erre nincs szükség. 

Ha Románia területén háború törne ki, a felmérés résztve-
vőinek 26 százaléka elhagyná az országot, míg a megkérde-
zettek 46 százaléka mondta azt, hogy maradna. (MTI) 

Csökkent a termőföld felülete 
és a gazdaságok száma 

Romániában 2010 és 2020 között 4,1 százalékkal 
csökkent a megművelt termőföld felülete és 25 szá-
zalékkal esett vissza a gazdaságok száma – közölte 
csütörtökön az országos statisztikai intézet, ismer-
tetve a tavaly lezajlott agrárcenzus eredményeit. 

A megművelt termőföld felülete 543 ezer hektárral, 12,763 
millió hektárra csökkent. A tavalyi agrárcenzus során 972 
ezerrel kevesebb, 2,887 millió gazdaságot számoltak. A me-
zőgazdasági összeírás a 2020-as adatokat rögzíti, azelőtt 2010-
ben végeztek agrárcenzust. 

A gazdaságok nagy többsége, 2,862 millió, nem rendelke-
zett jogi személlyel, de 25 ezernek volt jogi személye. Előb-
biek esetében 25 százalékos a csökkenés 2010-hez képest, 
utóbbiak esetében a visszaesés 17 százalékos. 

A gazdaságok számának csökkenése következtében az át-
lagban egy gazdaságra jutó termőföld 28 százalékkal, 3,45 
hektárról 4,42 hektárra nőtt tíz év alatt. A statisztikai intézet 
szerint főleg a nagyon kicsiny gazdaságok szűntek meg, hi-
szen a kevesebb mint 0,1 hektár termőfölddel rendelkezők 
aránya 10,3 százalékról 4,3 százalékra zsugorodott, ugyanak-

kor a 10 hektárnál nagyobb termőfölddel rendelkező gazda-
ságok aránya 2,2 százalékról 4,2 százalékra nőtt. 

Az egy hektárnál kisebb gazdaságok tették ki a romániai 
gazdaságok 54 százalékát, ugyanakkor ezek csak a termőföld 
4,6 százalékát használták. Az 1 és 5 hektár közötti gazdaságok 
36 százalékot tettek ki, és a termőföld 18 százalékát használ-
ták, míg az 50 hektárnál több termőfölddel rendelkező farmok 
aránya 1 százalékos volt, és a termőföld 54 százalékát művel-
ték meg. 

A szántóföldek felülete 3,1 százalékkal, az állandó növény-
kultúráké 10,4 százalékkal nőtt, míg a legelők felülete 17,4 
százalékkal csökkent. A mezőgazdasági felület 67 százalékát 
a szántóföldek tették ki, a kaszálók és legelők 29 százalékot, 
az állandó növénykultúrák pedig 2,7 százalékot képeztek. A 
szántóföldek 73 százalékán főleg kukoricát, búzát, napraforgót 
és repcét termesztenek. 

A sertés- és szarvasmarha-állomány 33 százalékkal csök-
kent tíz év alatt, ugyanakkor a juh- és kecskeállomány csak-
nem 16, illetve 3,5 százalékkal nőtt. (MTI) 

2022. március 25., péntek _______________________________________  HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________  NÉPÚJSÁG 3 

Szénkormos valóság 

A harctéri mellett energetikai fronton is bonyolódik a 
helyzet a szomszédban dúló háború miatt, és szép hazánk 
ezen a téren már messze kilóg az uniós képből. Amíg acsar-
kodni és fegyverkezni kell, addig gond egy szál sem, bezzeg 
mikor gondolkodni és lépni kéne, annál több a baj, de ez 
már rég nem újdonság a balkáni végeken. 

Szinte a háború kirobbanásának másnapján kezdték szor-
galmazni vezető európai politikusok, hogy csökkenteni kel-
lene a vén földrész orosz energiahordozóktól való függését. 
Ezt a diskurzust a regáti kancellária is hűségesen visszhan-
gozta, ahogy az elvárható tőle. Az energetikai miniszter még 

azt is mondta, hogy növelnék a szénerőművek termelését, 
sőt, újraindítanák az egyik tavaly leállított szenes hőerőmű-
vet is. Arra már nem tért ki, hogy ezt mivel fűtenék be. Talán 
nem is véletlenül, mert március 18-án a kormány elfogadott 
egy határozatot, melyben két szénbánya végleges lezárásá-
nak a költségeire utaltak ki pénzt. Amint ezeket lezárják, a 
Zsil völgyében marad még két működő bánya, továbbá van 
még néhány külszíni fejtés más telephelyeken is. De szakér-
tők szerint már évek óta semmit sem fektettek be ezekbe, így 
a széntermelés rövid távon való felfuttatása lehetetlen. Az 
ország energiatermeléséből tavaly 4 ezer megawatt áramot 
adtak a szénerőművek, az idei beépített kapacitás 3 ezer 
megawatt, és az eddigi tervek szerint 2024-re ez 2 ezerre 
csökkenne. Vagyis kapacitásnövelésről szavalnak, de a va-
lóságban pont az ellenkezője folyik. Ám még ha hirtelen 
megfordulna a kurzus, és vederrel kezdenék önteni a pénzt 
a bányaiparba, akkor sem tudni, hogy az ágazat évtizedes 
módszeres leépítése következtében elvándorolt munkaerőt 
mivel csábítanák haza. Mert a Hofi-kabarétól eltérően a va-

lóságban a szén nem jön fel a bányarémektől való ijedtében 
a mélyből. 

A lengyeleket például sokat szidták a méregzöldek az 
utóbbi időben azért, mert nem voltak hajlandóak leépíteni 
a szénerőműveiket. Ha a dolgok így mennek tovább, ez az 
eljárásuk hamarosan okos példává is nemesedhet, és lehet 
barátkozni a gondolattal, hogy az olcsó orosz energiaforrá-
sokra épített zöld klímaábrándokat jó időre jegeljük. Egyéb-
ként a nagypolitikának az orosz energiafüggőség 
viszonylatában még lenne magyaráznivalója az utóbbi idő-
ket illetően. 2008-ban, amikor az északatlanti csatlakozás 
ábrándjával megszédített grúzok példáján mutatta meg az 
orosz birodalom, hogy mit ért a vörös vonalakon, az európai 
energiapiacon 24 százalékos volt az orosz energiahordozók 
részesedése. Azóta minden szankciósdival együtt sikerült ezt 
felvinni 40%-ra. Ha pénzről van szó, nem olyan finnyások 
a nagylegények, mint a tévékamerák előtt szokás azt szín-
lelni. 

Benedek István 



Romániában több száz tele-
pülésen (főként vidéken) 
nincs családorvos, és ez a 
hiány tovább fokozódik, 
ugyanis egyre több az idős, 
nyugdíjas vagy nyugdíj előtt 
álló orvos az alapellátásban, 
és nincsen megfelelő után-
pótlás, ugyanis a háziorvosi 
praxis nem túl vonzó a pálya-
kezdők számára. Maros me-
gyében mintegy félszáz 
település van, ahol egyáltalán 
nincs vagy nincs elegendő 
családorvos. 

Maros megyében 274 családor-
vosi praxissal van szerződése a 
Maros Megyei Egészségbiztosító 
Pénztárnak, ezekben 285 orvos dol-
gozik – tájékoztatta lapunkat 
Molnár Sarolta, a biztosítópénztár 
családorvosi ágazatért felelős illeté-
kese. Mint mondta, 46 település van 
Maros megyében, ahol vagy egyál-
talán nincs családorvos, vagy van 
ugyan orvos, de még szükség lenne 
szakemberre. Elsősorban vidéki te-
lepülésekről van szó, városi környe-
zetben például Segesváron és 
Dicsőszentmártonban lenne szük-
ség újabb orvosokra. Ugyanakkor 
mintegy 30 háziorvos rendel a me-
gyében, akik 67 évnél idősebbek, 
így nekik évről évre jóvá kell hagy-
ják az illetékes hatóságok, hogy to-
vább dolgozhassanak. Ezek a 
szakemberek pedig előbb-utóbb 
nyugdíjba vonulnak, a fiatal orvo-
sok szemében pedig nem igazán 
vonzó a családorvoslás, így az elkö-
vetkező években valószínűleg to-
vább fokozódik majd a 
szakemberhiány az alapellátásban. 
Érdeklődésünkre Molnár Sarolta ki-
fejtette, jelenleg van olyan orvos, 
akinek 4000 páciens szerepel a lis-
táján, olyan is, akinek 500-600 kö-
zött, de átlagban 2000-2500-3000 

személy ellátása hárul egy család-
orvosra. A Maros Megyei Egész-
ségbiztosító Pénztár illetékese 
elmondta, szükség lenne családor-
vosokra többek között Ádámoson, 
Fehéregyházán, Bonyhán, Mező-
bándon, Nyárádremetén, Mikházán, 
Dózsa Györgyön, Hodoson, Mező-
csáváson, Dánoson. Sok esetben 
van ugyan egy orvos, de a lakosság 
létszáma alapján újabb szakemberre 
lenne szükség. 
Egészségügyi karavánok jutnának 
el az elszigetelt közösségekbe 

A Családorvosok Patronátusai-
nak Országos Föderációja honlap-
ján elérhető, 2020-as adatokra 
alapozó összegzés szerint a romá-
niai települések több mint felében 
(53 százalékában) nem rendel házi-
orvos, vagy kevesebb rendel, mint 
amennyire szükség lenne. A statisz-
tikában 328 olyan település szere-

pelt, ahol egyáltalán nem rendel 
szakember, és 559 ezer lakosnak, 
tehát a lakosság mintegy 2,52 szá-
zalékának nincs, akihez fordulnia 
orvosi ellátásért azon a településen, 
ahol él. 

Erre a problémára is némiképp 
megoldást jelenthet a jogszabály, 
amit döntéshozóként nemrég foga-
dott el a képviselőház, és amely ka-
ravánszerű, mobil egészségügyi 
központok létrehozását tenné lehe-
tővé olyan elszigetelt településeken, 
ahol esetleg háziorvos sincs, így a 
távoli falvakban élők számára is el-
érhetőbbé válnának az orvosi szol-
gáltatások. 

Csép Éva Andrea Maros megyei 
parlamenti képviselő lapunk meg-
keresésére elmondta, Románia la-
kosságának mintegy fele vidéken 
él, és a statisztikákból egyértelműen 
kiderül, hogy vidéken az átlagélet-

kor alacsonyabb, mint városon, 
amiben közrejátszik, hogy az elszi-
getelt közösségekben élők nem jut-
nak hozzá az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, nincsen lehető-
ségük több kilométert utazni ezért; 
nem költenek erre, és sajnos sok 
esetben még családorvoshoz sem 
jutnak el, nincsenek követve a be-
tegségeik, a prevenció általában fel 
sem merül esetükben – indokolta az 
egészségügyi karavánok szükséges-
ségét a képviselő. 

Mint mondta, a törvénnyel meg-
teremtették a jogi keretet, a lehető-
séget ezeknek a mobil orvosi 
rendelőknek a létrejöttére, a pontos 
módszertan kidolgozása azonban az 
egészségügyi minisztérium feladata 
lesz. Az elképzelés az, hogy nem 
kisbuszokban kialakított mobil ren-
delők járnák a vidéket, hanem az 
egyes települések rendelkezésre bo-

csátanának egy ingatlant, ahol ide-
iglenesen berendeznék az orvosi 
rendelőt, megfelelő felszereléssel, a 
szakembercsapat egy ideig ott tar-
tózkodna, majd újabb települést 
venne célba. A központokban pedig 
akár szűrővizsgálatok elvégzésére 
is lehetőséget lehetne teremteni. 
Azoknak a szakemberkaravánok-
nak, amelyek a központokban dol-
gozni fognak, a környező 
településeken dolgozó szakorvosok, 
illetve rezidens orvosok is részesei 
lehetnek. A törvénytervezet értel-
mében az egészségbiztosítási pénz-
tár különítené el az éves 
költségvetésében a központok mű-
ködtetéséhez szükséges összegeket. 
A mobil egészségügyi központok-
ban elérhető szolgáltatások díjmen-
tesek lesznek, és az ezeket igénybe 
vevő személyeknek nem kell bizto-
sítottnak lenniük.

Menyhárt Borbála

Maros megyében is egyre több a nyugdíj előtt álló szakember 
Több mint negyven településen lenne szükség családorvosra 
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Fotó:  Nagy Tibor (archív)

Tavaszi nagytakarítás 
Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyen március 28. – május 
10. között zajlik a tavaszi nagytakarítás. A szemeteskocsik hétfőtől szom-
batig 7–16 óra között haladnak végig a városon, előre meghatározott 
ütemterv szerint. Nagypénteken, húsvét másod- és harmadnapján, hétfőn 
és kedden nem járnak a szemeteskocsik. 

Az ütemterv szerint a tavaszi nagytakarítás a November 7. lakónegyed-
ben kezdődik. 

A tavaszi nagytakarítás alatt a válogatva gyűjtött háztartási hulladékot, 
papírt, kartont, üveget, műanyagot szállítjuk el, illetve a növényi hulla-
dékokat: leveleket, ágakat, gallyakat. A hulladékokat műanyag zacs-
kókba, zsákokba kell gyűjteni, és a járdaszegélyre kell kihelyezni, a 
szemeteskocsik számára megközelíthető helyekre, a programban közölt 
dátum előtti napon. 

NEM gyűjtjük össze az építkezésből / bontásból származó törmeléke-
ket, sem pedig a pincék, padlások kitakarításából származó hulladékot 
(szénpor, csempe, téglák stb.), továbbá NEM szállítjuk el az elektromos 
és elektronikai hulladékot. Ez utóbb esetében külön gyűjtést szervezünk 
a tavaszi nagytakarítás befejezése után. 

Újdonság ebben az évben, hogy miután valamennyi lakónegyedben 
befejeződött a tavaszi nagytakarítás, a környék főbb útjainak mosására 
kerül sor. Ez esetben időben közöljük az ütemtervet. 

FIGYELEM! 
A szemeteskocsik csak egy alkalommal haladnak át az utcákon, ezért 

kérjük önöket, tartsák be a programot. Azoknak, akik nem a megfelelő 
napon teszik ki a hulladékot az utcára, fizetniük kell a szállítási költsé-
geket vagy a szabálysértési bírságot. 

Megemlítjük, hogy azok, akik a nagytakarítási kampányon kívül bár-
milyen típusú szemetet helyeznek el közterületen, a 302/2021-es, köz-
tisztasággal kapcsolatos intézkedésekről szóló városi tanácsi határozat 
értelmében büntethetők. 

ZÖLDSZÁM: Azért, hogy az általános takarítási kampány gördüléke-
nyen menjen végbe, és hogy elérje célját, egy ingyen hívható telefonszá-
mot bocsátunk a marosvásárhelyiek rendelkezésére: 0800800396, 
hétfőtől péntekig 8:00 és 15:00 között hívható. 

Az utcákra és napokra lebontott ütemterv a hivatal internetes oldalán 
található meg: www.tirgumures.ro 

A bel- és külkapcsolati osztály



Öt országból több mint négyszáz 
minta elbírálásával és díjazásával zaj-
lott a napokban a XXVI. Nemzetközi 
Balavásári Borverseny. A megméret-
tetés végén a fődíj a szomszédos fa-
luba került. 

A termelők, borászok múlt hét elején nyúj-
tották be a bormintákat, amelyeket csütörtö-
kön számos szempont figyelembevételével 
bírálták el a szakemberek, majd pénteken a 
pontozás feldolgozására, a bírálatok megfo-
galmazására került sor, szombaton volt a ki-
értékelő és a díjkiosztó. A idei versenyre az 
erdélyi és anyaországi termelők mellett fel-
vidéki, vajdasági és horvátországi szőlészek 
és borászok is beneveztek, a bírák 414 mintát 
elemeztek és pontoztak.  

A szombati ceremónia a borrendek bevo-
nulásával kezdődött: a házigazda kelemen-
telki Kisküküllő Borrend, a dicsőszent- 
mártoni Szent Márton Borlovagrend, az ado-
nyi Duna menti Szent Orbán Borrend és a 
csurgói Csokonai Vitéz Mihály Borrend kép-
viseltette magát, a díjkiosztáson a díszasztal-
nál a következők foglaltak helyet: dr. Torda 
Márta, a magyar Agrárminisztérium Kárpát-
medencei Együttműködések Főosztályának 
vezetője, Péter Ferenc, Maros Megye Taná-

csának elnöke, Varga Adorján polgármester, 
Sütő Árpád, a házigazda Kis-Küküllő Menti 
Szőlészeti Társulás elnöke, valamint a zsűri 
elnöke, Viniczai Sándor, a magyarországi Bo-
rászati Füzetek felelős szerkesztője. 

Az ítészek pontozása alapján a verseny 
nagyaranyát a kelementelki Orbán Mihály 
vette át, de a többi küküllőmenti borásznak 
sem kellett szégyenkeznie, hiszen az arannyal 
értékelt 83 borminta közül 40 innen került ki. 
Példaként említhetjük, hogy a dicsőszentmár-
toni Seprődi János nyolc aranyat zsebelt be, 
a rendezvény házigazdája, a Romantik étte-
rem tulajdonosa, Iszlai Jenő négy aranyat, két 
ezüstöt és egy bronzot szerzett. A zsűri 170 
mintát ezüst, 121-et bronz minősítésűnek so-
rolt be, 39 dicséret volt. A benevezett minták 
pontozása igen precíz munkát igényelt, hi-
szen a versenyen a legtöbbre és legkeve-
sebbre értékelt borok közötti különbség 
csupán 4,17 pont volt. 

Ilyen meggondolásból is örül a nagyarany-
nak Orbán Mihály, aki négy mintát nevezett 
be, és mindegyik aranyat szerzett, a tramini 
tavalyi évjárata 19,20 pontot ért (a felső határ 
20 pont volt), „üldözője”, a harasztkeréki 
Farkas Elek 2019-es fekete leánykája 0,3 
ponttal kevesebbel szorult a második helyre.  

A kelementelki férfi a Népújságnak el-
mondta: szőlőtermesztő gazda, maga állítja 
elő a bort, ezért a díj az eddigi munkájának 
elismerését jelenti. Két fiával mintegy másfél 
hektáros szőlőbirtokot gondoznak, pályázati 
támogatás nélkül nehezen tudnak fejleszteni, 
ezért is a nehéz munka után járó köszönetként 
értékeli, hogy bora egy ilyen rangos verse-
nyen nagyaranyat szerzett. 

Varga Adorján balavásári polgármester 
szerint a nemzetközi borverseny sokat jelent 
a községnek, meghozza az emberek kedvét, 
hogy visszatérjenek a szőlőgondozáshoz, 
borkészítéshez, mind több fiatal nevez be a 
versenyre, és díjat is nyernek. A rendezvény 
sikeres volt, története során most érkezett a 
legtöbb borminta a Kárpát-medencéből – ér-
tékelte lapunknak tapasztalatait az elöljáró. 
(gligor) 

Borlovagok felvonulásával kezdődött a díjkiosztás szombaton                   Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Precíz munkát kellett végezniük a borbíráknak, 414 mintát kellett elemezniük      Fotó: Jakab Sándor 
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Kelementelki nagyarany a balavásári borversenyen 

Száz éve, 1922. március 25-én halt 
meg Hugonnai Vilma, az első magyar 
orvosnő, a magyarországi nőképzés 
ügyének kiemelkedő alakja. Az MTVA 
Sajtóarchívumának anyaga: 

Hugonnay Vilma Nagytétényben született 
1847. szeptember 30-án egy grófi család ötö-
dik gyermekeként. A szeretet hiányát korán 
megtapasztalta, mert tüdőbeteg édesanyja 
gyermekeit – a fertőzés veszélyétől tartva – 
naponta csak néhány percig láthatta. Vilmát 
házitanító oktatta, majd egy leánynevelő is-
kolába került, s 18 évesen férjhez ment a nála 
húsz évvel idősebb Szilassy György földbir-
tokoshoz. 

Rövid ideig Vasadon éltek, majd Pándra 
költöztek, ahol az ifjú feleség sokszor töltötte 
napjait magányosan. Unalmát enyhítendő 
szépirodalom helyett orvosi könyveket tanul-
mányozott, és gyógyította a körülötte élőket. 
Egy újsághirdetésből tudta meg, hogy a züri-
chi egyetem orvosi fakultásán nőket is képez-

nek, s külföldieket is felvesznek. Rögvest be 
is adta jelentkezését, tanulmányainak költsé-
gét – mivel férje vagyonuknak már nyakára 
hágott – ékszerei eladásából teremtette elő. 

Svájcban szűkös körülmények közt élt, ne-
véből ekkor hagyta el a nemesi y végződést. 
Diplomáját 1879-ben szerezte meg, a gyakor-
latok során ügyes sebésznek bizonyuló asz-
szonynak még állást is ajánlottak. Ő mégis 
hazatért, mert otthon akart gyógyítani – egy 
ideig azonban nem tehette. Diplomáját a ma-
gyar jogszabályokra hivatkozva nem fogad-
ták el, így csak szülésznőként 
tevékenykedhetett; az otthonában nyitott ren-
delő kapuján a felirat mutatta: gróf Hugonnai 
Vilma okleveles bába. 

Házassága megromlott, válása után má-
sodszor az eozinmázat felfedező vegyész, 
akadémikus, műegyetemi tanár Wartha Vin-
céhez ment feleségül. Férje kérésére felha-
gyott a szülésznői gyakorlattal, az elméleti 
kérdések felé fordult. Nemcsak orvosi tárgyú 

írásai jelentek meg, hanem a nők egyenjogú-
ságának témájában is publikált. Ismeretter-
jesztő előadásokat tartott, egyik alapítója volt 
az Országos Nőképző Egyesületnek, ahol in-
gyen oktatott egészségtant, gyermekgondo-
zást, betegápolást, egy ideig az ő vezetése 
alatt működött a magyar bábák egyesülete. 
Több, nőknek szánt felvilágosító művet írt, 
mint A nőmozgalom Magyarországon című 
tanulmánya, 1907-ben jelent meg A nő mint 
háziorvos című munkája. A mű egy német 
könyv fordításán alapul, de saját gyakorlatá-
nak ismereteivel egészítette ki, elsősorban a 
női és gyermekbetegségek témájában, és kora 
egészségápolási kézikönyvének számított. 

Miután 1895-ben rendelet jelent meg arról, 
hogy nők is jelentkezhetnek egyetemi kép-
zésre, Hugonnai Vilma férje biztatására ismét 
diplomája elismeréséért folyamodott. Néhány 
vizsgát követően 1897. május 14-én, ötvené-
vesen őt avatták az első magyar női orvossá. 
Most már élhetett hivatásának, elsősorban 

nőket és szegényeket gyógyított, sokaktól ho-
noráriumot sem fogadott el. Amikor kitört az 
első világháború, hatvanhét évesen elvégzett 
egy hadisebészeti tanfolyamot, részt vett a se-
besültek ellátásában, és orvosnőket szervezett 
a vöröskeresztes hadikórházakban végzendő 
betegellátásra. Orvosi munkáját 1915-ben ki-
tüntetéssel ismerték el. 

Magánélete tragikusan alakult: előbb egyik 
lányát vesztette el, majd férje is meghalt, 
utolsó évei magányosan teltek. Hugonnai 
Vilma 1922. március 25-én halt meg Buda-
pesten szívszélhűdés következtében, hamvai 
a Kerepesi úti Nemzeti Pantheonban nyug-
szanak. Halálakor már több száz orvosnő 
gyógyított Magyarországon. Nevét Budapes-
ten, a Józsefvárosban a Semmelweis Egye-
tem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája 
előtt tér és emléktábla, Nagytétényben iskola 
őrzi. A Magyar Nemzeti Bank emlékérmet 
tervez kibocsátani Hugonnai Vilma alakjával 
az idei évforduló alkalmából. 

Száz éve halt meg Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő 



 
 Március utolsó hete. Már tavasz, de mégis havas képpel – 

Alpok-beli tájjal – kezdek újra meséimbe, kedves Olvasóm. 
Székely János Lászlóffy Aladárnak dedikált Havasi szonet-
tek versciklusából, a Magányos túrájával búcsúztatom a 
telet: 

 
Minden lélegzet mellbe vágott, minden 
Lépésemmel derékig rogytam a 
Kérgesre dermedt, istenverte hóba. 
Keserves volt, a gyötrelem maga! 
 
Mérföldek hosszán minden centiméter 
Haladásért meg kellett küzdeni, 
Miközben már a fagyhalál kísértett. 
Ki nem próbálta, el se képzeli! 
 
Mi zött mégis? Én magam sem értem. 
Biztos, hogy nem a pusztulástól féltem. 
Hiszen az élet rég terhemre van. 
 
Mentem, sehol se lassítván a tempót, 
Mentem, mivelhogy mindez küzdelem volt, 
És nem akartam megadni magam. 
  
 Én sem emberként, a Nap sem csillagként: öt napja lépett 

át a Kos nulla fokán, s felbukkant az északi féltekén. Tavaszi 
napéjegyenl ség – a csillagászati tavaszkezdet pillanata s az 
új csillagászati év kezdete. 

 A napmelegre felébred a föld: a tetszhalott természet nem 
újraszületik, hanem újraéled. 

  
Mire megjön már 
mire a hó elmegy 
mire megjön a tavaszi 
nap-éj-egyenl ség 
és március parazsát a szél 
gyöngéd szája majd fújja fújja 
mire a nedvek kifakadnak 
mire a sebek behegednek 
mire de mire de mire 
valamire vagy semmire 
mi-re-dó szó-mi-szó 
mire megjön már 
mire nincs is már 
mire március eljön 
a Liget fái közt gyöngyösen 
sálosan átoson az inges talpas 
ifjúsági szellem 
ajkán láz-viszket  kiütések 
és koravén mosoly. 
  
 Mire Horgas Béla tavaszkáját végigdúdolom, már már-

ciusból áprilisba fordul a tavaszi zsongás. A hóvirág s a hu-
nyor elvirágzott, s a kakasmandikó is a Németkalap alatt. Az 
élet vágya dalol mindenünnen. Mint Áprily Lajos Halálma-
darában: 

  
A karcsú ág is reszketett alatta, 
Némán figyelt a barna házikó, 
S csudálkozó szemét reá nyitotta 
a hóvirág s a piros mandikó. 
Megénekelte cinke ritka kedvét, 
a fák rügyét, amely hintázva ring, 
a hóvirágot és a nyárfa nedvét, 
mely mint a vére, erjed n kering. 
Megénekelte azt a drága csendet, 
amelyet elhoz minden alkonyat, 
a patakot, amely lefutva csenget, 
s csacskán locsolgat omló partokat, 
a vágyat, amely hajtja most a pásztort, 
míg  juhot hajt serked  gyepen, 

fajd mámorát és édes íz  nász-tort 
s megénekelte lobbanó szemem. 
A vér is megcsordult reá a fában 
s a visszhang is dalolta himnuszát, 
mert vágy piroslott mindenik szavában 
és élet, élet, élet, ifjúság! 
  
 Meleg dombháton a leánykökörcsin virág-

kelyhébe fúrja magát egy korán ébred  bogár. 
Meggémberedett lábait s csápját bogozza a 
fagyvéd  bolyhokból, hogy aztán nektárt s vi-
rágport lakmározzon. S közben beporozza a 
nyalábban álló bibéket. 

 De! A beporzó rovarok – bogarak, lepkék, 
hártyásszárnyúak és kétszárnyúak – sokféle-
sége rohamosan csökken világszerte. 

 Ennek f  oka a klímaváltozás: a virágzás 
idejének változását a beporzók bioritmusa 
nem tudja követni. Ez eredményezheti a be-
porzás elmaradását, s a beporzók is éhkoppon 
maradnak. 

 A másik ok a tájhasználat változása: lassan 
elt nnek a természetközeli, virágos rétek. A 
vegyszerek túlzott használata, a mez gazda-
sági monokultúrák egyeduralma, az ember 
szerkesztette mesterséges környezet burján-
zása felszámolja a méhlegel ket. És lassan 
néma lesz a tavasz. 

 Az el re nem látható következményekkel 
járó tájhasználat egy érdekes, szomorú példá-
ját hadd idézzem itt. Március 25-én van éppen 
227 éve annak, hogy 1795-ben megszületett 
a Tisza szabályozója, Vásárhelyi Pál. Els  
mérnöki munkája a Körösök és az Al-Duna 
egy szakaszának felmérése volt. 1833-tól Szé-
chenyi István irányítása alatt készítette el az 
al-dunai Vaskapu szabályozásának tervét, 
amely csak jóval a kiegyezés után, 1889–1896 
között valósult meg. F  m ve a Tisza-szabályozás terve volt, 
amely többéves munka után 1846 márciusára készült el. A 
folyó szabályozását és az ármentesítést egységes feladatként 
kezelve határozta meg a szükséges átvágásokat, az árvízvé-
delmi töltések pontos kialakítását. A terv heves vitákat váltott 
ki – ezek egyike során Vásárhelyi szívrohamot kapott, és 
meghalt, de a Tisza-szabályozás megvalósult. 

 Eggyel nem tör dtek csupán: a csatornázással olyan él -
helyek sz ntek meg a Tisza mentén, amelyek manapság 
éppen a biodiverzitást riznék sokkal hatékonyabban, mint a 
ma mesterséges mederbe terelt folyóink. E veszteségek más-
fél évszázadnyi id  elteltével kezdtek komolyan megmutat-
kozni – a beporzók vonatkozásában is. 

 Ki lehet-e váltani a beporzókat? Hiszen Szecsuánban már 
emberek porozzák a gyümölcsfákat. Izraelben pollen-perme-
tez gépek szórják a virágport a citrusültetvényeken. Japán-
ban szappanbuborékba zárt virágporral kísérleteznek. A 
hollandok és az amerikaiak robotméheket – miniat r dróno-
kat – gyártanak. 

 Jobb lenne megtartani a beporzókat, biztosítva számukra 
a fészkelési, szaporodási és táplálkozási lehet ségeket. 

 Március utolsó szombatja a nyári id számítás kezdete. 
Ennek a természetellenes óraátállításnak is véget kellene 
vetni már egyszer. Hiszen növény, állat egyaránt a helyi id  
múlásához idomítja bioritmusát. Csak a magát értelmesnek 
tartó „világ ura” ember akar mindenképpen kilépni a termé-
szet szabta korlátok közül. 

 Az áprilisi-májusi virágzásrobbanás színeinek, illatainak 
március végi el futárai lassan tarka foltjaikkal borítják a múlt 
évi avart. Ebbe a virágünnepbe született bele 132 évvel ez-
el tt, 1890. március 29-én Csapody Vera, minden id k leg-
nagyobb magyar növényillusztrátora. A Sacré Coeur 
Sophianum Leánygimnázium matematika-fizika tanára az 
1910-es évekt l kezdve készített növényakvarelleket. 1922-
ben Jávorka Sándor kérte fel az 1924–25-ben megjelent A 
magyar flóra illusztrálására. 1932-ben a Mediterrán elemek 

a magyar flórában cím  dolgozatával doktori fokozatot szer-
zett botanikából Szegeden. 1951-65 között a Természettudo-
mányi Múzeum Növénytárának f munkatársa volt.
Jávorkával közös alapm vük, A magyar flóra képekben (Ico-
nographia florae hungaricae) 1929–34-ben jelent meg. 15
éven át gy jtött és csíráztatott magvakat, ezek rajzait jelen-
tette meg 1968-ban a csíranövény-határozóban (Kleimlings-
bestimmungsbuch der Dikotyledonen). Növényakvrelljeinek
száma meghaladja a 12 ezret – boldog tulajdonosa vagyok
egy nyúlárnyékakvarelljének. A magyar gyógynövények
(1948), az Erd -mez  virágai (1950), a Színes atlasz Ma-
gyarország kultúrflórájához (1962, mind Jávorka társszer-
z jeként), A növényszervtan terminológiája (1963) és a
Magyar növénynevek szótára (1966 – utóbbi kett t Prisztler
Szaniszlóval), a Kis növényhatározó (1966 – Simon Tibor-
ral), a Védett növényeink (1982 – Csapody Istvánnal), a
Tóth Imrével készített A Colour Atlas of Flowering Trees
and Shrubs (Közép-európai díszfák és díszcserjék) mellett
1970-t l Debreczy Zsolt munkatársaként a többkötetesre ter-
vezett Dendrológiai atlasz összeállításában vett részt: sikerült
mintegy 4 ezer tusrajzot elkészítenie. Élete utolsó napjaiban
is ezen dolgozott. 

 Vera néni önmagáról így vallott: 
 Én mindig azt mondom, hogy növényrajzoló vagyok, tehát

nem m vész, s nem is tudós, hanem a természetnek egy alá-
zatos másolója. Az én munkám a megfigyelés és a valósághoz
h  visszaadás. 

 E március végi levelemet hadd fejezzem be egy közel
2500 évvel ezel tti tavasz megidézésével. 

  
Nézd, a tavasz hogy újra eljött, 
S elt nt a zordon tél hava, 
Lágyan fuvallnak enyhe szell k, 
Bimbózni kezd a rózsafa. 
Itt vannak íme már a gólyák, 
Vadludak úsznak ezrivel, 
Az erd  lombos takaróját 
Már öltögetni kezdi fel. 
Nézd! Mint süt a nap tiszta fényben, 
A szürke felh k oszlanak, 
A földm ves munkál serényen, 
Nyomában búvik, kél a mag. 
A sz l t ke nézd, hogy ontja 
Vágott sebén a könnyeket, 
Megrakva dúsan ifjú lombja 
Viruló fürtöt rejteget. 
  
 A tavaszról cím  vers szerz je Anakreon (Kr. e. 572–

487), fordítója Bed házi János, a marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium egykori matematika-vegytan tanára
(1880–1901). Az iskola igazgatójának irodalmi vénájáról ke-
vesen tudtak, még kevesebben emlékeznek rá. Egy emlékez-
tet t l, dr. Ágoston Albertt l tudom, hogy közel 60
anakreoni dalt fordított Bed házi, melyeket 1886-ban Imreh
Sándor nyomtatott ki a kollégiumi nyomda bet ivel. 

 Az  üzenetével várom a tavaszodást. Hasonló jókat kí-
vánva a Somostet  alatt lassan tavaszba ébred  városunknak,
maradok kiváló tisztelettel. 

  
 Kelt 2022. március 25-én, 141 évvel Bartók Béla születése

után 

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (DV.) 

Leánykökörcsin virágkelyhében korán ébred  bogár
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És nem akartam megadni magam



– Mit kell tudni Veress Zsomborról? 
– 1974. március 9-én születettem Magyar-

láposon. Az iskolát szülővárosomban kezd-
tem, majd Segesváron folytattam, és ugyanitt 
érettségiztem 1992-ben. Ugyanabban az 
évben felvételiztem a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógysze-
részeti Karára, ’97-ben szereztem 
gyógyszerészi oklevelet. Azóta az édesapám 
által alapított segesvári Rubin gyógyszertár-
ban tevékenykedem, eleinte beosztott gyógy-
szerészként, majd ügyvezető igazgatóként.  

Életemet az otthonról hozott, valamint a ta-
nítóimtól, a lelkipásztoromtól kapott széles 
körű neveltetés határozza meg. Több civil 
szervezetnek vagyok a tagja, a segesvári Ga-
udeamus Alapítványnak, a Kikerics Kulturá-
lis Egyesületnek, presbitere vagyok a 
Segesvári Református Egyházközségnek, fő-
gondnoka a Küküllői Református Egyház-
megyének.  

Szabadidőmben hazai és távoli vidékeken 
barangolok. Világjáróként fontosnak tartom 
a közvetlen környezet, valamint távolabbi or-
szágok megismerését, ugyanakkor azt val-
lom, hogy utazni, világot látni csak 
megtervezetten, nyitott szemmel érdemes, 
semmiképpen nem öncélúan. Ezért kirándu-
lásaim leírását és válogatott fényképeimet 
megosztom a világhálón, vetített képes elő-
adásokat tartok, utazásaimról négy könyvet 
írtam.  

– Hogyan emlékszik vissza a gyermekko-
rára, iskoláira és az egyetemi évekre? 

– A lehető legjobb családba születtem, cso-
dálatos gyermekkorom volt. Bármilyen poli-
tikai vagy társadalmi helyzetbe is születünk 
bele, a legfontosabb mindig a család. A sze-
retet, a törődés, amit a családban kapunk, 
életre szóló, pótolhatatlan. Én mindent meg-
kaptam, ami fontos, és ezalatt nem az anya-
giakat értem. Az iskoláimnak is sokat 
köszönhetek. A 80-as évek nem a liberaliz-
musáról volt híres, akkoriban a fegyelmezés-
nek, a rossz jegyeknek súlya volt, a 
szégyenérzet nem kopott meg már gyermek-
korban. Az átkos rendszer ellenére a világ 
akkor is gyönyörű volt. Azt a világot fedez-
tem fel tanítónőm, osztályfőnökeim, tanáraim 
irányításával, akik színvonalasan oktattak, 
odaadással neveltek, autóbuszos kirándulá-
sokra, gyalogtúrákra, kerékpártúrákra vittek, 
s amikor kikerültünk a kezük közül, tovább 
követték életútjainkat. Az egyetemi évek kü-
lönösen nagy hatással voltak rám, hiszen ez 
volt számomra az az időszak, mint ami Ábel-
nek a város. Nagy tiszteletnek örvendő pro-
fesszoraimnak köszönhetően megtanultam 
előbb tanulni, majd nemcsak nézni, hanem 
széleskörűen látni is. Rengeteget tanulhattam 
kiváló diáktársaimtól is, akikkel életre szóló 
barátságokat kötöttem. Az első szerelemtől, 
az első szakítástól érettebbé váltam, a sikerek 
és a kudarcok jöttek, mentek, de az erdélyi 
hegyek és a hegymászás iránti szenvedélyem, 
amely az egyetemi években gyökerezik, az 
életem része maradt. 

– Mivel indították útra a szülei? Mit tettek 
még tarisznyájába a hamuban sült pogá-
csa mellé?  

– Értelmiségi családba születtem, Révai le-
xikonok, orvos- és gyógyszerésztudományi 
kötetek, Élet és Tudomány folyóiratok között 
nevelkedtem. Az értelem mellett azonban 
legalább olyan fontosak az erdélyi lét alap-
vető meghatározói: a szeretet, az Istenbe ve-
tett hit és az a többlet, amit az erdélyi 
magyarok hátrányos kisebbségi sorsukban 
képesek előnnyé formálni.  

– Szakmáját úgymond örökölte. Mit jelent 
önnek, hogy az édesapja is gyógyszerész? 

– Az emberek évszázadokon át örökölték 
a szakmájukat, a mesterségek apáról fiúra 

szálltak. A modern világ nem kedvez a ha-
gyományok megtartásának, én azonban 
büszke vagyok arra, hogy gyermekkorom óta 
édesapám mellett tébláboltam a patikában, 
mert így a szakmai tudáson kívül magatartást, 
kiállást, kitartást és mindazokat az értékeket 
is elleshettem, amelyek a családunkban nem-

zedékről nemzedékre átadódtak, és amelye-
ket az egyetemeken sem tanítanak.  

– Mit jelent önnek a munkája? Úgy hal-
lottuk, munkamániás... 

– A munkamánia talán erős kifejezés, sok-
oldalúbbnak tartom magamat annál, semhogy 
az életemet csak a munkának szenteljem. 
Azonban tény, hogy a munkámban nem va-
gyok megengedő magammal szemben, és 
addig nem fekszem le, ameddig a dolgomat 
el nem végzem. Ezt inkább maximalizmus-
nak nevezném, de ez azért van, mert a ver-
senyszférában, a kapitalizmusban, ráadásul 
kisebbségi sorban élve megtanultam, csak 
akkor érvényesülök, ha jó, de leginkább 
akkor, ha jobb vagyok, mint a környezetem. 
Az is igaz, hogy a gyermekeim szokták ennek 
kárát látni, és ez ellen nagyon nehéz tenni a 
gyorsuló világban. A forgatagból, a mókus-
kerékből nehéz kiszállni, és nem is biztos, 
hogy érdemes. A család összetartásában a fe-
leségemre hárul a legnehezebb feladat, pedig 
az ő munkája is teljes embert kíván.  

– Mit jelent önnek a család? 
– Szeretetet, örömforrást, a nehézségek kö-

zötti elégtételt, férji, apai érzéseket, nagyobb 
felelősséget saját magammal szemben is. A 
családos lét olyan, mint az élet maga, tele 
hullámvölgyekkel, a gyermeknevelést az élet 
legnehezebb feladatai közé sorolom. Úgy 
vélem, hogy a nyugati ember éppen e nehéz-
ségek előtt hátrál meg, individualizmusa 
miatt inkább kitér a családalapítás és -gyara-

pítás elől, és ha vállal is gyermekeket, csak 
keveset. Azonban az emberi életet nem lehet 
pénzben mérni, büszke vagyok arra, hogy 
ebben is folytathatom azokat az erdélyi ma-
gyar hagyományokat, amelyek a múltban a 
nagy családokra épültek, megalapozva a 
nemzet megmaradását.  

– Mennyire befolyásolja az életét az, hogy 
lelkészek veszik körül? 

– Mielőtt lelkészek vettek volna körül, 
előbb Isten vett és vesz körül. Bizonyára ez 
összefüggésben van azzal, hogy lelkészek 
vannak a családban, hiszen semmi sem törté-
nik véletlenül. A testvérem, illetve a felesé-

gem által még közelebb kerültem az erdélyi 
emberekhez és a tiszta, sallangok nélküli re-
formátus hithez.  

– Mit jelent önnek a hit? 
– Istenbe vetett hit nélkül nehéz élni, meg-

kockáztatom, nem is érdemes. Persze, ha va-
laki nem találkozik Istennel, akkor esélye 
sincs arra, hogy higgyen. A hitet könnyű el-
veszíteni, ezért fontosnak tartom annak táp-
lálását, s bár Isten ott van a hegyeken, az 
óceánokban és mindenhol, azért mégiscsak 
leginkább az emberekben van benne, ezért 
nem elég a természetben keresni Őt, szüksé-
ges a házát is látogatni, és megpróbálni a tet-
szése szerint élni.  

– Segesváron nőtt fel, és itt is él... 
– Segesvár tüneményes város, egy ékkő, 

kihagyhatatlan látnivaló az Erdélybe látoga-
tóknak. A szászok tették naggyá és értékessé 
az elmúlt századokban, viszont az őket kiáru-
sító hálátlan utókor a felbecsülhetetlen érté-
keket majdhogynem elpusztítja, feléli, 
kizárólag a múltból élve, gyakorlatilag sem-
mit nem téve hozzá. 1989 óta a magyarok 
száma is jelentősen megcsappant, egyre ke-
vesebb a gyermek és a fiatal. Ezt a fogyást, 
sorvadást belülről látni elszomorító, csak az 
vigasztal, hogy mindezt nem nézzük tétlenül, 
mert minden nehézség ellenére élnek még a 
városban értékteremtő és -megőrző emberek.  

– Amikor teheti, és amikor lehet, kirándul, 
hegyet mászik. Mit keres egy gyógysze-
rész, író a világ legmagasabb hegységei-
ben?  

 – Bár szeretek az erdélyi hegyekben ba-
rangolni, mert lokálpatriotizmustól dagad a 
mellem, azért világpolgár is vagyok. A világ 
összes hegyét magaménak tartom, különösen 
azokat, amelyeket már testközelből is láttam, 
rájuk merészkedtem. A Kárpátokban gyö-
nyörködöm a leggyakrabban, de hasonlókép-
pen kedvelem az Alpokot, az új-zélandi 
Déli-Alpokat, az ausztrál Nagy-Vízválasztó-
hegységet, a tasman Bölcső-hegyet, a Hima-
láját, az Andokot, a Kilimandzsárót. 
Mindenhol otthon éreztem magam. Keresem 
a kihívásokat, a kalandokat, a párját ritkító ki-
látásokat, a csendet, a szépséget, a nehézsé-
gek utáni sikerélményeket, az öreg és bölcs 
hegyek tanításait. Ezek a tanítások örök ér-
vényűek, életre szólóak.  

– Milyen érzés a hegycsúcsokról, Isten lá-
bától letekinteni a világra? 

– Isten ott van, ahol hit is van. Amikor még 
lent vagyunk, és a csúcsok felé áhítozunk, 
úgy véljük, hogy odafönn rejtőzik a fenséges 
csúcsokon. De amikor feljutunk, és letekin-
tünk a völgyekben megbúvó falvakra és 
templomtornyokra, rádöbbenünk arra, hogy 
Isten valójában odalent van, ahonnan érkez-
tünk, ezért mindig igyekszünk haza, hogy a 
Teremtő árnyékában egy kicsit mi is terem-
tőkké váljunk. 

– Mit kell tudni a könyveiről? 
– A 2000-es évek második felében kezd-

tem érezni, hogy az átlagosnál szebb és több 
utazáson vettem részt életemben, és arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy kár lenne, ha él-
ményeimet, tapasztalataimat csak magamnak 
tartanám meg. Ez a gondolat késztetett arra, 
hogy leírjam és megosszam másokkal is uta-
zásaim történeteit. A könyv hosszú évekig 
íródott, közben pedig eljöttek a 2010-es évek, 
amelyek életem legnagyszerűbb utazásait 
hozták el, így aztán az első könyv sikere még 
három kötet megírására ösztönzött.  

Ennek megfelelően 2015-ben jelent meg a 
Csodálatos csellengéseink közeli és távoli tá-
jakon című kétkötetes művem, amelyben a 
legemlékezetesebb hazai és külföldi utazása-
imat örökítettem meg, majd 2017-ben a 
Nepál. Élmények és gondolatok a világ leg-
magasabb hegyének árnyékában című, 
amelyben az Everest alaptáborban és Nepál-
ban megtett kirándulásomat mesélem el. Ezt 
követte a 2019-ben napvilágot látott Az 
Északi-Jeges-tengertől a Déli-óceánig: Iz-
land, Tenerife, Ausztrália és Tasmania című 
könyvem, amelyben a „világ végeire” és vég-
leteire röpítem el az olvasókat, végül 2021-
ben készült el a Peru, a végtelen történet 
című, legújabb könyvem, amely a járvány 
előtti, az inkák földjén megtett 2019-es uta-
zásomat tartalmazza. 

– Mit jelent önnek az írás és az olvasás? 
– Bevallom, hogy az utóbbi évtizedben 

többet írtam, mint amennyit olvastam, mert a 
szabadidőm nagyon véges. Az írás az utazási 
szenvedélyemhez hasonló hobbi: kiszakít a 
hétköznapokból, boldogít és egy kicsit halha-
tatlanná tesz.  

– Hol érzi magát a legboldogabbnak? 
– Nincsen olyan, hogy legboldogabb, de 

boldogít, ha utazhatom, ha hazatérhetek, ha 
feljuthatok egy hegyre, de ha le is érek, ha a 
munkám eredményes, ha írhatok, ha egy 
újabb könyvemet a kezemben tarthatom, ha 
a gyermekeimre, a családomra büszkén te-
kinthetek, ha a feleségemmel minőségi időt 
tölthetek, ha a szüleim és a testvérem egész-
ségesek, ha régi barátokkal találkozhatom, ha 
fotózhatok, ha kedvenc zenéimmel szárnyal-
hatok, ha finomat ehetek, ha jó színdarabot, 
filmet nézhetek, ha a naplementébe merülhe-
tek, ha veszekedés után kibékülhetek, ha 
vihar utáni szivárványban gyönyörködhetek, 
ha Isten közelében lehetek.  

– Mi a hitvallása? 
– Keményen dolgozni, beismerni és ta-

nulni a hibákból, megmosolyogni saját eset-
lenségünket, nyitott szemmel, szívvel és 
alázattal járni-kelni itthon és a nagyvilágban.  

– Gyógyszerész úr, hogyan tovább? 
– Hosszabb távlatokban, de olykor még rö-

videbbekben is nehéz gondolkodni manap-
ság, tervek nélkül mégsem érdemes élni. S 
amikor belefáradok a tervezésbe, megnyug-
tató tudni, hogy Isten terve nagyobb az 
enyémnél.  

– Köszönjük a beszélgetést. 

Nagy-Bodó Tibor 
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Erdélyi arcok 
Isten lábánál 

Veress Zsombor gyógyszerész, világutazó Magyarláposon született. Az iskolát 
szülővárosában kezdte, majd Segesváron folytatta, ugyanitt érettségizett, 
majd sikeresen felvételizett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem Gyógyszerészeti Karára. Elmondása szerint a lehető legjobb családba 
született, csodálatos gyermekkora volt. Révai lexikonok, orvos- és gyógysze-
résztudományi kötetek, Élet és Tudomány folyóiratok között nevelkedett. Szá-
mára a család szeretetet, örömforrást jelent. 



BECÉZETT 
MÁRIA

TERHET EL 
TUD VINNI

NEHÉZ-  
FÉM

JUTTAT 
NIGÉRIAI 
VÁROS

Ð
ILYEN AZ 

OGAM ÍRÁS

Ï
NÉMA 

SÓGOR!

Ê q q q q Ð

LOTH …  
(SZÍNÉSZN ) 

TOK

u ÍRTA VALA 
KURUC 
VEZÉR 

(TAMÁS)

u

NÉGY  
MAGYAR  
KIRÁLY  
NEVE

ÐÐ MIHASZNA 
ALAK 

PETRARCA 
MÚZSÁJA

u q q GIGA (RÖV.) 
KÁRTYA-

JÁTÉK

u

Ê q q VÍZZEL  
TISZTÍT 

A  
SZABADBA

u MOST  
KÉSZÜLT 
N I NÉV  
(JÚL. 17.)

u q

PÓLUS u
q BESZÉL  

DÉL-AFRIKAI 
TARTOMÁNY

u q

GYAKORLAT  
ADTA JÁR-

TASSÁG
u

q BUDAPESTI 
EGYETEM 

5 BIBL. KÖNYV 
SZERZ JE

u

SPANYOL 
ARANY u

ANTE MERI-
DIEM (RÖV.) 

LYUKAS 
SZEG!

u q N STÉNY 
SZARVAS 

(RÉG.) 
RÓMAI 51

u

FRANCIA  
RT. 

SZINTÉN

u HOSSZÚ N I 
SÁL 

ENSZ-SZERV

u q q BETÉR! 
HABZÓ  

ITAL

u

ÊÊ VALÓDI 
TÖLTÖTT 

ATOM

u q KÉTES! 
KETT S  

DUNA-PARTI 
VÁROS

u q

OROSZ  
AUTÓ- 
MÁRKA

u
q ALÁ 

KIRÁLY 
(FRANCIA)

u VÉKONY 
UTCA 
RÖVID  

KÖSZÖNÉS

u q

MAGYAR 
 SZÍNÉSZN  
(MARIANN)

u
q TESTEDZÉS 

EGYEDÜL 
(ANGOL)

u q

… GROS 
(NAGYBAN) 

LÁM

u ÓMEGA ÉS 
ALFA 

LIMITED 
(RÖV.)

u q DE, 
VISZONT 

FÉLCSAP!

u
FÉLIG ÉL! 

OLASZ HÁZ

u

ÊÊ KEVERT  
SZÍN 

… AN DER 
THAYA

u q q ÉPÜLET- 
ASZTALOS 

C.G.S. ENER-
GIAEGYSÉG

u q

FOGARAS 
FOLYÓJA u

q ZENÉS 
DRÁMA 

SZIBÉRIAI 
FOLYAM

u q
ODA-VISSZA 

N I NÉV

NEMESGÁZ u
q SUB …  

(TITOKBAN, 
LATIN) 
EZER!

u q

L.N.J.
ÊÊ

u
q 

PP ÁÁ LLYY ÁÁÁÁ ZZ AATT II    RR EE JJ TTTT VV ÉÉ NN YYYY
1 2 3 4 5 6 7 8 Ð

9 10 10

11 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

ÊÊ

A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket április 7-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.) 

A MÁRCIUSI ÉVFORDUKLÓK (2.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Jakab Em ke,  
Kibéd  

Simó Attila,  
Marosvásárhely, 1848. út 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
VERES; GONDA; MURGER; SCHOEPF; WODETZKY; 

GÁL; BREDECZKY; VICZIÁN 
Kérjük a nyerteseket,  

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

Megfejtések  
a március 18-i  

számból: 
 

Ikrek:  
A pirkadat 
 
Skandi:  
A görény az állat jelz  kifino-
multabb változata.

M

Z

Y

G

T

I

T

Szerkeszti: Kiss Éva 990.

E
VÍZSZINTES: 1. A közmondás els  része. 9. Angol Mária. 10. Enyhe lejt s domb- 

oldal. 11. A közmondás második része. 16. Bátorkodó. 18. … Delon, francia filmsztár. 
19.  Düh. 20. Az  tulajdona. 22. Táncsics Mihály köszönése. 23. Feltéve. 24. Kázus. 26. 
Dublin lakója. 27. Amerikai állam (röv.). 28. A … eredete (Darwin). 30. Dolgozik a moz-
dony. 32. Római hat. 33. rl üzem. 34. Gárdonyi bíró h se. (Gábor). 35. … Troll (Hein-
rich Heine m ve). 37. Ókori római rézpénz. 38. Tegnap után. 39. Bolygószomszédunk. 
41. Pozitív elektród. 43. Magyar királyn  (1370-1395) . 45. Kutya. 47. Az yperitnek nevet 
adó belga város egyik neve (a másik név: Ypern). 49. Az ételt az asztalra teszi. 50. A 
mélybe.  

FÜGG LEGES: 1. Olasz, máltai és svéd gépkocsijel. 2. Az argon vegyjele. 3. N i 
név (máj. 3.). 4. A család legifjabb tagja. 5. T zzel elpusztító. 6. … Vegas (nevadai város). 
7. Magának való. 8. Csendes téka! 11. Villanófény. 12. Vágóeszközt fen. 13. A Nílus egyik 
forrástava. 14. Kölyök (angol). 15. Bent bent! 17. … Hafun, afrikai fok. 19. Tengerész. 
21. … Appia (órómai út). 23. El re igyekszik. 25. F szergyökér. 28. Magas növény. 29. 
Omszk kisebbik folyója. 31. Ráskai …, kódexmásoló Domonkos-rendi apáca. 32. A köz-
mondás befejezése. 33. Francia fest  (Edouard). 34. A nyel cs  része. 36. A spanyol bel-
harc magyar áldozata (Imre). 38. Kukorica. 40. Jelfogó. 42. Az oxigén és az ón vegyjele. 
43. Magyar államvasutak (röv.). 44. Sziget (francia). 46. Táncos mulatság. 48. Végtelen 
per! 49. Teremfalak! 50. Attól kezdve! 

L. N. J.

IRIGYES  
KÖZMONDÁSPÁ

LY
ÁZ

AT
I  

SZ
EL

VÉ
NY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG ___________________________________________ 2022. március 25., péntek 

A

2

A SZÍNÉSZ-
N  NEVE 
(INGRID)

 

KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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S
A f sorokban egy 

svéd színészn   
családnevét és egyik 
aforizmáját idézzük.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjel lt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Bródy Sándor egyik 
m vének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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JÓKÍVÁNSÁG 

ADÁSVÉTEL 

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

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15130-I) 

VÁSÁROLOK gramofont, patefont és 
hozzá való lemezeket. Tel. 0746-022-
493. (15283-I) 

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó, 
30 lej litere. Tel. 0265/262-882, 0740-334-
468. (15319) 

ELADÓ cserép és csatorna. Tel. 
0742-405-551. (15355-I) 

LAKÁS 

KIADÓ egy szoba tömházlakásban 
egy lánynak vagy fiúnak. Bérleti díj 
500 lej plusz garancia, azonnal beköl-
tözhető. Tel. 0771-677-830. (15429-I)  

VESZEK régi házat Maros megyé-
ben. Tel. 0744-620-370. (15420-I) 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás, 300 
méterre az orvosi egyetemtől, 2-3 
egyetemista lánynak. Tel. 0775-519-
675. (15289-I) 

 
KILYÉN IDÁNAK  

sok boldog születésnapot 
kívánunk erőben, egész-
ségben.  

Szerettei. (15416)

Nyilvános bejelentés  
Koronka község értesíti az érdekelteket, hogy előterjesztette a 

környezetvédelmi engedély igénylésére vonatkozó kérelmét a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Maros megyei 
Koronka község általános területrendezési terve és a hozzá kap-
csolódó területrendezési helyi szabályzat felújítási terve tekinteté-
ben. 

A terv első változata a http://apmms.anpm.ro címen és a Koron-
kai Polgármesteri Hivatal székhelyén tekinthető meg. 

A közönség megjegyzéseket tehet postai úton a következő címen:  
– APM Mureş, Tg Mureş, str.  Podeni nr. 10.,  jud. Mureş  
(Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség,  Marosvásárhely, 

Hídvég utca 10. szám, Maros megye) vagy az 
office@apmms.anpm.ro e-mail-címen, a nyilvános bejelentés köz-
zétételétől számított 15 napon belül.  

Takács Szabolcs István polgármester

A B&B INSOLVENCY SOLUTI-
ONS IPURL – Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 18. szám, Hargita 
megye –, a csődbe jutott ROLLO 
TOUR KFT. cégfelszámolója  

nyilvános árverést szervez  
egy ingatlan (Marosvásárhely, 
Bodoni utca 68. szám alatti belte-
lek) 681/5531-ed részének érté-
kesítésére. Telekkönyvszáma 
120725/Marosvásárhely. A kikiál-
tási ár 168.162,00 lej (héa nél-
kül). 
Az árverésen azon fizikai/jogi 
személyek vehetnek részt, 
akik/amelyek igazolják, hogy 24 
órával az árverés előtt kifizették a 
kikiáltási ár 10 százalékát kitevő 
garanciát. 
Az árverés a cégfelszámoló 
székhelyén lesz április 1-jén 11 
órakor, és hetente megismétlik 
minden pénteken, ugyanabban 
az időpontban, az ingatlan eladá-
sáig. 
A részvételi feltételekről bővebb 
tájékoztatást a 0366/100-551, 
0748-836-713-as telefonszámo-
kon nyújtanak. 

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad 
Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám 
alatt. Tel. 0265/265-112. (15129-I) 

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér  

versenyvizsgát hirdet a következő állásokra:  
• szakellenőr (kereskedelem, árak) – COR-kód 263102, 

egy állás.  
A versenyvizsga időpontja: április 14., 10 óra. 
A dossziék benyújtásának határideje: április 6., 16 óra. 
• földi kiszolgáló (operator handling) – COR-kód 315507, 

egy állás.  
A versenyvizsga időpontja: április 15., 10 óra. 
A dossziék benyújtásának határideje: április 7., 16 óra. 

Bővebb tájékoztatás a www.transilvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 
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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, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-I) 

FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I) 

CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk egy személyt PEREC- 
SÜTÉSRE. Érdeklődni a 0745-668-883-as telefonszámon. (22982-I) 

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra és TÖLTŐNŐT 
hentesáru készítésére. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. 
(22991) 

ALKALMAZUNK tanyára ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. 
Tel. 0744-624-809. (22991) 

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZE-
RELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro  
e-mail-címre várjuk. (66351-I) 

KIADÓ ORVOSI RENDELŐ Marosvásárhelyen (Cisnădiei u. 1. 
szám) bármilyen egészségügyi tevékenységre. Tel. 0771-359-273. 
(15223-I) 

ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ 
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377-
es telefonszámon. (66385-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. (sz.-I) 

1-2 SZEMÉLYT keresünk VÍKENDHÁZ VEZETÉSÉRE Demény-
házán. Kötelező a román- és a magyarnyelv-tudás. Tel. 0722-728-117, 
0743-085-185. (15427-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

 
Ellenőrizték a Romániai iskolaprogram 
lebonyolítását  
 
A Romániai iskolaprogram megvalósításával foglal-
kozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy 2022 februárjában 22 oktatási egységben 
több mint 1340 diák és 66 tanár részvételével ke-
rült sor a gyümölcs-, zöldség-, tej- és tejtermék-
fogyasztással kapcsolatos tematikus 
tevékenységekre. 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája



ELADÓ ház a Bekecs alatti Márkod 
faluban, központi helyen, 19 ár telken. 
Ára: 22.500 euró. Tel. 0745-928-192. 
(mp.-I) 

MAGÁNSZEMÉLY, vennék kisebb 
kertes házat Marosvásárhely környé-
kén. Tel. 0723-833-744. (15356-I) 

KIADÓ vagy eladó szobát keresek. Tel. 
0773-345-605. (15372) 

SÜRGŐSEN vásárolok magánházat 
vagy tömbházlakást. Azonnali fizetési 
lehetőség. Tel. 0744-645-348. 
(15426-I) 

ELADÓ I. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás a November 7. negyedben. 
Tel. 0755-309-832. (15426-I) 

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) 

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

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

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-, 
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel, 
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi 
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315. 
(15134) 

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtő-
szekrények, sütők, porszívók, gáz- és 
villanykályhák javítását vállaljuk az 
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-
ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-
294, 0745-560-092. (15160-I) 

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

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, fa-
teraszt készítünk. Tel. 0758-598-133. 
(15296-I) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel 
szigetelést, szobafestést, tetőkészí-
tést, cserépforgatást. Tel. 0748-862-
911, Jani. (15384-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
György Attila. (15389-I) 

KERTEK ásását vállalom rotakapá-
val. Tel. 0741-457-006. (15380-I) 

56 ÉVES NŐ munkát vállal, 
beteggondozói, takarítói állást. Tel. 0770-
663-571. (15394) 

VÁLLALUNK udvar-, kert-, parktele-
pítést, gondozást. Tel. 0740-667-511. 
(15346-I) 

VÁLLALUNK építést, tetőjavítást, 
szobafestést, parkettlerakást, -csiszo-
lást, térkőrakást. Tel. 0740-667-511. 
(15346-I) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(15361) 

MASSZÍROZÁST vállalok. Tel. 0745-
953-932. (15421-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel gondolunk a 
29 évvel ezelőtti napra, amikor 
itthagytál minket, ORBÁN 
ANDRÁS ENDRE. Nyugalmad 
legyen csendes! 
Feleséged, lányod és unokád. 
(15359) 

Szomorú szívvel és mély 
fájdalommal emlékezünk 
március 25-én a székelyberei 
KÓSA ANDRÁSRA, aki már 12 
éve nincs közöttünk. Akik 
ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét ke- 
gyelettel őrizzük. Szerettei. (-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
március 25-én a drága jó 
feleségre, édesanyára, nagy-
mamára, ZÁG KAROLINÁRA 
szül. Kacsó halálának 7. 
évfordulóján. Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emlékét szívünk-
ben örökké megőrizzük. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. 
(15362) 

Szeretett édesapánk, a 
marosvásárhelyi id. JÁNOSI 
SÁNDOR már 22 éve nincs 
közöttünk. Drága emlékét 
kegyelettel őrizzük. (15383) 

Kegyelettel emlékezünk már-
cius 25-én a legdrágább 
édesapára és tatára, PORCZA 
JÓZSEFRE, aki 16 éve 
távozott szerettei köréből. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma fölött őrködjön 
szeretetünk. Szerettei. (15401-I) 

Hatalmas titka volt jóságos 
lelkednek, mosoly, hit és tiszta 
szeretet.  
Köszönjük, hogy lelked a 
lelkünkbe írtad, nincs 
felettünk hatalma a sírnak. 
Örök az arcod, nem száll el 
szavad, minden mosolyod a 
lelkünkben marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
március 25-ére a nyomáti 
NAGY SÁMUEL halálának 15. 
évfordulóján. Emléke mindig 
élni fog szívünkben. Szerettei. 
(15407) 

Az élet elmúlik, de az emlékek 
élnek, amíg élünk, őrizzük 
őket. 
A bánat, a fájdalom örökre 
megmarad, velünk lesz szép 
emléke, az idő bárhogy is 
halad. 
Kegyelettel emlékezünk ÁCS 
SÁMUEL halálának 10. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szerettei és a kicsi unoka, 
Olivér. (15418-I) 

Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékeztünk TARCSAFALVI 
ROZÁLIÁRA március 22-én, 
halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. 
(15428-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Mély fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagytata, após és 
rokon, szomszéd és jó ismerős,  

id. JAGELKA GYÖRGY  
84 éves korában csendesen 
megpihent. 
Drága halottunk temetése már-
cius 26-án, szombaton 14 órakor 
lesz a meggyesfalvi református 
temetőben, római katolikus szer-
tartás szerint. 
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! (-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Együttérzünk Sipos Levente 
barátunkkal édesapja, SIPOS 
LAJOS halála miatti fájdalmá-
ban. Vigasztalódást kívánunk.  
Némethi Zsolt és családja. 
(14104-I) 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Imreh Editnek, és együttér-
zünk vele ÉDESANYJA el-
hunyta okozta fájdalmában. 
Volt kollégái és társai a Lady 
Salonból. (15423-I) 

A marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Pedagógiai Főgimná-
zium munkaközössége 
megrendüléssel vett tudo-
mást volt kollégánk, SIPOS 
LAJOS pedagógia szakos 
tanár elhunytáról. Őszinte 
részvétünket fejezzük ki, és 
vigasztalódást kívánunk a 
gyászoló családnak. Emlékét 
szeretettel megőrizzük. Nyu-
godjon békében! (-) 

„Gyújts egy gyertyát, s légy 
lélekben vele.  
Kérdezd meg, hogy más létsíkon 
él-e? 
Emlékezz rá tisztán szeretettel, 
Ő már lélek, Földet megjárt ember. 
Neki könnyű, már mindent 
megértett, 
mért bántotta, miért fájt az élet. 
Mindenkinek régen megbocsátott, 
megértően nézi a világot. 
Álmaidban vissza-visszatéved, figyelmeztet és tanítgat téged. 
Ha szavára oda is figyelnél,lelked mélyén megnyugvásra lelnél. 
Gyújts hát gyertyát, s merülj el magadba,fényt láss, mintha 
felnéznél a Napba, ha a lelked végre tisztán látod,megértheted Te is 
a világot…” 
Szeretettel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, 
nagytatára, dédtatára, a csíkfalvi  

id. TÓTH LAJOSRA  
halálának 4. évfordulóján.  

Emlékét őrzik szerettei (15371)
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Megpihenni tértél, a fájdalmat 
elhagyva, melyet reménykedve, 
türelemmel viseltél magadban. 
Kegyetlen volt a sors, elvett 
tőlünk, de a szereteted örökre 
ittmarad velünk.  
Emlékezünk a szomorú napra, 
március 25-ére, drága halottunk,  

SZABÓ DÉNES  
volt újságíró  

halálának 5. évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Magdi,  

fia, Attila, menye, Ildikó 
és két unokája: Izabella és Levente 

Zalaegerszegről.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodj békében! 
(15309-I)

 
Fájó szívvel emlékezünk március 
25-én a szeretett  

BÍRÓ ZSUZSÁNNA  
marosszentannai lakosra 
halálának 3. évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Emlékét őrzi szerető férje, Gyula, 
két lánya családjukkal és három 

testvére. (15342-I)

 
Örök szeretettel és fájó szívvel 
emlékezünk  

KOZMA ZOLTÁN TAMÁSRA  
halálának második évfordulóján. 
Nyugodj békében!  

Szerettei. (p.-I)

A viszontlátás igaz reményében, 
kegyelettel, szeretett emlékét 
áldva emlékezünk március 27-én 
egyetlen gyermekünkre, 

ifj. TROZNAI LAJOSRA 
halálának 24. évfordulóján. 
„Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meghal 
is, él.” 

Szerető szülei. (15392)
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