
Harc a bársonyszékekért 
Alig ért véget a helyhatósági választás, a nyertesek még

el sem foglalhatták elöljárói széküket, máris megkezdődött
a marakodás a parlamenti befutó helyekért. Közben na-
ponta újabb és újabb csúcsokat dönt a koronavírus-fertő-
zöttek száma. És e kettő között érzékeny összefüggés van.
Egyfelől a szeptemberi választások fő vesztese, a szocdem
párt – abban a reményben, hogy a regnáló liberálisok hi-
tele markánsan fog erodálódni a következő hónapokban,
hisz az emberek tűrőképessége elfogyni látszik ebben a vé-
geláthatatlan járványhelyzetben –, szeretné a decemberre
ütemezett törvényhozói választásokat a jövő nyár elejére
taszítani. Talán abban bíznak, hogy addig a darabokra
hullott, szinte minden hitelét elvesztett vezető baloldali
párt valamennyit visszanyer erejéből. Ha másként nem,
hát a fő ellenfél „koronás kivéreztetése” árán. Az elural-
kodni látszó egészségügyi káosz mellett sokkalta inkább
húsba vágó az elemzők által vizionált gazdasági jégkor-
szak réme. Ezért is lenne észszerű még az idén megtartani
a parlamenti választásokat, hogy egy szilárd többség által
támogatott, legitim kormány kidolgozza a jövő évi költség-
vetést. Olyan kabinet, amely a beígért uniós pénzeket le
tudja hívni, és a rendkívüli helyzetet az ország fejlesztésére
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Életeket 
menthetnek 
A Maros Megyei Klinikai Kórház veze-
tősége felhívással fordult azokhoz a
személyekhez, aki átestek a koronaví-
rus-fertőzésen, és már meggyógyul-
tak, hogy ha tehetik, menjenek el vért
adni a Marosvásárhelyi Vértranszfú-
ziós Központba, hiszen a vérből ki-
nyert plazma megmentheti azok
életét, akik kritikus állapotba kerülnek
a koronavírus-fertőzés következtében. 
____________4.
István, a király –
székelyföldi 
nagyprodukció
Először valósul meg a legendás Ist-
ván, a király rockopera csak székely-
földi/erdélyi szereplőkkel és
közreműködőkkel! Végre itt az alka-
lom, hogy TE legyél a főszereplője az
első székelyföldi István, a király nagy-
produkciónak! 
____________5.
A lélek nem volt
karanténban
Bár a tősgyökeres marosszentkirályiak
kisebbségben vannak a település
összlakosságához képest, a helyi re-
formátus gyülekezet igen lelkes, jó kö-
zösség. A koronavírus-járvány
azonban számukra is átírta az egyházi
életet – tudtuk meg Veress László lel-
kipásztortól, aki feleségé-
vel, Enikővel fogadott ottho-
nában.
____________7.

Közösségi oldalán szokatlanul éles hangvételű bejegyzésben
tiltakozott csütörtökön Tóth Sándor nyárádszeredai polgár-
mester azon hozzállás miatt, amellyel a szállításügyi minisz-
tériumban találkozott a múlt hét folyamán.

A nyárádmenti kisváros elöljárója idén már többször járt a fővárosban,
ahol azt szeretné elérni, hogy megváltoztassák a Marosvásárhely–Jászvá-
sár autópálya tervezett nyárádmenti szakaszát, hogy az ne átszelje, hanem
kikerülje Nyárádszeredát. Múlt szerdán ismét ez ügyben kereste fel Lucian
Bode minisztert Tóth Sándor, majd csütörtökön közösségi oldalán 

Tóth Sándor szerint a tervezők eltúlzott költségvetést mutatnak be a miniszternek – ezt is megpróbálja bebizonyítani Fotó: Szállításügyi Minisztérium Facebook-oldala

Mire játszik a tervező?

Tóth Sándor: Eltúlzott a 168 millió euró!

Gligor Róbert László (Folytatás a 4. oldalon)



A koronavírus miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek
a művészeti intézmények is – a Marosvásárhelyi Állami
Filharmóniát sem kerülte el a betegség okozta állapot,
amely nagyon megviselte az intézmény munkatársi közös-
ségét: mostanra mindannyian tudjuk, hogy a filharmónia
méltán szeretett és tisztelt igazgatója, kórusának karnagya,
az igazi, régi vágású úriember Vasile Cazan, akivel oly sok
interjút készítettünk, aki mindig, mindenben segített, és aki
velünk, magyarokkal csak magyarul volt hajlandó beszélni,
elhunyt. A koncertek sorozata azonban (egyelőre) nem sza-
kadt meg, igaz, a repertoár átalakult. Szallós-Farkas Margit
művészeti titkárt arról kérdeztük, hogy hogyan zajlik a
munkafolyamat a jelenlegi helyzetben a filharmóniánál, be-
járnak-e, próbálnak-e a zenekari tagok, és ha igen hogyan,
illetve miben változtatta meg eddigi szakmai életüket a
vírus okozta helyzetből fakadó korlátozások sorozata?

– Az e heti, csütörtöki szimfonikus koncertünket az igaz-
gató úr temetése miatt lemondtuk. Kedden lesz (volt) zon-
goraest Csíky Boldizsárral, és a jövő heti koncertünket is
meg fogjuk tartani, persze ha addig nem kell bezárnunk –

egyik napról a másikra élünk mi is. A kórus karanténban
van, a zenekar működik, de nem teljes zenekarként, hanem
a kötelező távolságtartás betartásával, kisebb formációkban
gyakorol: előre meghatározott program szerint külön ter-
mekben, szobákban próbálnak, összpróba kevés van ilyen-
kor. Éppen emiatt a kamarazenekari produkciókat
helyezzük előtérbe: a két koncertmesterünk alapított egy-
egy kamarazenekart, a fúvósok további két-három formá-
ciót, és külön termekben próbálnak. Olyan szimfonikus
koncert, amelyre a teljes zenekarnak együtt kell próbálnia,
majd azon fellépnie, belátható időn belül nem lesz. Termé-
szetesen ez az újabb törvényektől és rendeletektől függ
majd. Miután megtudtuk, hogy több kollégánk is elkapta a
koronavírust, óriási fertőtlenítés zajlott a Kultúrpalotában,
amiben részesült többek között a nagyterem, a kisterem, az
irodahelyiségek sora.

A körülményeknek megfelelően, betartva a távolságot,
rengeteg szellőztetéssel, fertőtlenítéssel, kisebb formáci-
ókban és kamarakoncertekkel, a helyzethez rendkívüli
módon, nem csak papíron alkalmazkodva végezzük a mun-
kánkat addig, ameddig lehet – válaszolta kérdéseinkre
Szallós-Farkas Margit.
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Vírusjelentés 
Október 13-ig Maros megyében 2612 koronavírus-fertőzöt-
tet vettek nyilvántartásba, ezek közül 115 az új eset, hat
személynek a második tesztje is pozitív lett. Az egészség-
ügyi igazgatóság (DSP) összesítése szerint 198 személyt
kórházban kezelnek, eddig 810-en gyógyultak meg és
hagyták el a kórházakat. Ezenkívül 10 nap után 552 tünet-
mentes fertőzéses beteget utaltak ki. 66 személy fertőzés-
gyanúval várja a teszteredményeket. Eddig megyénkben
146 személy hunyt el a vírusfertőzés miatt. A közegész-
ségügyi hatóság ebben az időszakban folytatja a tájékoz-
tató és ellenőrző kampányt a járvány elterjedését mege-
lőző óvintézkedések betartásáról. Rendőrökből, 
csendőrökből, helyi rendőrökből, a közegészségügyi igaz-
gatóság, a munkaügyi felügyelőség, az állategészségügyi
igazgatóság és a fogyasztóvédő hivatal képviselőiből álló
vegyes csapatok terepen követik a szabályok tiszteletben
tartását. Amennyiben valaki szabálysértést tapasztal, a
0800800165-ös zöldszámon értesítheti az egészségügyi
hatóságot – tájékoztatott a prefektúra. 

Maros-part-takarító akció 
A marosvásárhelyi Shopping City a Smart Student felülettel
közösen Maros-part-takarítást szervez. A résztvevők októ-
ber 15-én 14 órakor találkoznak a Kárpátok sétányon levő
gyaloghíd mellett. A szervezők teljes egészségvédelmi óv-
intézkedések mellett rendezik meg a takarítást. A résztve-
vőknek a marosvásárhelyi Shopping City 30 lejes vásárlási
utalványt ad, amennyiben személyenként legkevesebb 10
zsák szemetet gyűjtenek össze, ugyanakkor a szervezők
gondoskodnak a zsákokról, a védőkesztyűkről és fertőtle-
nítőszerről is. Az esemény partnere a Carrefour.

Kézművesvásár a várban 
Október 16-ától 18-áig, naponta 11 és 19 óra között a vár
előtti téren a marosvásárhelyi Mercur Egyesület szervezé-
sében újra vásárt tartanak: kézműves, gasztronómiai és ter-
mészetes anyagokból készült kozmetikai szereket
árusítanak. A rendezők felhívják a figyelmet arra, hogy a
téren kötelező az arcmaszk viselése és a távolságtartás. 

4 run 4 fun 
Ezzel a címmel szervez terepfutóversenyeket – a vírusjár-
vány alakulásának a függvényében – a hasonló nevű egye-
sület az elkövetkezendő időszakban. Október 24-én lesz a
Szász Albert-emlékverseny, november 7-én éjszakai futa-
mot rendeznek, november 21-én Klosz Péter-emlékver-
senyre kerül sor, míg december 5-én megtartják a
hagyományos Mikulás-futást. Az említett versenyeken gye-
rekeknek rövidebb (maximum 2 km-ig), míg a felnőtteknek
hosszabb távot (8–10 km) is kijelölnek. Korcsoportonkénti
rajt lesz a Somostetőn levő egykori transzformátorház (je-
lenleg szabadidősport-egyesületek öltözője) elől. Az útvo-
nalakat a szervezők a Somostetőn és a környékbeli
erdőben (a Cinege-tetőig) jelölik ki. Október 17-étől lehet
iratkozni online, illetve majd a versenyek helyszínén, a rajt-
vonal mellett felállított „titkárságokon”. A szervezők a későb-
biekben külön-külön közölnek részleteket a versenyekről. 

Time of Dreams – Álomidő 
Ezzel a címmel nyílik absztrakt festészeti és szobrászati ki-
állítás a Maros Megyei Könyvtár Amerikai sarok részlegén.
A kiállító Péterfi József marosvásárhelyi szobrászművész,
aki 1980-ban a helybéli népművészeti iskolában Lucia Că-
linescu tanár diákjaként képzőművészeti szakon végzett,
később Mureşan Vasile szobrászművész műhelyében ta-
nult. Számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt mun-
káival. A megyei könyvtárban Time of Dreams – Álomidő
című tárlata november 2-án nyílik, és hétfőn, szerdán és
pénteken 9–14.30, csütörtökön 12–19.30 között lehet meg-
tekinteni a vírusjárvány terjedését megelőző szabályok tisz-
teletben tartásával. 

Hírszerkesztő: Vajda György 
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Online nemzetközi 
orvostudományi konferencia 

A vírusjárványra való tekintettel a MOGYTTE diákligája
online szervezi meg a 24. Marisiensis nemzetközi or-
vostudományi és gyógyszerészeti konferenciát, amely-
nek munkálataiba, műhelymunkáiba, előadásaira
október 24. és december 13-a között lehet bekapcso-
lódni regisztráció alapján. Jelenleg a világ minden sar-
kából mintegy 1500-an jelentkeztek különböző
szaktémával (orvosi, fogorvosi és gyógyszerészet). Az
előadók orvosok és diákok egyaránt. A legjobb szakdol-
gozatokat díjazzák. Az érdeklődők a www.marisiensis.ro
honlapon jelentkezhetnek a konferenciára. 

Kiállítás halmozottan fogyatékos
gyerekek alkotásaiból 

Az Apha Transilvană Egyesület 2019 decembere és
2020. október között a MOL Románia egészségvédelmi
programjának támogatásával foglalkozásokat szervezett
az egyesület által a Perseverenţa (Kitartás) központban
gondozott gyerekeknek különböző művészeti téren
(zene, festészet, tánc, színház, kézművesség, fazekas-
ság, fotózás és népművészet). A programban húsz 5 és

15 év közötti halmozottan fogyatékos gyerek vett részt,
akiket a szakterületen dolgozók, tevékenykedők oktat-
tak. A cél a gyerekek képességükhöz mért készségeinek
fejlesztése volt. Az alkotásokból, ugyanakkor a gyere-
kekről készített művészfotókból nyílik kiállítás október
15-én, csütörtökön 14.30-kor a marosvásárhelyi Shop-
ping Cityben. Az alkalomra készült művészi előadás a
vírusjárványra való tekintettel elmarad.

Épített örökségünk 
– díjátadó a Tükörteremben 

Az EMKE szervezésében ma, szerdán 18.30 órakor
adják át a szervezet által meghirdetett Épített öröksé-
günk Maros megyében című fotópályázatra érkezett
fényképek díjnyertes alkotóinak az elismeréseket. A ma-
rosvásárhelyi Marx József fotóklubbal partnerségben
szervezett rendezvényen kiállítják a pályázatra érkezett
fotókat, amelyeket kiegészítenek Barabási Attila-Csaba,
az EMKE és Both Gyula, a fotóklub elnöke által készített
fotókkal. A fényképeken kizárólag Maros megyei kasté-
lyok, várak, tornyok, templomok, emlékházak, múzeum-
épületek láthatók. Több mint 50 nagyméretű fotót lehet
majd megtekinteni. Az eseményen fellép Fekete Hunor
nagyajtai citeraművész A régi kincs és a modern felsza-
badult világ ötvözete című kiselőadásával.

RENDEZVÉNYEK

Kisebb formációk, külön próbatermek
Zenekari élet vírushelyzetben

Kaáli Nagy Botond 



Alkotmányossági óvást nyújtott be a kormány 
Alkotmányossági óvást emelt a kormány a parla-
ment által módosított költségvetés-kiigazítás ellen,
a törvényhozás ugyanis a kabinet által most szep-
tembertől bevezetett 14 százalékos helyett 40 szá-
zalékos nyugdíjemelést írt elő a jogszabályban,
amire a miniszterelnök szerint nincs fedezet.

Az idei második költségvetés-kiigazítást augusztus 14-én
fogadta el a jobbközép kisebbségi kormány. Az azonnal ha-
tályba lépő sürgősségi kormányrendeleteket utólag a parla-
ment megerősítheti, módosíthatja vagy el is vetheti, és ezt
használta fel szeptemberben a törvényhozás baloldali több-
sége, hogy felülbírálja a kormányzati intézkedéseket.

A parlament törölte a rendelet azon cikkelyét, amely szep-
tember elsejétől 14 százalékos nyugdíjemelést írt elő, így a
szociáldemokraták (PSD) által korábban hozott nyugdíjtör-
vény maradna hatályban, amely a nyugdíj 40 százalékos nö-
velését irányozta elő.

A román költségvetés számára mintegy 11 milliárd lejes
többletkiadást előirányzó módosított költségvetés-kiigazí-
tást a baloldali pártok és a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) támogatásával fogadta el a képviselő-
ház.

Ludovic Orban kormányfő szerint a PSD „felelőtlen popu-
lizmusa” csődbe juttatja az országot, olyan kiadásokra kötelezi
a kormányt, amelyek az idei költségvetési hiányt a GDP 1,7
százalékával, a jövő évit 4,8 százalékkal megnövelnék. A kor-
mány a kedden beterjesztett alkotmányossági óvásában arra
hivatkozott, hogy sérti a jogbiztonság alkotmányos elvét, ha
a parlament olyan kiadásokról dönt, amelyek mellé nem rendel
költségvetési fedezetet.

Az államfőnek húsznapos határidőt szab meg az alkotmány
a parlament által megszavazott törvények kihirdetésére. Ha ez
idő alatt senki sem emelt alkotmányossági óvást a tervezet
ellen, és az elnök sem döntött úgy, hogy visszaküldi megfon-
tolásra a parlamentnek a jogszabályt, akkor ki kell hirdetnie.
A kormány tehát – vélhetően a jobboldali államfővel egyetér-
tésben – az utolsó pillanatig kivárt az óvás beterjesztésével,
hogy ezzel is időt nyerjen.

Az alkotmányossági óvás esetleges elutasításáig ugyanis
legalább egy hónap telik még el, akkor pedig a választási kam-
pány miatt már nem fog ülésezni a parlament, tehát ha Klaus
Iohannis visszaküldi megfontolásra a törvényt, azt már a 
decemberben megválasztandó új – reményeik szerint már
PNL-többségű – parlament fogja elbírálni. (MTI)

használja. Ez túl szép, hogy igaz legyen, ugyanis mind
a liberálisoknál, mind a nagy vetélytársnál, az USR
Plus szövetségben nagy a könyöklés a parlamenti he-
lyekért. Amint hírlik, sokan a mostani honatyák közül
nem kerülnek befutó helyre. 

Nem más a helyzet az RMDSZ-ben sem. Például
Maros megyében meglepő eredménnyel zárult a hely-
osztó szavazás: a területi képviselők „megbüntették” az
első mandátumát záró, egyébként képviselőként jól tel-
jesítő Vass Levente egészségügyi szakpolitikust, mivel
úgy vélték: karrierépítő, magánutas, esetenként ellen-
séges megnyilvánulásaival nem szolgálta a helyi szer-
vezet közös ügyét. Bár senki nem fogalmazta meg
nyilvánosan, úgy tűnik, abban botlott meg, hogy nem
támogatta, egyesek szerint ellendrukkere volt a Soós
Zoltánt sikerre vivő csapatnak. De nem kell még leírni
a befolyásos támogatókkal rendelkező ifjú politikust.
Egyébként a szövetség számára sokkal kényesebb kér-
dés, hogy mit kezd a helyhatósági választásokon lesze-
repelt magyar törpepártokkal, amelyek, miután lejárató
kampányt folyattak, most befutó helyeket igényelnek az
RMDSZ választási listáján. Jó lenne, ha nem csak a
bársonyszék reményében igényelnék az összefogást. 

Végezetül térjünk vissza a járványhelyzetre. Egyre
több szakember vélekedik úgy, hogy a helyhatósági vá-
lasztások, valamint az azt követő féktelen és maszk nél-
küli győzelmi, alkoholos egymásba borulások nagyban
hozzájárultak az exponenciálisan növekvő esetszámok-
hoz. Amikor iskolák és gazdasági egységek bezárásával
próbálják fékezni a vírus terjedését, kétséges, hogy más-
fél hónap múlva biztonságosan meg lehet-e tartani a
parlamenti választásokat. A politikai érdek felülírhatja-
e az egészséges élethez való jogot?!

Kockázati pótlék
Kedvezően véleményezte a képviselőház munkaügyi
bizottsága azt a törvénykezdeményezést, amely sze-
rint a koronavírus-járvány miatt kockázati pótlékot
kap a tanügyi személyzet. A tervezetet szeptember
21-én elfogadta a felsőház, végső döntést a képvise-
lőház keddi plénuma hozott. A törvénytervezet célja,
hogy a 2020–2021-es tanévtől kezdve, a szükségál-
lapot és a veszélyhelyzet ideje alatt havi 2000, illetve
1500 lejes kockázati pótlékot nyújtson az iskolákban
és az egyetemeken dolgozó tanároknak, illetve a
nem didaktikai és kiegészítő személyzetnek a koro-
navírus-fertőzésnek való kitettségük miatt. A kocká-
zati pótlék után nem kell társadalombiztosítási
járulékot fizetni. (Agerpres)

Korlátozások a szülészeten
Korlátozta tevékenységét a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Kórház szülészeti-nőgyógyászati és új-
szülöttosztálya, miután 19 egészségügyi dolgozó, két
anya és két újszülött COVID–19-cel fertőződött meg
– közölte kedden Claudiu Puiac, az intézmény me-
nedzsere. Elmondta, az osztályon továbbra is ellátják
az olyan sürgősségi eseteket, amelyeket csak a ne-
onatológiai osztályon tudnak kezelni, például a komp-
lex szívfejlődési vagy idegsebészeti rend-
ellenességeket. A komplikációmentes szüléseket a
megye más szülészeti-nőgyógyászati klinikáin veze-
tik le mindaddig, amíg a fertőzési gócot sikerül fel-
számolni. (Agerpres)

Új PCR-gyorstesztet fejlesztettek
ki Magyarországon

Sokkal gyorsabban és egyszerűbben hozhat ered-
ményt az az új PCR-teszt, amelyet Magyarországon
fejlesztettek ki – mondta Szabó Attila, a Semmelweis
Egyetem klinikai rektorhelyettese. A gyors PCR-teszt
esetében egylépcsőssé válik az eljárás, és nincs
szükség az RNS kivonására, amivel legalább hat órát
spórolnak – tette hozzá. A teljes folyamat így körül-
belül két órát vesz igénybe, és kevesebb szakem-
berre van szükség hozzá – hívta fel a figyelmet
Szabó Attila. Elmondta azt is, az új tesztek megbíz-
hatóak, és a gyártótól függ, hogy mikor állhat belőlük
nagyobb mennyiség rendelkezésre. (MTI)

Elmarad a karácsonyi vásár
A koronavírus-járvány miatt elmarad idén Budapes-
ten a Vörösmarty téri karácsonyi vásár. A koronaví-
rus-járvány az egészségügyi szakemberek előzetes
becslései és a kormányzati nyilatkozatok szerint az
adventi időszakban, azaz várhatóan november
végén és decemberben fog tetőzni. A BFTK vezetése
ezért – a fővárosi operatív törzs iránymutatását is fi-
gyelembe véve – úgy döntött, hogy az idei Vörös-
marty téri karácsonyi vásár a járványhelyzet miatt
elmarad – közölte az MTI-vel hétfőn a BFTK. A köz-
leményben emlékeztetnek arra, hogy a járványügyi
adatok emelkedésére a környező országok nagyvá-
rosai is hasonló intézkedésekkel készülnek, szigo-
rítva a hasonló jellegű rendezvények megtartását.
(MTI)
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Harc 
a bársonyszékekért 

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) enyhén javította a
román gazdaságra vonatkozó idei és jövő évi előre-
jelzését, így 2020-ban a román bruttó hazai termék
(GDP) 4,8 százalékos csökkenésére, majd 2021-ben
4,6 százalékos bővülésére számít.

Az IMF honlapján kedden közzétett, Világgazdasági kilá-
tások, 2020 október (World Economic Outlook, October 2020)
című tanulmányban szerepelnek ezek a számok, amelyek eny-
hén jobbak a washingtoni pénzintézet tavaszi világgazdasági
prognózisához mérten. Akkor az IMF 5 százalékos román
GDP-csökkenést prognosztizált, és 2021-re 3,9 százalékos
gazdasági növekedéssel számolt.

A román kormány idén 3,9 százalékos GDP-csökkenésre és
a GDP 8,6 százalékát elérő államháztartási hiányra számít.

Az IMF idei GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzése de-
rűlátóbb a Világbankénál, amely a múlt héten közölte, hogy a

román GDP az idén várhatóan 5,7 százalékkal zsugorodik az
előző évhez mérten. Ugyanakkor a Világbank a jövő évre 4,9
százalékos GDP-növekedést becsült, ami meghaladja az IMF
által most prognosztizált 4,6 százalékot. Az IMF a román folyó
fizetési mérleg hiányára vonatkozó előrejelzését is javította,
így a washingtoni pénzintézet az őszi prognózisában GDP-
arányosan 5,3 százalék deficitet vetített előre, míg a tavaszi
jelentésében még 5,5 százalék hiánnyal számolt. A jövő évben
ez a mutató várhatóan 4,5 százalékra csökken, ami kisebb a
tavasszal prognosztizált 4,7 százaléknál. A román munkanél-
küliségi rátára vonatkozó valutaalapi előrejelzés is kedvezőbb.
Az állástalanok aránya ugyan a 2019-ben jegyzett 3,9 száza-
lékról 7,9 százalékra nő 2020-ban, de az IMF tavasszal még
10,1 százalékos rátát jósolt az év végére. Ugyanakkor 2021-
re változatlanul 6 százalékos munkanélküliségi rátával szá-
molnak. (MTI)

Az IMF enyhén javította a gazdaságra vonatkozó 
előrejelzéseit

Csehországban szerdától november elsejéig bezár-
ják az általános iskolákat, amelyek a felső tagoza-
ton áttérnek a távoktatásra. A klubok, bárok és a
vendéglők pedig november 3-ig lesznek bezárva –
közölték a cseh kormány ülése után hétfőn késő
este Prágában.

Az intézkedések célja megfékezni a koronavírus-járvány
terjedését.

Roman Prymula egészségügyi miniszter szerint az óvodákat
az intézkedés nem érinti, azok továbbra is működni fognak. A
középiskolák és a főiskolák, illetve az egyetemek már koráb-
ban bezártak és áttértek a távoktatásra.

Szerdától kötelező lesz az arcmaszkok viselése nemcsak a
kórházakban, hivatalokban, zárt termekben és tömegközleke-
dési eszközökön, hanem a megállókban is. Gyülekezni legfel-
jebb hat személynek lesz szabad. Tilos lesz az alkoholos italok
fogyasztása a köztereken és az utcákon.

Amennyiben a járvány terjedését jelző reprodukciós mutató
egy hét alatt 0,8-ra csökken, a kormány enyhíteni fog az in-
tézkedéseken – mondta Andrej Babis kormányfő újságíróknak.

Jelenleg ez a mutató 1,5 körül van. A koronavírus-járvány
megfékezésére irányuló intézkedésekről a kormány rendkívül
széles körű konzultációkat követően döntött. Andrej Babis
kormányfő és több minisztere először vasárnap este a járvány-
ügyi bizottsággal tárgyalt, majd hétfőn a munkaadók szövet-
ségével, a szakszervezetekkel és az ellenzékkel is megvitatta
a teendőket.

Az egészségügyi minisztérium honlapján hétfőn este meg-
jelent kimutatások szerint már több mint 2200 személyt ke-
zeltek a kórházakban, közülük 438 állapota volt súlyos. A
kórházban kezeltek száma október elejétől megduplázódott.

A cseh kórházak a hivatalos adatok szerint maximálisan
mintegy 33 ezer Covid-19-es beteget tudnak kezelni egyide-
jűleg. A kormány hétfőn arról is döntött, hogy az állami tarta-
lékalapban lévő mintegy 2500 speciális ágyat is az
egészségügy rendelkezésére bocsátják.

A járványnak a hétfő esti kimutatás szerint már 1045 halálos
áldozata van. Ez 58-cal több a reggeli hivatalos adatnál. Eddig
a napi halálesetek legmagasabb száma 51 volt a múlt pénte-
ken. (MTI)

Csehországban bezárják az iskolákat 
és a vendéglőket

Szerdától alkalmazandó szigorítások bevezetéséről
döntött hétfőn a Maros megyei katasztrófavédelmi
bizottság a koronavírusfertőzés gyors továbbterje-
désének megakadályozása érdekében. 

Az intézkedések olyan Maros megyei településekre érvé-
nyesek, ahol az elmúlt két héten a fertőzések száma ezer la-
kosra vetítve meghaladta az 1,5-ös mutatót. Eszerint két város
és tizenöt község kénytelen alkalmazni az egy hétre szóló
megszorító intézkedéseket: Marosvásárhely, Nyárádtő, Ma-
gyaró, Bala, Mezőbánd, Marosvécs, Koronka, Maros-
keresztúr, Oláhkocsárd, Kutyfalva, Tekeújfalu, Mezőbodon,
Mezőrücs, Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Maros-
szentanna és Vajdaszentivány.

A döntés értelmében ezekben a közigazgatási egységekben
a következő egy hétre felfüggesztik az ügyfélfogadást minden
olyan kereskedelmi egység belterében (éttermek, kávézók,
szórakozóhelyek), ahol élelmiszertermékeket, alkoholos és
egyéb italokat készítettek, forgalmaztak és fogyasztottak.

Továbbá egy hétre felfüggesztik a szállodák, panziók és
egyéb szálláshelyek belső tereiben az éttermek és kávézók

szolgáltatásait. Ezeket az éttermeket és kávézókat csak az
adott helyen elszállásolt vendégek használhatják. Az emlí-
tett kereskedelmi egységek csak kültéri kiszolgálásra elő-
készített helyeken (teraszokon) készíthetnek és
szolgálhatnak fel ételeket és italokat, viszont az asztalok kö-
zött kötelező a kétméteres távolság betartása; legtöbb hat
személy foglalhat helyet egy asztalnál, ha nem ugyanazon
család tagjai.

Ugyanakkor a bizottság döntése értelmében az engedélye-
zett szerencsejátékcégek tevékenységét is felfüggesztették egy
hétre, kivételt képeznek azok a fogadó- és lottóhelyiségek,
ahol a távolságtartási és higiéniai szabályok betartásával az
ügyfeleknek jegyeket, szelvényeket kézbesítenek.

A döntések egy hétre érvényesek ugyan, de meghosszab-
bíthatók mindaddig, amíg az illető közigazgatási egységben
a fertőzöttségi mutató nem csökken (az ezerre vetített lakosság
esetén) 1,5-re vagy ez alá – tájékoztatott a Maros megyei kor-
mányhivatal, amely egyúttal ismételten felkéri a lakosságot
az arcvédő maszk nyílt téri használatára, a gyakori kézmosásra
és a távolságtartásra. (grl)

Tizenhét településen vezetnek be szigorításokat



kendőzetlenül nyilvánított véle-
ményt arról, hogyan viselkedett a
tervet előkészítő szakértői csoport a
nyárádszeredai kérést illetően, 
vagyis megpróbálta kedvezőtlen
színben feltüntetni a tervmódosítást,
ezáltal negatív elbírálást kieszkö-
zölni a döntéshozóknál.

„Nyomásgyakorlás, elrettentés,
az igazság elhallgatása, felkészület-
lenség. Ez jellemzte a Marosvásár-
hely–Jászvásár közötti autópálya

előtanulmánya készítőinek szakmai
stábját a tegnapi bukaresti találko-
zón. A munkamegbeszélésen elret-
tentő példával próbáltak nyomást
gyakorolni a szállításügyi minisz-
terre. Azzal érveltek, hogy az álta-
lunk javasolt nyomvonal
kivitelezése 168 millió eurós több-
letköltséget jelent. Ezzel próbálják
a döntéshozókat rávenni egy ész-
szerűtlen és szakszerűtlen dön-
tésre.” Az elöljáró azzal is
elégedetlen, hogy a tervezők a do-

kumentáció előkészítésével is ké-
sésben vannak. „Azt állították, hogy
az előtanulmány 60 százalékban el-
készült, a dokumentumokból vi-
szont az derült ki, hogy csak 20
százalékban valósult meg. Egyszó-
val a Nyárádszeredát is érintő autó-
pálya nyomvonalának kérdésében
nincs összhang a szakma és a poli-
tikum között” – írta Tóth Sándor,
hozzátéve: „Mi nem adjuk fel, foly-
tatjuk a szakszerű lépéseket az
ügyben. Ezúton is köszönöm a köz-

benjárást és a segítséget Benedek
Zakariás képviselő úrnak, aki most
is maximálisan kiállt az ügyünk
mellett.”
Csalódott, 
de most nem a politikusokban

Megkeresésünkre Tóth Sándor
polgármester pénteken elmondta:
kellemesen csalódott, hiszen a mi-
niszter hozzáállása megfelelő, tehát
a politikum részéről nem lát aka-
dályt a nyomvonal megváltoztatá-
sára, mégis keserű szájízzel és
másokban csalódva kellett távoznia
a minisztériumból, ugyanis azt ta-
pasztalta, hogy a magas szinten dol-
gozó tervező szakemberek
félretájékoztatják a politikusokat,
hogy azok ne tudjanak jó döntése-
ket hozni.

Tóth Sándor azt szeretné elérni
még a tervezési szakaszban, hogy
az autópálya nyomvonalán cseké-
lyebb módosítást eszközöljenek,
azazhogy a majdani út Demeter-
falva után a Varga-dombon át ke-
rülje ki Nyárádszeredát, és
Székelybere után térjen vissza a ter-
vezett vonalra. Ugyanis az eredeti-
leg kijelölt nyomvonal szerint a
pálya a kisváros szentannai részén
haladna át, a településrészt nemcsak
kettévágná, hanem legalább tucat-
nyi ház lebontását is szükségessé
tenné, de Nyárádszeredán felül is
gondok akadnának, ugyanis a
nyomvonalat „rátervezték” a Kis-
Nyárádra, azaz azt teljesen le kel-
lene fedni, vagy el kellene vezetni
más mederbe. 

A tervet előkészítő szakértők cso-
portja februárban helyszíni látoga-

tást tett Nyárádszeredában, de Tóth
Sándor már akkor azt érezte, hogy
készakarva csak féligazság jut el a
szakertők részéről a miniszterhez az
ügyben, ezért az év folyamán több-
ször is kihallgatásra jelentkezett a
fővárosban, mert azt látta fontos-
nak, hogy Lucian Bode tisztán lás-
son a kérdésben.

Amúgy a szerdai találkozó kap-
csán a szállításügyi minisztérium
közösségi oldalán közzétett be-
jegyzésében a tárcavezető is elé-
gedetlenségét fejezte ki az
autópálya terveinek előkészítésé-
vel kapcsolatban, sem a terepvizs-
gálatokat, sem az egész terv
menetét nem tartja kielégítőnek,
és kilátásba helyezte: amennyiben
ez a helyzet nem változik, a terve-
zőcég minden indokolatlan késé-
sért megrovásban fog részesülni.
A tárcavezető azt reméli, hogy
mindezek ellenére a pályaépítés
megvalósítását már jövő év máso-
dik felében közbeszerzési eljá-
rásra bocsáthatják.
Bebizonyítja igazát

Arra a kérdésünkre, hogy milyen
következő lépés várható az ügyben
a tervezőcég jelen hozzáállása
után, Tóth Sándor polgármester el-
mondta: akár arra is kész, hogy el-
készíttesse az általa kért
nyomvonal-változtatás dinamikus
látványtervét, hogy bebizonyítsa:
túlzás, amennyi alagutat és felül-
járót ír elő a tervező a kerülőn,
ezzel felpumpálva a módosított
nyomvonal elkészítésének költség-
vetését.

Tóth Sándor: Eltúlzott a 168 millió euró!
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Mostanáig a Maros Megyei Tanács kilenc alkalma-
zottja fertőződött meg koronavírussal. Az első
esetet követően az intézmény minden szükséges
óvintézkedést megtett az érvényben lévő törvé-
nyi előírásoknak megfelelően.

Így a koronavírusos fertőzéssel diagnosztizált személyek
esetében a Közegészségügyi Igazgatóság elvégezte az epi-
demiológiai vizsgálatokat, és a fertőzött személyek köz-
vetlen munkatársai is 14 napos házi elkülönítésbe
vonultak. A megyei tanács teljes épületét és összes irodá-
ját fertőtlenítették az intézmény saját fertőtlenítő beren-
dezésével, az egész épületet átfogó fertőtlenítést hetente
megismétlik a munkaprogram végén. Azokat az irodákat
és helyszíneket, ahol ügyfélfogadás történik, naponta fer-
tőtlenítik, azokat az irodákat pedig, ahol egy alkalmazott
esetében fertőzést állapítanak meg, lezárják, és csak a he-
lyiség fertőtlenítése után folytatják a tevékenységet. A fel-
sorolt intézkedések mellett a megyei tanács munkatársai
naponta fertőtlenítik az irodai felületeket, és az intézmény-
ben kötelező a védőmaszkok viselete.

Múlt hét végén a megyei tanács elnökének, Péter Fe-
rencnek is pozitív lett a koronavírustesztje, így az elnök
14 napra házi karanténba vonult, feladatköreit ideigle-
nesen Alexandru Cîmpeanu alelnök vette át. 

„Mindenkit biztosítani szeretnék arról, hogy a megyei
önkormányzat minden szükséges óvintézkedést megtesz a
koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érde-
kében. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Közegész-
ségügyi Igazgatósággal, de jelenleg nem indokolt bezárni
az intézményt. Azok a kollégák, akiknek pozitív lett a teszt-
eredménye, illetve a közvetlen munkatársaik házi elkülö-
nítésben vannak, az intézményben csak a megyei tanács
működésének folytonosságát biztosító személyzet dolgo-
zik” – nyilatkozta Alexandru Cîmpeanu alelnök.

A Maros Megyei Tanácsnál az eddigi munkaprogramnak
megfelelően történik az ügyfélfogadás, de korlátozva van,
hogy egy időben hány külső személy tartózkodhat egy iro-
dában, illetve mindenkinek be kell tartania az egészségügyi
óvintézkedéseket. Az állampolgárokat ugyanakkor arra kér-
jük, hogy kérdéseikkel, problémáikkal lehetőség 
szerint elektronikus úton forduljanak 
a megyei tanácshoz a cjmures@cjmures.ro e-mail-címre
küldött levélben vagy a 0265-263-211-es telefonszámon,
és csak akkor jöjjenek be személyesen, ha ezt az ügyintézés
feltétlenül megköveteli. 

AMarosMegyeiTanácssajtóirodája

Nem kell korlátozni 
a Maros Megyei Tanács 

tevékenységét a járvány miatt

Félig csalódottan, félig derűlátóan távozott Tóth Sándor a minisztériumi megbeszélésről          Fotó: Szállításügyi Minisztérium Facebook-oldala

A Maros Megyei Klinikai Kórház
vezetősége felhívással fordult
azokhoz a személyekhez, aki át-
estek a koronavírus-fertőzésen,
és már meggyógyultak, hogy ha
tehetik, menjenek el vért adni a
Marosvásárhelyi Vértranszfúziós
Központba, hiszen a vérből ki-
nyert plazma megmentheti azok
életét, akik kritikus állapotba ke-
rülnek a koronavírus-fertőzés kö-
vetkeztében. Emellett véradókra
is óriási szükség van, ugyanis a
járvány közepette országszerte
drasztikusan csökkent a donorok
száma. A marosvásárhelyi vér-
központban október 24-én,
szombaton délelőtt is fogadják a
véradókat azért, hogy esetleg
olyan személyek is megtehessék
a nemes gesztust, akiknek hét-
köznapokon a munkaidejük miatt
nincs erre lehetőségük. 

A súlyos állapotban lévő, intenzív
osztályon kezelt koronavírusos betegek
számára életmentő lehet a már gyógyult
beteg véréből kivont plazma, ami anti-
testeket tartalmaz. A gond viszont az,
hogy kevés gyógyult jelentkezik donor-
nak, és nem ritka, hogy bár átestek a ko-
ronavírus-fertőzésen, mégsincs
vérükben annyi antitest, hogy gyógyí-
tani lehessen vele – közölte érdeklődé-
sünkre Marinela Lazăr, a
Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Köz-
pont sajtószóvivője. Mint mondta,
mindeddig több tíz, koronavírusos be-
tegségen átesett és felgyógyult személy
jelentkezett náluk azért, mert vérplaz-
mát szeretett volna adni, viszont sokan
közülük nem tettek eleget a feltételek-
nek. Akadtak közöttük idősek, akik az
életkoruk miatt nem válhattak donorrá,
ugyanis a szabályzat szerint hatvan éven
felül nem lehet vért adni. Ugyanakkor
számos esetben előfordult, hogy bár az

illető átesett a fertőzésen, nem voltak a
vérében antitestek, amelyeket fel lehe-
tett volna használni a súlyos állapotban
lévők kezeléséhez. A szóvivő hozzá-
tette, a koronavíruson átesett páciensek
esetében a gyógyulttá nyilvánításuk
után el kell telnie legkevesebb két hét-
nek ahhoz, hogy plazmadonorokká vál-
hassanak, és arra kérik őket, hogy a
véradásra való jelentkezéskor vigyék
magukkal a kórházi kibocsátáskor ka-
pott papírokat, azok pedig, akik ottho-
nukban gyógyultak, a családorvostól
által kiállított iratokat. Azoknak, akik
plazmával szeretnék segíteni a súlyos
állapotban lévő fertőzöttek gyógyulási
esélyeit, ugyanazoknak a feltételeknek
kell eleget tenniük, mint egy megszo-
kott véradásnál, többek között nem le-
hetnek hatvanévesnél idősebbek, nem
szenvedhetnek krónikus betegségben,
és a testsúlyuk ötven kg fölötti kell
hogy legyen. Ugyanakkor arra kérik
azokat, akik átestek a fertőzésen, és se-
gíteni akarnak, hogy mihamarabb ke-
ressék fel a vérközpontot, hiszen az
eddigi kutatások szerint a gyógyulást
követő időszakban van a vérben a leg-
több antitest. 

Maros megyében is sokan gyógyul-
tak már fel a koronavírus-fertőzésből, a
megyei klinikai kórházba a járvány kez-
dete óta október 12-ig összesen 1745
igazoltan koronavírussal fertőzött sze-
mélyt utaltak be. Az eddig kibocsátott
betegek száma 1459, ebből 552 beteg a
kibocsátáskor pozitív, de tünetmentes
volt, 733 személy gyógyultan mehetett
haza, 174 pácienst pedig kérésre bocsá-
tottak ki a kórházból.
Közel felére csökkent a véradók száma

Nemcsak a vérplazmadonorok,
hanem az önkéntes véradók száma is
igen csekély ebben az időszakban, az el-
múlt év hasonló időszakához viszo-
nyítva mintegy negyven százalékkal
kevesebben jelentkeznek véradásra a
Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Köz-
pontban – mutatott rá Marinela Lazăr,

aki szerint sajnos nemcsak nálunk kevés
a donor, hanem a járványhelyzet miatt
országszerte ez a jellemző. Mint
mondta, a marosvásárhelyi vérközpont-
ban kivételesen október 24-én, szomba-
ton is fogadják a véradókat, 7.30-tól 13
óráig, ezáltal lehetőséget szeretnének
biztosítani azoknak is, akik hétköznapo-
kon nem tudnak elmenni vért adni.
Hangsúlyozta, a véradás teljesen bizton-
ságos, a személyzet minden szükséges
óvintézkedést megtesz annak érdeké-
ben, hogy elkerülje a fertőzésveszélyt,
és számos híresztelés ellenére a vér-
adóknak nem kell negatív koronavírus-
tesztet felmutatniuk a véradás előtt.
Minden egyes donor gesztusa óriási se-
gítség, hiszen ez az egyedüli módja
annak, hogy biztosítani tudják a kórhá-
zaknak a sebészeti beavatkozásokhoz
szükséges vérmennyiséget. Az egy do-
nortól származó 400 ml vérből három
komponenst választanak szét, tehát egy
donor nemes gesztusával három betegen
segíthet. Emellett elvégzik a vérminta
vizsgálatát, tehát a donor egy átfogó
vérképet kap a kezébe az egészségi ál-
lapotáról.

Érdeklődésünkre a szóvivő kifejtette:
bár drasztikusan csökkent a véradók
száma, eddig még nem volt példa arra,
hogy ne tudták volna biztosítani a kór-
házak által igényelt mennyiségeket, az
utóbbi hetekben segítségükre voltak a
Marosvásárhelyre visszatért egyetemis-
ták, akik közül sokan rendszeres vér-
adók. Sajnos a járványhelyzet miatt fel
kellett függeszteniük a mobil vérköz-
pont tevékenységét, ezzel a laborbusszal
korábban különböző helyszínekre száll-
tak ki, és a helybéliek szervezett formá-
ban tömegesen adtak vért. Ugyanakkor
az utóbbi hónapokban sokan tértek át
otthoni munkára, így csökkent azon
nagyvállalatoknak a száma is, amelyek-
nek az alkalmazottai több ízben vállal-
koztak arra, hogy tömegesen adjanak
vért. Mindez pedig hozzájárult a vér-
készlet jelentős megcsappanásához. 

Drasztikusan csökkent a véradók száma
Életeket menthetnek 

Menyhárt Borbála
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Először valósul meg a legen-
dás István, a király rockopera
csak székelyföldi/erdélyi sze-
replőkkel és közreműködők-
kel! Végre itt az alkalom,
hogy TE legyél a főszereplője
az első székelyföldi István, a
király nagyprodukciónak! Ha
egész életedben egy ilyen le-
hetőségre vártál, mutasd meg
magad valamelyik szerepben!
Jelentkezz a szereplőváloga-
tásra, tedd meg az első lé-
pést!

Az István, a király 2021 nyarára
tervezett, a szerzők jelenlétében be-
mutatandó sepsiszentgyörgyi elő-
adásának alkotóstábja és a
budapesti Zikkurat Produkciós
Iroda szereplőválogatást hirdet a
rockopera énekes szerepeinek be-
töltésére. A versenyzők egy-egy ál-
taluk megválasztott dallal
jelentkezhetnek, amelynek kísérete
a YouTube-on megtalálható zenei
alapra választható ki. 

A jelentkezők elbírálásának né-
hány fontosabb kritériuma: szug-
gesztív megjelenés, általános
előadói képességek, hangterjede-
lem, hangszín, hangerő, színpadi
mozgás, kiforrott egyéniség, teher-
bírás, jó kommunikációs készség és
a csapatmunkában való együttmű-
ködés képessége. 

A jelentkezésnél előnyt jelent a
székelyföldi/erdélyi származás. A
jelentkezőket folyó év október 24–
25-én hallgatják meg a sepsiszent-
györgyi székhelyű Kónya Ádám
Művelődési Ház előadótermében. A

jelentkezőknek előzetesen regiszt-
rálniuk kell a kultura.ro honlapról
letölthető űrlapon, ezt követően
visszajelzést kapnak jelentkezésük
elfogadásáról. A meghallgatástól
való távolmaradás kizáró jellegű.

Megjegyzés: Nincs online meg-
hallgatás, de kivételt képeznek ez
alól azok a Székelyföldről elszár-
mazottak, akik szeretnének jelent-
kezni a szereplőválogatásra, de a
járványügyi helyzet miatt nincs le-
hetőségük személyesen megjelenni
az említett időpontok valamelyikén.
Ők videóban is beküldhetik dalu-

kat. Figyelem! A jelentkezési űrla-
pot nekik is ki kell tölteni. 

A szereplőválogatás alatt az
éneklés mellett táncra, mozgástré-
ningre, koordinációs, figyelem-
összpontosítási gyakorlatokra lehet
számítani, a jelentkezők vigyenek
magukkal edzőcipőt és váltóruhát. 

Az előadás szervezője és támo-
gatója Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzata és a Kónya Ádám
Művelődési Ház. 

Jelentkezés és információ: 
kultura.ro / istvanakiraly.
szekelyfold@gmail.com

István, a király – székelyföldi nagyprodukció
Szereplőválogatás Erről jut eszembe

Ma szabványosítási világnap van. Igen, ilyen is van, és jó, hogy ezt
is megünnepeljük, elvégre legalább annyira fontos, mint életünk sok
más jelensége, amelyeknek valakik valahol szintén egy egész ünnepna-
pot szentelnek. Persze erről az is eszembe jut, hogy ez a mi nagy bajunk,
embereké: a szabványosítás. Mindent szabványokba, szabályok közé
szorítunk, beskatulyázunk, s ami azon kívül marad, azt elvetjük, elítél-
jük, vagy rendhagyó jellegét igyekszünk eltüntetni, lefaragni, egyfor-
mává tenni a többivel, mert nem egyezik azzal, amit mi jónak tartunk,
képzelünk. Kinél szelídebben, visszafogottan, kinél vehemensen, szél-
sőségesen nyilvánul meg az intolerancia, ami vérmes indulatokat keltve
akár társadalmi méretűvé is kinőheti magát. A minap például egy gyer-
mekkönyv, a Meseország mindenkié vált célponttá. Minden oldalról
lőnek rá, vagy éppenséggel védik a másság elfogadásának érveivel, az
anyaországban kibontakozott kulturális és ideológiai harc jegyében. Az
összecsapás híre, heve, szele immár a határon is átgyűrűzött. Könyvet
öldösnek, bántanak! Van, aki elítéli a könyvdarálást, van, aki kihasz-
nálja, elvégre a politika s a politikusok nem válogatnak az eszközökben,
ha befolyásuk, támogatottságuk nő ezáltal. De a könyvégetés, a könyv-
rongálás még ma sem bocsánatos bűn úgy általában. A szóban forgó
politikusnő egy olyan, kiskorúaknak szánt kötetet semmisített meg nagy
vehemenciával, amely ismert mesék újraírt változatait tartalmazza, a
hőseik pedig valamilyen társadalmilag kirekesztett, megbélyegzett, le-
nézett csoporthoz tartoznak, illetve a „másság” megtestesítői. A kortárs
szerzők meseátiratai a nemi identitás kérdéskörét sem kerülik meg, ez
váltotta ki az országgyűlési képviselőnő haragját és kirohanásait. Sokan
elítélik könyvpusztító akcióját, sokan egyetértenek vele. Tüntetnek el-
lene, mellette, nagy a felháborodás mindkét irányban, kültéri demonst-
rációk is zajlottak, petíciókat íratnak alá, felhívásokat terjesztenek stb.
A legtöbben nyilván nem ismerik a könyvet csak hallomásból, különben
sem jutna eszükbe, hogy könyvet olvassanak. De a gendervita jó buli,
szélesebben is kiterjeszthető. Nem hagyományos tündérmese ez az
egész, az igaz, nem is rablómese, de a kéretlen nagy felhajtás páratlanul
eredményes könyvreklámnak bizonyult. A Meseország mindenkié 1500
példányából még jó néhány ott volt a könyvesboltok polcain, amikor a
darálás bekövetkezett, aztán egykettőre óriási kereslet lett iránta, az
összes kötetet felvásárolták. Hírlik, hogy készül már a könyv második
kiadása. Lehet, hogy abból ide, Erdélybe is eljut valamennyi.

Egyébként, ha valami pozitívumot akarunk felmutatni a honi magyar
könyvkiadás berkeiből, az éppen a gyermekkönyvek terén a legnyilván-
valóbb. Igényes, tartalmas, szépen illusztrált, tetszetős a kiadói termés,
hozzáértő, lelkes csapatok dolgoznak a könyvműhelyekben, sok az ilyen
köteteket népszerűsítő rendezvény, a gyerekek és szüleik is kedvelik a
mesedélutánokat, délelőttöket. Sajnos a koronavírus ezek elé is számos
akadályt állított, és attól tarthatunk, hogy jelen, sőt jövő időbe kell he-
lyeznünk az állítmányt. A Marosvásárhelyi Könyvvásár is bizonytalanná
vált. De a kisebb, szűkebb körű gyerekkönyves események még ígérete-
sen őrzik vonzerejüket, és remélhetőleg végleg nem maradnak el. Ez le-
gyen a hozzáállás, ne az, hogy mit kell kizárni, eltüntetni,
szabványosítani! Két héttel ezelőtt különben ugyancsak különleges al-
kalom volt, a magyar népmese napja. Arról én akkor nem írtam ugyan,
de sokan nem feledkeztek meg a meséskönyvek és a nagy mesemondó,
Benedek Elek dicséretéről. Vegyük úgy, hogy most pótoltam a mulasz-
tást. Csak ezek a minősíthetetlen politikusi túlkapások ne lennének! Re-
mélem, azt sose kell megérnünk, amit a régi mondás fed: Andersen
meghalt, mese nincs! (N.M.K.)

Kocka gyermekkorában nem igazán
szerette a meglepetéseket. A titok-
zatosan becsomagolt, születésnapi

és karácsonyi ajándékok helyett jobban örült
a fehér borítéknak, amin gondosan kerekí-
tett, tiszta betűk tolmácsolták a jókívánságot,
zárójelben pedig a szokásos ünnepi zseb-
pénzről is ,,árulkodtak”, ami egyébként al-
kalomról alkalomra mindig ugyanannyi volt.
A szülei elfogadták, tiszteletben tartották az
ismeretlentől való idegenkedését, és sosem
állították váratlan örömök vagy félelmek elé.
Az otthoniak mellett a tágabb környezete –
legalábbis annak felnőtt szereplői – is meg-
kímélték az előre láthatatlan kihívásoktól.
Biztonságérzetét a körforgásszerű, pontos
órarend növelte, és ezt különös módon szinte
mindig sikerült betartania. 

– Az elvesztegetett idő tudata szorongást
váltott ki belőlem. Akkor éreztem igazán jól
magam a bőrömben, ha előre tudhattam, mi-
lyen sorrendben és céllal követik egymást a
történések és a tennivalók. Talán ezért is vol-
tam világéletemben jó tanuló – jegyezte meg
beszélgetésünk elején a negyvenes évei kö-
zepén járó, szemüveges férfi, aztán könnyed,
tárgyilagos hangon folytatta, úgy, mint aki
nem is önmagáról mesél: – Anyukámék
sosem támasztottak felém nagy elvárásokat,
de örültek a sikereimnek. A felnőttek – főként
a tanárok – dicséreteinek azonban megvolt
az ára. Az osztálytársaim számára idegesí-
tően unalmas volt a céltudatosságom. Az ál-
talános iskolában a velem egykorúak
lenéztek merev viselkedésem – most már én
is belátom, hogy ilyen volt – és kiváló osz-
tályzataim miatt, és amikor csak lehetett, ki-
toltak velem. Volt, amikor bezártak a vécébe,

a tízórais szendvicsemet rendszeresen kikap-
ták a kezemből, és a kukába dobták, egyszer
pedig az iskolatáskámat is ,,megtanították”
repülni az osztályterem ablakán át az utcára.
A gúnynevemet is tőlük kaptam. Akkoriban
mindennél jobban zavart, hogy lépten-nyo-
mon ,,kockafejeznek,” de aztán valahogy
hozzászoktam, magamhoz szelídítettem ezt a
nevet, és a középiskolában – ahol egy egé-
szen új közösségbe
csöppentem – már
ennek a rövidített válto-
zatával mutatkoztam be.
A barátaim, közeli isme-
rőseim azóta is Kocká-
nak hívnak, és ez most már jólesik,
biztonságot ad.

– A líceumi évek akkor felhőtlenebbek vol-
tak? – szóltam közbe.

– Sokkal. Ott már nem számított blamázs-
nak, ha valaki jó eredményeket ért el a tanu-
lásban, mi több, egyfajta egészséges verseny
is kialakult az osztálytársak között. Ebből a
csapatból kerültek ki az első barátaim, van
köztük olyan, akivel a mai napig tartjuk a
kapcsolatot. A középiskola után aztán nagyot
fordult velem a világ. Mintha hirtelen kifá-
radtam volna. Az érettségi oklevéllel, 9,50
fölötti átlaggal a kezemben bármelyik egye-
temre bejuthattam volna, de ez akkoriban
egyre kevésbé érdekelt. Szinte egy egész nya-
rat töltöttem a szobámban, a négy fal között,
zenét hallgatva, és semmire sem gondolva. A
szüleim nem tudták mire vélni az új helyzetet,
mi több, anyukám mindenáron el szeretett

volna vinni egy pszichológus barátnőjéhez,
de én erről hallani sem akartam. Végül az
egyik volt osztálytársam, jó barátom mozdí-
tott ki ebből az állapotból. Szeptember elején
tartotta a huszadik születésnapját, és vicce-
sen megfenyegetett, hogy ne merészeljem ki-
hagyni ezt a bulit. Tudtam, hogy ez mennyire
fontos neki, és mivel nem akartam megbán-
tani, elfogadtam a meghívását. Azon a partin

ismerkedtem meg a
lánnyal, akit kevesebb
mint egy év együttjárás
után feleségül kértem.
A szülei nem nézték jó
szemmel, hogy nem

folytattam a tanulást, és hogy álló nap csak
tengek-lengek. Pedig akkoriban édesapám
vegyesboltjában segítgettem, eleinte csak
raktárosi feladatokban, aztán, miután letet-
tem a sofőrvizsgát, lassan egészen átvettem
az árubeszerzést. De, mivel éreztem, hogy
nemcsak anyósjelölték, hanem a párom is
többet vár tőlem, vele egyszerre felvételiztem
a kolozsvári egyetemre, a mérnökire. Meg-
értettem, hogy az esküvővel még várni kell,
de azt hittem, az idő ezt is elhozza. Nem úgy
lett. Az idegen városban együtt béreltünk la-
kást. Kezdetben mindketten el voltunk ragad-
tatva a közös élet lehetőségétől, de hamar
kiderült, hogy mégsem illünk össze. Egyre
gyűlt a feszültség, minden apróság miatt ösz-
szekaptunk, és az első év végére elváltak az
útjaink. Elég zavaros időszak kezdődött ak-
koriban az életemben, hol kerültem az ismer-
kedés minden formáját, hol belevetettem

magam az éjszakai életbe. Néhány rövid távú
kapcsolatom is lett, valamennyi mélyebb
nyomok nélkül ért véget.

– Mikor jött a nagy változás? 
– Három évvel ezelőtt az interneten meg-

ismerkedtem valakivel, akivel életemben elő-
ször igazán önmagam tudtam lenni. Talán
ebben az is sokat segített, hogy hónapokig a
virtuális térben beszélgettünk, így az első ta-
lálkozások feszültsége egészen feloldódott.
De volt az egészben egy csavar. Egy kétgyer-
mekes, elvált nővel hozott össze az élet, aki
ráadásul a határon túl, egy kicsi magyaror-
szági településen él. Nem volt könnyű meg-
szervezni az ,,élő” találkozást, de az annyira
varázslatos volt, hogy utána többször meg-
ismételtük, egyszer ő, máskor én mentem
hozzá. A gyerekeivel is sikerült megtalálnom
a közös hangot, így a mostani járványhely-
zetig minden tökéletesnek tűnt. Úgy gondol-
tuk, hogy tavasszal kiköltözöm hozzá, és ha
minden jól megy, elkezdjük tervezni az eskü-
vőt. Nem tudtam, fogok-e ott a végzettségem-
nek megfelelő állást találni, de vállaltam a
bizonytalant. Az utazási korlátozások azon-
ban megingatták minden elképzelésünket.
Augusztus közepétől nem találkoztunk –
neki kellett volna akkor egy hétvégére el-
jönnie, de a visszautazás utáni karantén
miatt erre nem keríthetett sort –, és úgy
érzem, azóta az ő részéről lassan lazulni
kezdett a lelki kötelék. Nem könnyű ezt el-
viselni, de mást egyszerűen nem tehetek.
Egy próbatételnek tekintem a mostani hely-
zetet, és bízom benne, hogy minden látszat
ellenére az idő a szövetségesem maradt.
Úgy, ahogy iskoláskoromban, egy nehe-
zebb vizsga előtt.

Látóhatár

Október 19-én, hétfőn 19 órától Bogdán Zsolt ko-
lozsvári érdemes művész megismétli a marosvásár-
helyi közönségnek a Bartis Attila novelláiból
összeállított Amikor... című pódiumműsorát, ame-
lyet maga rendezett. A Spectrum Színház által szer-
vezett előadás a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében lesz. Jegyek a helyszí-

nen kaphatók, előzetes helyfoglalás a 0744-301-
875-ös és a 0757-059-594-es telefonszámon. A pro-
dukció időtartama 75 perc. Az előadásokat az
Iskola Alapítvány szervezésében, a nemzeti össze-
tartozás évének rendezvényeként, a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatta. 

Amikor… Bogdán Zsolt pódium-előadása 



Október 10-én a Romániai
Magyar Közgazdász Társaság
megtartotta éves vándorgyű-
lését, melyet az idei évben
bárki követhetett a szervezet
Facebook-oldalán.

Az utóbbi időben a tervezés na-
gyon nehézkessé vált a járványhely-
zet következtében, de a XXIX.
közgazdász-vándorgyűlés így sem
maradt el. A rendezvénynek Ko-
lozsvár adott otthont az aktuális
szabályozásoknak megfelelően,
csak néhány résztvevővel. Az el-
múlt évekkel ellentétben viszont,
2020-ban a Romániai Magyar Köz-
gazdász Társaság Facebook-oldalán
bárki követni tudta a vándorgyűlés
szakmai előadásait, és utólag is
megtekinthetők a felvételek. Három
panel keretében hat meghívott elő-
adó beszélt meglátásairól és tapasz-
talatairól.

Válság – ellenség vagy lehető-
ség? címmel olyan kérdéseket tár-
gyalt a XXIX. közgazdász-

vándorgyűlés, melyek a gazdaság-
ban, vállalkozásokban és oktatás-
ban felmerülő problémákat és
kihívásokat feszegetik, valamint
nem utolsósorban a felmerülő új le-
hetőségeket is.

A rendezvényt Gyerkó László
elnök nyitotta meg, majd az első pa-
nelben Bálint Csabát, a Román
Nemzeti Bank vezetőtanácsának
tagját, valamint Nagy Károlyt, a
Promelek vezérigazgatóját hallhat-
ták.

Gyerkó László elmondása szerint
sem a gazdaságban, sem az oktatás-
ban nem kellemes dolog a válságról
beszélni, éppen ezért szükséges
megkeresni a legjobb utat és azokat
a lehetőségeket, melyek kitörést je-
lenthetnek mindenki számára.

Bálint Csaba Románia gazdasági
helyzetéről tartott részletes beszá-
molót, majd összehasonlításképpen
a 2008-as évre és annak másságára
is rávilágított. Mit tanulhatunk
mindabból, ami az elmúlt időszakot

illeti? Milyen lehetőségei vannak
Romániának a jövőt illetően? – han-
goztak el a kérdések. Bálint Csaba
szerint az elkövetkezendő 10 évben
az ország fejlődési lehetőségei igen
jelentősek, ezért fontos, hogy azo-
kat az összegeket, melyeket támo-
gatásként kapunk, országos szinten
hasznosan és céltudatosan használ-
juk fel.

Az alapvető törvények ugyanúgy
érvényesülni fognak, mint a törté-
nelem során eddig bármikor, és
minden válságban lesznek veszte-
sek és nyertesek, rajtunk múlik
csupán, hogy mely oldalon állunk. 

Nagy Károly szerint a gyorsaké a
szerencse, és ebben a válsághely-
zetben is ez az alapvető igazság
körvonalazódott ki. A külső veszély
hatására az újításokra és változtatá-
sokra hatalmas szükség volt, és akik
ezeket a lépéseket a leghatékonyab-
ban megtették, nagyobb eredmé-
nyeket értek el, mint valójában a
,,csendes időszakokban”.

A második panel előadás-soroza-
tát dr. Geréb László, a REGA ré-
giókutató egyesület elnöke indí-
totta, és arra próbált választ adni,
hogy az eddigi adatok szerint volt-
e válság, vagy csak ezután lesz, a
statisztika és tőzsdeindexek ered-
ményeiből kiindulva. Előadása
végén kifejtette, hogy mit is jelent
a Máté-effektus, és hogyan nyilvá-
nul meg ebben az időszakban.

A panelbeszélgetés második ré-
szében az érdkelődők Farkas Le-
vente, a marketingiskola.ro és a
Clarity Consulting tulajdonosának
előadását hallhatták, melyben az al-
kalmazkodóképesség és az újrater-
vezés fontosságát hangsúlyozta ki
egy vállalkozás életében. Kiemelte
azt is, hogy mennyire fontos min-
denki számára a kockázatvállalás. A
szituációk kezelését az autóvezetés
hasonlatával ábrázolta, és ennek
minden lépését igazán frappáns pél-
dákkal hasonlította össze. 

A harmadik panelbeszélgetés
során Tánczos Levente, a Sapientia
egyetem csíkszeredai karának ta-
nársegédje és Módi Tímea, a ko-
lozsvári Báthory István Elméleti

Líceum tanárának tapasztalatait
hallhatták az oktatásban megjelenő
kihívásokról és felmerülő potenci-
álokról. Mindkét meghívott meglá-
tásaiban közös nevezőként az a
tény tárult fel, hogy az ebben a vál-
ságos helyzetben felmerülő problé-
mák igen sok évre visszavezethető
szokások sokaságának valós meg-
reformálását igényelnék annak ér-
dekében, hogy az oktatás egy új
szintre lépjen.

Akinek eddig nem volt alkalma
követni a XXIX. közgazdász-ván-
dorgyűlés előadásait, utólag is bár-
mikor visszanézheti őket az RMKT
Facebook-oldalán (https://www.fa-
cebook.com/rmkt.ro), hiszen a
meghívott előadók számos értékes
tényt és fontos információkat osz-
tottak meg az előadásokon.

Külön köszönet a támogatóknak,
akik hozzájárultak az esemény
megvalósításához, és esélyt adtak
arra, hogy ebben az évben is egy
olyan rendezvény jöhessen létre,
mely hasznos előadásokat biztosít-
hat az érdeklődők és mindazok szá-
mára, akinek a fejlődés és a tudás
valós értéket jelent.
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Sikeresen lezajlott 
a XXIX. közgazdász-vándorgyűlés

A járványhelyzet máig súlyos nyo-
mást gyakorol a közegészségügyi inf-
rastruktúrára, az egészségügyi
alkalmazottak túlterheltek, az állami
ellátórendszer kapacitása csökkent.
Sok helyen késtek/késnek az onkoló-
giai kezelések, ami bizonyára növeli a
páciensekre nehezedő pszichés terhe-
ket. Pszichoonkológiai szinten hogyan
és mennyire lehetett megbirkózni
ezekkel a helyzetekkel az utóbbi hó-
napokban, van-e kapacitása az ellátó-
rendszernek a professzionális
pszichoonkológiai segítségnyújtásra,
tapasztalható-e javulás az onkológiai
kezelések terén?
Dr. Dégi László Csabát, a BBTE Szocioló-
gia és Szociális Munka Karának habi-
litált egyetemi docensét kérdeztük

– Úgy látom, menet közben tanulunk, és
tudomásul kell vennünk, hogy a koronavírus-
járvány mellett kialakulóban van egy „daga-
natos járvány” is. 

A hivatalos európai uniós dokumentumok-
ból kiderül, hogy a rák terjedése 2020-ban
megközelítőleg 2,7 millió új esetre, a rákos
megbetegedésekhez köthető halálesetek
száma pedig 1,3 millióra tehető. Ez egyértel-
műen növekedést jelent az elmúlt évekhez
képest, és sajnos a daganatos páciensek több
mint ötven százaléka arról számolt be, hogy
a járvány negatívan érintette az onkológiai
ellátást, azaz nem jutottak hozzá a megfelelő
onkológiai kezelésekhez, halasztások voltak,
műtéteket mondtak le. A COVID–19-világ-
járvány nagyon súlyos hatással volt az onko-
lógiai szolgáltatásokra, különösen a
kelet-közép-európai régióban. Kelet-Európá-
ban 61%-kal kevesebb biopsziát végeztek,
azaz a kijárási korlátozások ideje alatt 61%-
kal kevesebb daganatos megbetegedést di-
agnosztizáltak, és 58%-kal kevesebb
rákműtétet végeztek. Egyértelmű, hogy
ezeknek a kieséseknek, halasztásoknak
hosszú távon következményei lesznek, szö-
vődményekhez vezetnek, tehát befolyásolják
nemcsak a páciensek életminőséget, hanem
a rákkezelésnek az eredményességét is. 

A romániai daganatos érintettek, páciensek
és hozzátartozók esetében a járványkorláto-
zások hatályba lépése késleltetéseket, halasz-

tásokat vagy törléseket eredményezett a ke-
zelőorvosnál vagy a kórházban. A Rákbete-
gek Egyesületeinek Szövetsége (Federaţia
Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer – FABC)
kutatási jelentése szerint a válaszadók 
55%-a állítja, hogy szembesült ezzel a jelen-
séggel. Ezenkívül sok daganatos páciens dön-
tött úgy, hogy elhalasztja vagy lemondja a
szakorvoshoz vagy a háziorvoshoz való láto-
gatást ebben az időszakban. A daganatos páci-
ensek mindössze egyötöde mondta azt, hogy
nem került a fenti helyzetek egyikébe sem.

A késések, halasztások vagy törlések te-
kintetében a leggyakoribb fennakadások a
betegség előrehaladásának átértéke-
lésével/monitorozásával kapcsolatos orvosi
konzultációk során fordultak elő, a megkér-
dezettek több mint 53%-a említette, hogy
ilyen helyzetben van. Sajnos a daganatos pá-
ciensek jelentős része – csaknem 33%-uk –
késésekről vagy lemondásokról számolt be a
vizsgálatok és a diagnosztikai eljárások kap-
csán is, míg ez sokkal ritkábban fordult elő a
kezelés szolgáltatásában, beadásában (a meg-
kérdezettek mindössze 13,4%-ánál). Meg
kell jegyezni, hogy azon páciensek, akiknél
a vizsgálatokat és a diagnosztikai eljárásokat
elhalasztották vagy megszakították, 40%-ban
a 3. vagy a 4., 60%-ban pedig a 0., 1. vagy 2.
stádiumban voltak.

A FABC kutatási jelentése megerősíti a
COVID–19-pandémia daganatos páciensekre
gyakorolt hatásaival kapcsolatos aggályain-
kat. Összességében a megkérdezett romániai

páciensek több mint 45%-a jelentett fennaka-
dásokat a diagnosztikai vizsgálatokhoz és a
kezeléshez való hozzáférésben, ami nagyon
magas arány. Minél tovább késik a diagnózis
megerősítése és a kezelés megkezdése, annál
inkább előrehalad a rák, és annál alacsonyabb
a túlélési esély, különösen a fulmináns evo-
lúcióval rendelkező daganatos megbetegedé-
sek esetében.

A megkérdezettek több mint 80%-a elis-
merte, hogy sokkal stresszesebbnek érzi
magát, mivel nagyon aggódik, hogy immun-
kompromittált lehet. A válaszadók mintegy
60%-a kerülte a kórházba járást, bár előjegy-
zése volt, és több mint 68%-uk azt mondta,
hogy aggódik a kezelésért és annak lehetsé-
ges szövődményeiért. Itt tudni kell, hogy a

kelet- és közép-európai országok általában
az egészségügyi költségvetésüknek csupán
a 2%-át költik állampolgáraik mentális
egészségére. A koronavírus-járvány idején
azt tapasztaltuk, hogy sok esetben elvesztő-
dött, megszűnt a mentális egészségi ellátás-
hoz való hozzáférés. Emellett a
megváltozott élethelyzetben megszűntek
vagy átalakultak a társas életből adódó po-
zitív tevékenységek, ami szintén növeli a
mentális sebezhetőséget. Ez aránytalanul
nagyobb hatással volt a rákban szenvedőkre,
mint azokra, akik nem szenvednek krónikus
betegségben. 

Az Európai Onkológiai Társaság (ESMO)
által nemrég összeállított jelentés javaslata
szerint többszintű megközelítést kellene
használni a daganatos páciensek ellátásában
a koronavírus-helyzet idején. Az esetek kö-
zötti prioritizálásra lenne szükség, ami azt je-
lenti elsősorban, hogy a daganatos
pácienseket nem lehet egy kalap alá venni,

hiszen különböző típusúak a daganatos be-
tegségek, különböző tehát az érintettség is.
Az, hogy minden daganatos pácienst – élet-
kortól, tumortípustól, tumorstádiumtól füg-
getlenül – kockázatnak kitett, veszélyeztetett
csoportba soroltak az utóbbi hónapokban,
sajnos drasztikus helyzeteket eredményezett,
beleértve a sugárkezelések lerövidülését, il-
letve az intravénás kemoterápiás kezelések
lecserélését elsősorban gyógyszeres változa-
tokra.

A jelenlegi adatok alapján az ESMO útmu-
tatója megállapítja, hogy a kockázati cso-
portba ebben az időszakban azok tartoznak,
akik a ráknak, a daganatnak az aktív és prog-
resszív állapotában, előrehaladott életkorban
vannak, rossz az általános egészségi állapo-
tuk, többféle társbetegségben szenvednek,
dohányoznak, és elsősorban hematológiai
vagy rosszindulatú mellkasi onkológiai el-
változásokat diagnosztizáltak náluk, illetve
citotoxikus kemoterápia hatása alatt állnak.
Emiatt beszélnek egy kiemelt prioritású da-
ganatospáciens-csoportról, ahová azok tar-
toznak, akik azonnali beavatkozásra
szorulnak. Esetükben veszélyhelyzet áll
fenn, hiszen klinikailag instabil az állapo-
tuk, az azonnali beavatkozás jelentősen nö-
veli túlélési esélyeiket, illetve
életminőségüket is javíthatja. A közepes pri-
oritású csoportba sorolják azokat a dagana-
tos pácienseket, akiknek a helyzete nem
kritikus, de amennyiben hat héten belül nem
kerül sor a szükséges beavatkozásra, az ne-
gatív hatással lehet állapotuk kimenetelére
és túlélési esélyeikre. Az alacsony prioritású
csoportba tartoznak azok a páciensek, akik-
nek az állapota stabil, esetükben a világjár-
vány idején elhalasztható a beavatkozás,
anélkül hogy az hatással lenne túlélési esé-
lyükre, illetve életminőségükre. Ennek a
sorrendnek a felállítása azért fontos, mert
így hozzá lehet igazítani ezt az intenzitási
skálát a különböző pandémiás forgatóköny-
vekhez. Ugyanerre a stratégiára vonatko-
zóan a szakmai szervezet első és
legfontosabb javaslata a telemedicina, az e-
health. Ez az onkológiában is kiváló eszköz
lehet, főleg olyan olyan jellegű információk
páciensekhez való eljuttatásában, amelyek
az alapellátással kapcsolatosak. Az orvos az
online konzultáción keresztül segíthet, meg-
oldhatja a gyógyszerekkel kapcsolatos taná-
csadást a hosszú távú kezelés kézben tartása
érdekében.
(BBTE–Kommunikáció-ésPR-iroda)

Járványkörkép
Túlterhelt egészségügyi alkalmazottak



2020.október14.,szerda______________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG7

Bár a tősgyökeres maros-
szentkirályiak kisebbségben
vannak a település összlakos-
ságához képest, a helyi refor-
mátus gyülekezet igen lelkes,
jó közösség. A koronavírus-
járvány azonban számukra is
átírta az egyházi életet – tud-
tuk meg Veress László lelki-
pásztortól, aki feleségé-
vel, Enikővel fogadott ottho-
nában.

A megyeközpont melletti köz-
ségben járva mindig betérünk a lel-
kész házaspárhoz, akik készségesen
mesélnek gyülekezetük mindennap-
jairól, örömeiről, gondjairól. Ez al-
kalommal a márciustól tartó
járványhelyzet, illetve a karantén
utáni fellélegzés időszaka volt a
központi téma.

– A szükségállapot bizonyos
szempontból a javunkra vált, az in-
ternetes áhítatokba ugyanis jelentő-
sen többen kapcsolódtak be, mint
amennyien korábban a templomba
eljöttek. Minden este 8 órakor kez-
dődtek ezek a virtuális együttlétek
– mesélte a lelkész.

– Jó volt megtapasztalni, ahogy
egyre több hang mondja: ,,békesség
Istentől”, ,,köszönjük, tiszteletes
úr”, ,,ámen” – tette hozzá a kántor-
tanító tiszteletes asszony, majd azt
is elárulta, hogy az ,,élő” istentisz-
teleteknél jóval több időt, napi öt–
hat órát vett igénybe a felkészülés
ezekre az együttlétekre. A lelkész
egy internetes alkalmazás letöltésé-
vel tette színesebbé, szemlélete-

sebbé az áhítatokat, amelyekhez így
előfohász, imádság és számos kis-
film, kórusfelvétel, érdekes bemu-
tató is tartozott. Minden héten egy
bizonyos társadalmi kategóriáért – a
gyermekekért, az idősekért – fo-
hászkodott a virtuális gyülekezet, az
egészségügyi alkalmazottakért
pedig külön imacsoport indult. A
közvetítéseket külföldről is követték
a faluból elszármazottak, visszajel-
zéseik szerint ilyenkor úgy érezték,
mintha otthon lennének. A vasárnap
délelőtti internetes istentiszteletek
az ő kedvükért maradtak meg a
szükségállapot feloldása után.

Az ajtóból is 
adakoznak

A lelkész bízott
abban, hogy amint
a járványügyi elő-
írások lehetővé te-
szik, szép számban
jönnek majd a
hívek a kézzelfog-
ható valóságban
tartott, szabadtéri
egyházi alkal-
makra, majd az újra
megnyitott temp-
lomba, ebben azon-
ban csalódnia
kellett. Főleg az
idősek közül ma-
radtak sokan távol,
de a fiatalok sem
tolongtak, hiszen
végre lehetőségük
lett ismét kirán-
dulni, utazgatni. 

– Az idősek óva-
tossága, félelme valahol érthető –
jegyezte meg Veress László. A lel-
kipásztort nagyon megérintette,
hogy a hiányzó templomba járók
így sem mondtak le az adakozásról,
voltak, akik a templomajtóból küld-
ték be a perselypénzt, így a begyűlt
összeg nőtt a járvány előtti időszak-
hoz képest.

Az élő istentiszteletek kapcsán
Enikő hozzátette: a templomi
együttlétet semmi nem pótolja, ez
erősíti, tölti fel igazán a gyülekeze-
tet. Az sem olyan nagy akadály, ha
maszkban vannak a hívek, a szeme-
ken úgyis látszik a mosoly. A szá-

mítógép képernyője előtt azonban
ez az élmény elmarad, mi több, a
virtuális egyházi alkalmakhoz csat-
lakozók száma sem fedi egészen a
valóságot.

– Ha úgy látszik, hogy kétszázan
nézték meg az istentiszteletet, az tu-
lajdonképpen arra utal, hogy ennyi
számítógépről léptek be hozzánk,
azt viszont nem tudhatjuk, hogy ki
mennyi ideig követte a közvetítést,
vagy éppen hányan ültek egy ké-
szülék előtt – tette hozzá a tisztele-
tes asszony. 
Jövőre marad a konfirmáció

Az ifis csoportnak tartott foglal-
kozások március közepétől szüne-
teltek. A lelkész házaspár úgy
gondolta, az online oktatás beindu-
lása miatt épp elég időt töltenek a
gyermekek és fiatalok a számító-
gép előtt, ezért számukra nem szer-
veztek külön internetes
találkozókat. A nyári vakációban
sokan elutaztak, így az első „élő”
ifis együttlétre szeptemberben,
éppen a látogatásunk előtti héten
kerülhetett sor. A program a szoká-
sos módon, a fiatal korosztályt iga-
zán érdeklő témaköröket érintve
zajlott, a filmnézés és a zenehallga-
tás sem maradt el. 

Idén 16 fiatalnak kellett volna
vallást tennie hitéről, a járványhely-
zetben azonban hosszú évtizedek
óta először elmaradt a konfirmáció
– tudtuk meg Veress Lászlótól. 

– Szeretnénk, ha mindenki szá-
mára szép, különleges lenne ez az
ünnep, és minden meghívott részt
vehetne a szertartáson, a társadalmi
távolságtartás miatt azonban idén
éppen csak a szülők és keresztszü-
lők jöhettek volna el. Nálunk min-
dig virágvasárnapján konfirmálnak

a fiatalok, ezt az időpontot jövő-
ben mindenképpen betartanánk.
Amennyiben a létszámkorlátozásra
vonatkozó intézkedések akkorra
még érvényben maradnak, mégis
szűk körű lesz az ünnep – tette
hozzá a lelkipásztor.
Kevesebb elhalálozás 
a karantén alatt

Látogatásunkkor azt is megtud-
tuk, hogy a településen idén minden
esküvői szertartás elmaradt, hat ke-
resztelőt és 19 temetést tartottak. Az
elhunytak száma nem haladta meg
a korábbi évek adatait, mi több, a
szükségállapot idején a szokásosnál
kevesebben haláloztak el a faluban,
hónapokig egyetlen temetés sem
volt. 

– Jobban vigyáztak magukra az
emberek, mint máskor, és egyálta-
lán nem érintkeztek egymással –
indokolta meg a helyzetet Veress
László, majd azt is megemlítette,
hogy két elhunytat diagnosztizáltak
koronavírussal, mindkét esetben az
előírásoknak megfelelően a család-
tagok karanténba kerültek, így a te-
metésen sem tudtak részt venni.
Az, hogy a gyászfeldolgozáshoz
szükséges elbúcsúzás elmaradt,
olyan lelki sebeket okozott az érin-
tetteknek, amit hosszú időbe telik
gyógyítani – tette hozzá a lelkipász-
tor.

Beszélgetésünk végén a lelkész
házaspár így összegezte az elmúlt
hónapok megéléseit:

– Jó lenne visszatérni a járvány
előtti, régi mederbe, de az sem ár-
tana, ha az elmúlt fél év tapasztala-
taiból egy új hozzáállást is
elsajátítanánk az élet dolgaihoz.
Egy biztos: ,,akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra szolgál.”

A virtuálisba költözött a gyülekezet
A lélek nem volt karanténban

Nagy Székely Ildikó

Veress László



A Dél-erdélyi Electrica Áram-
szolgáltató tájékoztatja a fo-
gyasztókat, hogy megkezdték
az egyfázisú villanyórák cse-
réjét, amely előreláthatólag
az év végéig zajlik. A szolgál-
tató felkéri a fogyasztókat,
hogy engedélyezzék a szak-
emberek tevékenységét, akik
a névre szóló megbízatást
(Ordin de serviciu) is fel kell
mutassák. A fogyasztásmérők
cseréjét nem számlázzák le.

– Milyen óvintézkedéseket tesz-
nek annak érdekében, hogy meg-
előzhetők legyenek az esetleges
bűncselekmények, és az áramszolgál-
tató nevében ne raboljanak ki időse-
ket a szemfüles tolvajok? – kérdeztük
az áramszolgáltató szóvivőjét. 

– Az idős, egyedülálló személye-
ket arra figyelmeztetjük, hogy az
Electrica nevében illetéktelenek is
megpróbálkozhatnak a lakásokba
bejutni. Az Electrica szakembereit
mindenekelőtt arról lehet felis-
merni, hogy korszerű, digitális vil-
lanyórákkal érkeznek, amelyeket a
jelenlegiek helyett szerelnek fel.
Ugyanakkor a szolgáltató által ki-
bocsátott igazolvánnyal vagy meg-
bízatással rendelkeznek, azokat
mindenképp ellenőrizni kell. Abban
az esetben, ha lépcsőházban talál-
ható a fogyasztásmérő, a szakembe-
reknek nincs keresnivalójuk a
magánlakásokban. A felszerelést
követően a lakása ajtajában min-
denki aláírhatja a művelet elvégzé-
sét igazoló dokumentumot. Azokat
a fogyasztásmérőket cserélik le

most, amelyek metrológiai vizsgá-
lata rövidesen érvényét veszti. A vil-
lanyórák metrológiai vizsgáztatása
10 évig érvényes – tájékoztatott
Laura Praja, a szolgáltató szóvivője. 

A Dél-erdélyi Electrica Áram-
szolgáltató felkéri a fogyasztókat,
hogy engedélyezzék a szakemberek
tevékenységét az ingatlanukban
vagy a lépcsőházakban. Emlékez-
tetnek az Országos Energiaszabá-
lyozó Hatóság (ANRE) 2019. évi
235-ös számú rendeletére, melynek
értelmében szerelés, karbantartás, el-
lenőrzés, csere stb. esetén a fogyasz-
tónak kötelessége engedélyezni a
szolgáltató szakembereinek a fo-
gyasztásmérőhöz való hozzáférését.
Maros megyén kívül Fehér, Brassó,
Kovászna, Hargita és Szeben me-
gyében helyettesítik újakkal a laká-
sokba vagy lépcsőházakba szerelt
régi típusú fogyasztásmérőket. A vil-
lanyórák cseréjének költsége az
áramszolgáltatót terheli, utólag sem
jelenik meg a villanyszámlán. 

A villanyóracserénél a fogyasztó-
nak is jelen kell lennie, a szakembe-
reknek a szolgáltató által kibocsátott
igazolványt kell felmutatniuk,
ugyanakkor az áramszolgáltató által
felbérelt alvállalkozók is részt vesz-
nek a tevékenységekben. A villany-
óracsere előtt – amennyiben a
szakemberek önként nem mutatnák
föl – kérni kell az áramszolgáltató
(SDEE Transilvania Sud) által kibo-
csátott igazolványt vagy az Electrica
felhatalmazását és a fogyasztó ne-
vére kiállított megbízatást (ordin de
serviciu). (szer)

A Maros megyei rendőrség is bekapcsolódott
a héten zajló országos és nemzetközi közúti
ellenőrzésekbe. A hivatásos járművezetők
vasárnapig, október 18-ig számíthatnak tü-
zetes közúti ellenőrzésekre. 

A forgalmi rendőrség október 12–18. között az
unió tagországaiban egyidejűleg végzett Truck&Bus
akció keretében autóbuszokat, kisbuszokat, személy-
és teherszállító járműveket állít meg szúrópróbasze-
rűen és ellenőrzi azokat, illetve a járművezetők doku-
mentumait.

A héten a 8+1 személynél nagyobb kapacitású sze-
mélyszállítókat és a 3,5 tonnánál nagyobb engedélye-
zett össztömegű járműveket ellenőrzik. Az EU
tagállamaként Románia is részt vesz az Európai Köz-
lekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) által
kezdeményezett nemzetközi közlekedésrendészeti ak-
ciókban, amelyek célja a közlekedési balesetek meg-
előzése. Az európai uniós cél a végzetes kimenetelű
balesetek csökkentése 2020-ig.

Az ellenőrzések során a forgalmi rendőrök a meg-
engedett sebesség betartását, a biztonsági övek hasz-
nálatát, a tachográf – mely rögzíti a jármű sebességét,

a megtett út hosszát, a buszok és teherautók indulási
és megállási időpontját – megfelelő működését, a ve-
zetés és a pihenőidő betartását, a sofőrök és az általuk
vezetett járművek iratait és a teherszállítmányokat kí-
sérő dokumentumokat ellenőrzik. A teherszállítmá-
nyok esetében a megengedett sebesség mellett a
szállítmány megengedett maximális súlyát, a megfe-
lelő rögzítést, veszélyes áru esetében a vonatkozó sza-
bályok betartását követik. 

A TISPOL keretében az európai országok nagy ré-
szében a közlekedésrendészek tematikusan, mindig
azonos céllal – tehergépjármű- és autóbusz-ellenőr-
zés, biztonsági öv ellenőrzése, sebességellenőrzés, az
ittas vagy kábítószert fogyasztó vezetők kiszűrése,
biztonsági öv használata, a pihenőidők betartása, a
szállítmány súlya, fuvarlevél és naprakész szállítmá-
nyozási engedély, érvényes műszaki vizsga –, egyi-
dejűleg végeznek közúti ellenőrzéseket. Ezt követően
az eredményeket egységes szempontok szerint össze-
sítve és értékelve továbbítják az összesítést végző há-
lózatnak. Az így készülő statisztikák az Európai
Bizottság döntéseinek, stratégiáinak alapjául szolgál-
nak. (pálosy)
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Rövid terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány november 2–13. között Magyarózdon két-

hetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt
hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének
alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Je-
lentkezési határidő: október 23. Helyszín: Magyarózd, terápiás otthon. Je-
lentkezni, további részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon
lehet: Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056-691; Székelyudvarhely:
Geréb Tünde – 0751-226-906; Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237-945,
Szakács Előd – 0752-243-649; Nagyvárad: Kocsis Tünde – 0747-064-624;
Szatmár: Puskás Csaba – 0744-539-213; Kézdivásárhely és környéke: Ger-
gely Dóra – 0745-202-042 – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A héten nemzetközi TISPOL-akció 
Személy- és teherszállítmányokat ellenőriznek

A Horizont szociális program
nehéz helyzetű felnőtt fiata-
lok függetlenné válásában
nyújt támogatást. Szeptem-
ber utolsó előtti hétvégéjén
Szovátán intenzív fejlesztő
programot szerveztek szá-
mukra a marosvásárhelyi
Outward Bound Romania ok-
tatói. 

A marosvásárhelyi Outward
Bound Romania égisze alatt mű-
ködő, a fiatalok életútját segítő Ho-
rizont programról Tóth Orsolya
programfelelőssel beszélgettünk.

– Mikor alakult és kiknek szól a
Horizont szociális program?

– A Horizont – Segítünk, hogy
segíthess magadon program 2002-
ben alakult Marosvásárhelyen egy
németországi segélyszervezet öt-
lete nyomán. A program révén a
kedvezményes lakhatás lehető-
sége mellett a fiatalok mentorálás-
ban részesülnek, fejlesztő
csoportfoglalkozásokon, közös-
ségi programokon, nyelvtanulás-
ban vesznek részt, a közös térben
való együttélést pedig kihívás-
ként, tanulásként élhetik meg. A
programban jelenleg hat fiatal
vesz részt aktívan, még egy hely
fiú számára betöltetlen maradt, a
jelentkezés azonban folyamatos, a
fiatalok helyzete változhat, és le-
hetnek megüresedések.

– Miként kell elképzelni a fej-
lesztő programokat?

– Egyik legintenzívebb közös
fejlesztőprogramunk a természet-
ben zajlott szeptember 18–20. kö-
zött Szováta környékén. Ezt a
programot Marton Szilárd, az Out-
ward Bound Romania oktatója ve-
zette. A program keretében a
fiatalok a hatékony kommunikáció
terén fejlődtek, megtanultak jobban
megbízni saját képességeikben és a
társaik támogatásában, megerősö-
dött bennük a tudat, hogy az életben
nem minden a túlélésről vagy harc-
ról szól.

Amint Tóth Orsolya programfe-
lelős kifejtette, a Panicucci J. kom-
fortzónamodellje kiindulópont lehet
mindazoknak, akik többet szeretné-
nek tudni önmagukról. A komfort-
zóna első része a kényelmi zóna,
amelyben nincs lehetőség a tanu-
lásra, ugyanis ugyanabban a kör-
nyezetben ugyanazokat a dolgokat
ugyanolyan módon ismételve lehe-
tetlen fejlődni. Akkor történhet meg
a tanulás, fejlődés, hogyha kihívá-
sok elé állítjuk saját magunkat, új
helyzeteket próbálunk ki úgy, hogy
közben biztonságban érezzük ma-
gunkat. A biztonságot adhatja egy
mesterséges környezet, amelyben
képzett szakemberek által vezetett
program zajlik, ahol a személyi biz-
tonságot a lehető legjobban garan-
táló felszerelés, protokoll is adott.
Hasonlóképp a biztonságot nyújt-

hatják a barátok, a család, megbíz-
ható személyek, akikkel az ember
kapcsolatban áll, és akiknek számí-
tani lehet a támogatására. Ezáltal le-
hetőség nyílik arra, hogy folyton új
dolgokat fedezzenek fel magukról
és a világról, ezáltal a környezetről
és az önmagukról kialakított véle-
ményük is árnyalódjon, színesed-
jen, és bátrabban nézhessenek
szembe a hétköznapokban megje-
lenő ismeretlenekkel. Az Outward
Bound Romania programokra jel-
lemző kihívásokban, tanulási lehe-
tőségekben bővelkedett a hétvége.
Tapasztalt oktatók figyeltek a részt-
vevők fizikai-lelki biztonságára is,
ami egyben lefedte a modell tanu-
lási zónáját is. 

A zónamodell harmadik területe
a pánikzóna, ahová akkor kerülhet
bárki, amikor a kihívás jóval meg-
haladja a képességeit, és a hiányos
biztonság és/vagy biztonságérzet
miatt képtelen a jelenben lenni,
kifut a talaj a lába alól, és az agy át-
kapcsol a túlélési üzemmódba. A
szakszerű programvezetésnek és
magatartásnak köszönhetően a Ho-
rizont program folyamán a pánikzó-
nával nem találkoztunk – fejtette ki.

– Milyen próbatételeken vettek
részt a fiatalok?

– Kétnapos túrára indulni, nagy
hátizsákot cipelni, sziklát mászni,
szabad ég alatt aludni, közös mene-
dékhelyet építeni, közösen főzni,
tüzet rakni, éjjel őrködni – ez mind
óriási kihívást jelentett, jelenthet,
hiszen az ember nem gyakorolja
ezeket a hétköznapokban, és ez a
résztvevők nagy részével is így volt.
Az oktatók intenzíven dolgoztak
azon, hogy a résztvevők lehetősé-

get kapjanak a saját képességeik és
valódi határaik felfedezésére. Úgy
vállalni a kihívásokat, hogy félel-
meidet, mondanivalódat, vélemé-
nyedet is vállald, hosszú lelki és
fizikai folyamatot jelent egyéni és
csapatszinten egyaránt, ám egy
olyan teret is biztosít egyben,
amelyben ha súroljuk is néhány pil-
lanatig a tanulási zóna és a pánik-
zóna határát, mindig tudjuk, hogy a
társakon kívül az oktatók maximális
jelenléttel ott vannak és segítenek,
hogy mi magunk oldjuk meg az
akadályokat és hogy közösen hoz-
zunk olyan döntéseket, melyekben
mindenki meglelje azt, hogy fontos
a véleménye és fontos az ő szemé-
lye. Akadály van, de mi képessé vá-
lunk megugrani és tágítani a
határainkat és a tanulási zónánkat,
mialatt egyre többet megtanultunk
magunkról, működési módunkról,
határainkról, egyre jobban megis-
merjük társainkat, és megtapasztal-
juk, hogy számíthatunk egymásra,
egymás segítségére, hogy együtt
többre is képesek vagyunk.

– Az említett hétvégén milyen ta-
pasztalatokra tehettek szert a részt-
vevők?

– Az áldozat–felelősségvállalás
modelljét alkalmazva átláthatták,
hogy milyen helyzetekben hárítják
kizárólag másra vagy környeze-
tükre a felelősséget érzelmi állapo-
tukért, helyzetükért. A felelős-
ségvállalás útján lehet megérteni és
megtalálni azokat a pontokat, ame-
lyek révén egyénenként tenni tud-
nak önmagukért, akár reflexió,
kommunikáció másokkal, véle-
ménymegosztás, őszinteség és tett,
akár csak apró lépések vagy első
lépések révén. A fiatalok megta-
pasztalhatták, hogy többre képe-
sek, mint gondolnák, hogy a
mobiltelefon nem az életük fő kel-
léke, közelebb kerültek a termé-
szethez, önmagukhoz és
társaikhoz.

A programról bővebben Tóth Or-
solya szociálpedagógus szolgálhat
a 0748-117-475-ös telefonszámon
vagy az orsi.orizont@outwardbo-
und.ro e-mail-címen.

Horizont szociális program
Tanulás élmények által 

A Dél-erdélyi Electrica költségén
Korszerű 

villanyórákat szerelnek

Fotó: Marton Szilárd

Szer Pálosy Piroska



Két vereség után az osztrákok
ellen javíthat ma a román labda-
rúgó-válogatott. Az Izland elleni 
1-2, de főként a Norvégia elleni 
0-4 azonban mély nyomokat ha-
gyott a játékosokban. Az öltözői
hangulat nagyon rossz, Mirel Rădoi
vezetőedző szerint pedig a legtöbb,
amit tehetnek, hogy a gólok számát
limitálják, mert a vendégsiker szinte
borítékolható.

„Mindegy, mi lesz, csak ne le-
gyen nagyon csúfos a vereség. Re-
mélem, nem kell még egyszer
megélnünk azt, amin Norvégiában
átmentünk. Nagyon csalódott va-

gyok, és nemigen fűzök reményt az
osztrákok elleni mérkőzéshez.
Tudom, hogy nem ez az üzenet,
amelyet tőlem várnak, de inkább
vagyok őszinte, semhogy bárkit is
hitegetnék. Norvégia ellen mentáli-
san buktunk el, mert a vesztes Eb-
pótselejtező után nem sikerült
ráhangolnunk játékosainkat a kö-
vetkező erőpróbára. Ha Norvégiá-

ban nyertünk volna, most első he-
lyen lennénk a csoportban, és nem
függnénk másoktól. A változás el-
engedhetetlen, ha az osztrákok el-
lenében nem akarunk újra lesze-
repelni” – nyilatkozta a szakveze-
tő.

A Románia – Ausztria mérkőzést
Ploiești-en játsszák ma (szerdán)
21.45 órai kezdettel (Pro TV).

Románia–Ausztria
„Csak ne legyen csúfos vereség!”

Amennyiben a magyar labda-
rúgó-válogatott ma este (21.45 óra,
TV: M4 Sport) legyőzi az élen álló
orosz csapatot Moszkvában, akkor
átveszi a vezetést csoportjában a
Nemzetek Ligája másodosztályát
jelentő B divízióban. A siker nem-
csak első helyet jelentene, hanem
egyben a biztos bennmaradást is,
ugyanis ebben az esetben a török–

szerb mérkőzésen bármilyen ered-
mény is születik, az egyik együttes-
sel szemben legalább hétpontos
előnyük lenne a magyaroknak két
fordulóval a zárás előtt.

Marco Rossi szövetségi kapitány
együttese jelenleg néggyel előzi
meg a török és öttel a szerb riválist,
azaz második helye ezúttal nincs
veszélyben. Ennek ellenére óriási

különbség van a döntetlen és a ve-
reség között, mivel pontosztozko-
dással a magyarok az oroszok
nyomában maradnának egypontos
hátránnyal, kudarc esetén viszont a
két éve hazai pályán vb-negyeddön-
tős gárda négy pontra elhúzna.

Az olasz szakvezető ezúttal sem
tudja legjobb összeállításában pá-
lyára küldeni a nemzeti együttest:
Szoboszlai Dominikre eddig sem
számíthatott, mivel klubja, a Salz-
burg koronavírusos esetek miatt ka-
ranténba került, illetve Sallai
Roland után a kapus Gulácsi Péter-
nek is vissza kellett térnie német
klubjához, hogy a helyi karantén-
szabályok betartásával rendelkezé-
sére állhasson az RB Lipcse
következő találkozóján. Hangya
Szilveszter sérülés miatt utazott
haza a vártnál korábban.

A Nemzetek Ligája negyedik for-
dulójában döntő faktor lehet, hogy
a magyar válogatott egy héten belül
harmadik tétmérkőzését játssza.

Ugyan a vasárnapi NL-meccs előtt
az oroszok is pályára léptek múlt
csütörtökön, de ők csak barátságos
találkozón. Az sem elhanyagolható
szempont frissesség és kipihentség
szempontjából, hogy a Szbornaja
ezúttal mindhárom összecsapását
Moszkvában játszotta, míg a ma-
gyarok előbb Szófiában, majd Belg-
rádban futballoztak.

Az orosz válogatott ettől függet-
lenül is esélyesebb, egy hónapja 
3-2-re nyert Budapesten. A magya-
rok ráadásul 42 éve nem győzték le
ellenfelüket, vendégként pedig 57
esztendeje kerülték el legutóbb a
vereséget, nyerni 1956-ban sikerült
Moszkvában, még az Aranycsapat-
nak.

Az viszont bizakodásra adhat
okot, hogy a nemzeti együttes soro-
zatban három győzelemnél tart ide-
genben: szeptemberben 1-0-ra nyert
Törökországban az NL-ben, majd
múlt csütörtökön Eb-pótselejtezőn
Bulgáriában 3-1-re, vasárnap pedig

ismét az NL-ben Szerbiában 1-0-ra
diadalmaskodott. A magyarok leg-
utóbb 2012-ben tudtak három egy-
mást követő meccset megnyerni
vendégként, tétmérkőzéseken vi-
szont egészen az 1986-os világbaj-
nokság selejtezőjéig kell vissza-
menni hasonló sorozathoz, akkor
egymás után ötször győzött idegen-
ben a magyar válogatott, ebből
három meccs volt vb-selejtező.

A csoport utolsó helyezettje kie-
sik a C divízióba, míg az első hely
megszerzésének az élvonalba jutá-
son túl is nagy fontossága van,
mivel azzal akár vb-pótselejtezős
helyet is lehet szerezni. A két leg-
jobb olyan csoportgyőztes ugyanis,
amely a jövő novemberben záruló
vb-selejtezőkön nem végez az auto-
matikus kijutást jelentő első vagy a
pótselejtezőt eredményező második
helyen, pótselejtezőt játszhat a
2022-es katari vb-re.

A magyar válogatott ezt köve-
tően november 12-én, az év legfon-
tosabb mérkőzésén Európa-bajnoki
pótselejtezőn Izlandot fogadja a
Puskás Arénában, a győztes kijut a
2021-re halasztott, részben buda-
pesti rendezésű Európa-bajnok-
ságra. A Nemzetek Ligája ötödik és
utolsó, hatodik fordulóját november
15-én és 18-án rendezik, előbb a
szerbek, majd a törökök érkeznek
vendégségbe.

Győzelemmel élre ugorhat a magyar válogatott

Babos Tímea és Kristina Mladenovic megvédte címét a női
párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel
a vasárnapi döntőben 6:4, 7:5-re legyőzte az Alexa Guarachi,
Desirae Krawczyk chilei–amerikai duót.

A második helyen kiemelt duó magyar tagja nyolcadik
páros Grand Slam-döntőjére készült, amelyből háromszor ün-
nepelhetett. Párosuk eddig két GS-trófeát gyűjtött: a 2018-as
Australian Openen, majd Wimbledonban és tavaly Ausztrá-
liában is kikapott a fináléban, a 2019-es Roland Garroson és
az idei Australian Openen azonban nem találtak legyőzőre.
A francia teniszező már korábban is megízlelhette a siker ízét
a Philippe Chatrier Stadionban, 2016-ban ugyanis honfitár-
sával, Caroline Garciával is elhódította a serleget.

A szeptemberben Isztambulban bajnok ellenfél jóformán
ismeretlen volt Babosék számára, Guarachi és Krawczyk
nagy meglepetésre jutott el a fináléig úgy, hogy a harmadik
fordulóban az első kiemelt Barbora Strycova, Hszie Szu-vej
cseh–tajvani kettőst búcsúztatta. Az elődöntőben az amerikai
Nicole Melichart és lengyel Iga Swiateket verték meg, utóbbi
szombaton egyesben diadalmaskodott Párizsban. A floridai
születésű, Chilét 2015 óta képviselő Guarachi eddig csak két
WTA-tornát nyert párosban, míg a 26 éves Krawczyk négy
serlegnél tartott.

A Roland Garroson Babosék tavalyi diadala előtt egyszer,

1986-ban volt magyar döntős női párosban. Akkor Temesvári
Andrea és Martina Navratilova a Steffi Graf–Gabriela Saba-
tini kettőst verte 6:1, 6:2-re.

A vasárnapi finálé nyitányán Babosék – akiket nemrég a
US Openen visszaléptettek Mladenovic koronavírus-kon-
taktja miatt – 1:1-nél elvették Guarachi adogatását, csakhogy
a francia teniszező két kettős hibával ugyancsak elbukta a sa-
játját. A címvédő 4:3-nál újra brékelt, majd elszalasztott két
szettlabdát a balkezes Krawczyk adogatásánál, ám Babos egy
bő hatperces gémben kiszerválta a 48 perces szettet.

A folytatásban a magyar–francia kettős 3:1-re elhúzott,
majd ismét visszaengedte a játékba az ellenfelet, de 3:3-nál
elvette a 29 éves Guarachi adogatását. A fordulatos játszma
ötödik brékje egyben azt jelentette, hogy a soproni teniszező
5:4-nél a bajnoki címért szervált, de elizgulta a lehetőséget.
Egy brékkel és két gémmel később azonban Mladenovic ki-
köszörülte a csorbát, és lezárta a találkozót, amely 1 óra 33
percig tartott.

A 27 éves Babos Tímea 24. tornagyőzelmét aratta páros-
ban, és ez a negyedik Grand Slam-diadala. A magyar–francia
páros a trófea mellé összesen 319 652 eurót (113 millió fo-
rint) kapott sikeréért.

Babosék megvédték címüket a Roland Garroson

Az osztrákok elleni első mérkőzés meghatározó játékosa, Denis Alibec bűvöli a labdát
Fotó: GSP

A budapesti mérkőzéstől eltérően ezúttal nem lehet jelen a képen a labdáért csatázó Szoboszlai
Dominik Fotó: MLSZ

Fotó: Look Sport

„Különleges élmény”
Babos Tímea az ünnepélyes díjátadón franciául mondott

köszönetet: „Gratulálok az ellenfélnek, és a szervezőknek
is, hogy létrehozták ezt a versenyt, és biztonságban játsz-
hattunk. Kikinek is köszönök mindent, sok kemény és szép
pillanaton osztoztunk már” – jelentette ki, majd magyarul
hozzátette, hálás a magyar szurkolóknak és családjának is.

Mladenovic először megdicsérte Babos francia beszé-
dét, majd így folytatta: „Néhány hete leléptettek minket a
US Openen, így még különlegesebb élmény, hogy itt le-
hetek most veled. Fizikálisan és lelkileg is fáradt voltam
ma, de felemeltél, és vittél tovább” – mondta.  

Nadal 13.-szor bajnok, utolérte Federert
Rafael Nadal saját rekordját tovább javítva 13.-szor

nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes ver-
senyét, mivel a vasárnapi döntőben 6:0, 6:2, 7:5-re le-
győzte a világelső Novak Djokovicot. 

A várt magas színvonalú salakteniszt a finálé csak a spa-
nyol sztártól hozta, aki három brékkel lesöpörte a pályáról
riválisát, majd a második szettben is csak két gémet vesz-
tett. Másfél óra elteltével a 34 éves Nadal három, az egy
évvel fiatalabb szerb 22 rontott ütésnél tartott. A harmadik
játszmában Djokovic 1:3-ról – első brékjével – visszazár-
kózott, de 5:5-nél bréklabdánál kettős hibát ütött, Nadal
pedig magabiztosan lezárta a találkozót, amely 2 óra 41
percig tartott.    

Nadal karrierje 86. trófeája mellé 1,6 millió eurót kapott,
immár 20-szoros Grand Slam-bajnoknak mondhatja
magát, amivel beérte a rekorder Roger Federert.

Swiatek a női bajnok
Iga Swiatek nyerte a francia nyílt teniszbajnokság női

egyes versenyét, mivel a szombati döntőben 6:4, 6:1-re le-
győzte az amerikai Sofia Kenint. A lengyel játékos pálya-
futása első Grand Slam-trófeáját szerezte meg.

A nyitószettben a világranglistán 54. Swiatek 3:0-ra el-
húzott, ám a hatodik helyen álló Australian Open-címvédő
hamarosan utolérte őt. A varsói játékos 5:3-nál nem tudta
kiszerválni a játszmát, de utána egy újabb brékkel már
szettelőnybe került. A folytatásban a moszkvai születésű
Kenin 2:1-es hátránynál ápolást kért a combjára, innentől
pedig láthatóan nem volt százszázalékos, így Swiatek
könnyedén lezárta a mérkőzést, amely 1 óra 24 percig tar-
tott.  

A 19 éves Swiatek karrierje első trófeája mellé 1,6 mil-
lió eurót kapott, és hétfőtől a 17. helyen jegyzik a világ-
ranglistán.

A B divízió 1. csoportjának állása
1. Ausztria                3          2             0            1               5-4            6
2. Norvégia              3          2             0            1               10-3          6
3. Románia               3          1             1            1               4-7            4
4. Észak-Írország     3          0             1            2               2-7            1

A B divízió 3. csoportjának állása
1. Oroszország               3           2         1             0            7-4           7
2. Magyarország            3            2         0             1            4-3           6
3. Törökország               3            0         2             1            1-2           2
4. Szerbia                       3            0         1             2            1-4           1
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

10 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ KÖZÉLET–REKLÁM_________________________________________ 2020.október14.,szerda

A nyárádtői PSIHOSANEGÉSZSÉGÜGYIKÖZPONT személy-
zetet alkalmaz TAKARÍTÓI, BETEGÁPOLÓI állások betöltésére.
Állásinterjú  2020. október 15-én, csütörtökön 15.30-16.30 óra között
a Psihosan rendelőben – Marosvásárhelyen, a Sârguinţei utca 8/3.
szám alatt. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Szeretsz játszani? Szereted a kihívásokat, az
izgalmas, kreatív, nem hétköznapi feladato-
kat? Szereted a meglepetés erejét? Szeretnéd
megismerni, milyen legendák keringenek a
magyar népről, a magyar területekről a Kár-
pát-medencében? Szeretsz fotózni, videót ké-
szíteni, beszélgetni, kipróbálnád magad egy
új rádiós műfajban? Ismerkednél az online
térben? Ha a felsorolt kérdések közül valame-
lyikre is igennel válaszoltál, akkor neked való
az 5 határon át vetélkedő!

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal
tagjai, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Nemze-
tiségi Művelődési Intézet, az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület, a Nemzeti Művelődési In-
tézet és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület 5 határon
át online, interaktív, honismereti, többfordulós Kárpát-
medencei vetélkedőt hirdet a külhoni értékek megis-
mertetéséért és megőrzéséért, valamint az értéktárak
bővítéséért.

Mikor? 
A Négy határon át vetélkedő folytatásaként létrejövő

5 határon át vetélkedő a 2020/2021-es tanévben kerül
megrendezésre 2020 októberétől 2021 februárjáig.

Hol?  
A karpatmedencei-vetelkedo.org honlapon keresz-

tül, az online térben.

Miért?    
Azzal a céllal, hogy közelebb hozza a Kárpát-me-

dencei határon túli és anyaországi értékeket, mítoszo-
kat, mondákat és legendákat a határon túli régiókban
és az anyaországban élő nemzedékek számára.

Hatása… 
A résztvevőknek e program által megerősödik a

nemzeti öntudatuk, új kapcsolatokra tesznek szert, fo-
lyamatos közreműködésre vannak késztetve, értékeket
őriznek és teremtenek, illetve megismerik és elfogad-
ják a másokét.

Célcsoport…
Külhoni és anyaországi magyar általános iskolák 6.,

7. és 8. osztályos tanulói. Idén egyéni versenyt hirde-
tünk, a tanulóknak lehet felkészítőjük, de nem feltétel
a versenyben való részvételhez.

Tematikája…
Mondák, valamint mítoszok és legendák a Kárpát-

medencéből.

Szerkezete...
Az 5 határon át – Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja,

Muravidék, Erdély, Magyarország – vetélkedő 6 or-
szágban zajlik azonos szerkezetben és rendszerben.

A vetélkedő rendszere, feladattípusai
• Regisztráció – október 26-ig.  
A regisztrációkor az alapadatok mellett egy feladatot

is meg kell oldaniuk a jelentkezőknek! Regisztrálni és
a hozzá tartozó feladatot elvégezni a karpatmedencei-
vetelkedo.org honlapon lehet a fenn megadott időin-
tervallumban.

• 1. forduló: október 27. – november 13.
Készíts podcastot a megadott szempontok alapján!

– hanganyag beküldése
• 2. forduló: november 14. – december 8.
Mennyire ismered a mondákat és a legendákat? –

kvízjátékok (6 kérdéssor) és 2 feladat
• 3. forduló: december 9. – január 15.
Helyi legendák nyomában – helyi legendák felkuta-

tása, térképkészítés, a nyomozás részleteinek leírása  
• 4. forduló: január 16. – február 8.
Improvizálj! – improvizációs gyakorlat izgalmas té-

mákra   – videó beküldése
• 5. forduló: február 9. – február 25.
Együtt mondjuk! Készíts videót egy megadott mon-

darészlettel a településeden vagy szűk környezetedben
lévő versenytársaiddal a különdíjért!

Az egyes fordulók részletes követelményrendszeréről
a diákok a fordulók megnyitásánál értesülnek.  

A feladatok többsége az összeállított kötelező irodal-
mon alapul, mely a regisztráció után érhető el a diákok
számára. A kötelező irodalom egy-egy szövegválogatás
a hat országból, összesen kevesebb mint 120 oldal.
Nem csak a saját régió szövegválogatását kell ismernie
a diáknak, hanem az összes régióét.  

Ezenfelül pedig kreativitás és kutatás szükséges a
feladatok megoldásához.

Értékelés, elbírálás…
A vetélkedő első négy fordulója regionális elbírálás-

ban részesül, azaz mindenki csak a saját régióján belüli
versenyzőkkel versenyzik (erdélyi erdélyivel, vajda-
sági vajdaságival, muravidéki muravidékivel stb.).  

A vetélkedő 5. fordulójában minden régióból az öt
legügyesebb diák méri össze tudását. Tehát itt már
együtt versenyez az összes régió.

A vetélkedőre beküldött anyagokat szakmai zsűri ér-
tékeli meghatározott pontrendszer alapján. A feladatok
pontértékét a honlapon a diákok számára is elérhetővé
tesszük.  

Minden forduló után tájékoztatjuk a versenyzőket a
részeredményekről.  

Díjak...
A járványhelyzetre való tekintettel eszköznyeremé-

nyek, laptop és egyéb értékes számítástechnikai esz-
közök várják majd a legjobban teljesítő diákokat.

A program a Nemzeti összetartozás éve programon
belül a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága támogatásával valósul meg.

Felhívás
5 határon át Kárpát-medencei vetélkedő

Október 15-én, brüsszeli idő szerint 9 és 13
óra között (romániai idő szerint 10-14 óra)
kerül sor az Európai Parlamentben a Minority
SafePack európai kisebbségvédelmi kezde-
ményezés nyilvános meghallgatására. A meg-
hallgatás a járványügyi korlátozások miatt
részben távkapcsolattal fog lezajlani.

A meghallgatást az Európai Parlament szabadságjo-
gok (LIBE), művelődési (CULT) és petíciós (PETI)
szakbizottságai szervezik, és EP-képviselők mellett az
Európai Bizottság, az Európai Tanács, az EU Alapjogi
Ügynöksége, a Régiók Bizottsága képviselői is részt
vesznek rajta.

A kisebbségvédelmi kezdeményezés javaslatait a
kezdeményező bizottság tagjai és a szakértők közösen
mutatják be. A felszólalók és témák:

Bevezető: 
Prof. Hans Heinrich Hansen, az MSPI Polgári Kez-

deményező Bizottságának képviselője, a FUEN tiszte-
letbeli elnöke, dániai német;

Luis Durnwalder, Dél-Tirol korábbi kormányzója az
olaszországi német ajkú kisebbség részéről; 

Kohéziós politika, Horizon 2020, State aid: Karl-
Heinz Lambertz, az Európai Régiók Bizottsága volt el-
nöke, a belgiumi német ajkú közösség volt
miniszterelnöke; 

Állampolgárság nélküliek, audiovizuális javaslatok
és szerzői jogok: dr. Angelika Mlinar FUEN-alelnök,
Szlovénia volt fejlesztési minisztere, volt EP-képvi-
selő, ausztriai szlovén;

Nyelvi Sokszínűség Központ: dr. Valentin Inzko, az
ENSZ bosznia-hercegovinai főképviselője, a Karintiai
Szlovénok Nemzeti Tanácsának elnöke;

Uniós ajánlás a nyelvi és kulturális sokszínűség vé-
delmére és támogatására, támogatási programok: Da-
niel Alfreider FUEN-alelnök, Bozen Dél-Tirol
autonóm régió regionális minisztere; 

A kezdeményező bizottság álláspontját Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke összegezi.

Az ülésen Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő,
a FUEN elnöke, az MSPI európai kampányának koor-
dinátora az Európai Néppárt képviselőcsoportjának ne-
vében szólal fel.

Az RMDSZ kezdeményezésére indított, a FUEN
koordinációjával zajlott európai kampányban 2018-ban
1 123 422 hitelesített aláírás gyűlt össze a kezdemé-
nyezésre, amely uniós védelmet és támogatást kér az
őshonos kisebbségek nyelvének és kultúrájának meg-
őrzésében, jogaik szavatolásában.

Az ülést élő közvetítésben, magyar nyelven is kö-
vetni lehet az Európai Parlament honlapján, ezen a
linkenhttps://www.europarl.europa.eu/committees/
en/eci-hearing-on-minority-safepack-one-mil/pro-
duct-details/20200928CHE07522 a Watch the hea-
ring live gombra kattintva és a magyar nyelvű
tolmácsolás opciót választva. Előzetes regisztráció
nem szükséges.

A meghallgatás programja: http://www.europarl. eu-
ropa.eu/cmsdata/212116/programme-hearing-eci.pdf 

Minority SafePack-közmeghallgatás 
az Európai Parlamentben



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 50 literes üvegkorsók,
autógájzer-alkatrészek, Dacia-gumi,
PVC-hordók. Tel. 0365/448-371. (9197)

ELADÓ régi asztalos gyalupad, bon-
tott csempekályha, egy- és kétsze-
mélyes kanapé, esztergált állófogas,
nagy, kihúzható asztal, Saier csiszoló
dobmotorral. Érdeklődni a 0741-143-
404-es telefonszámon. (9215-I)

ELADÓ bornak való jó minőségű
piros szőlő (cabernet) Koronkában.
Lehetőleg leszedéssel. Érdeklődni
a 0741-143-404-es telefonszámon.
(9215-I) 

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy garzonnal. Tel. 0745-996-819.
(9030)

ELADÓ egyszintes, 2 szobást házat
keresek az oroszpiac környékén
külön udvarral. Tel. 0741-077-012,
0741-143-404. (9215-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

TÖBBFÉLE tető készítése,
bármilyen kültéri, beltéri munkák. Tel.
0735-288-473. (9172)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést válla-
lunk, valamint kisebb javításokat. Tel.
0758-737-660, Misi. (9173)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (9073-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

VÁLLALUNK őszi nagytakarítást,
udvar- és pincetakarítást. Elszállítjuk a
szemetet. Tel. 0743-512-168. (9207)

MINDENHEZ értő mester kicserél régi
cserepeket, vállal sürgős javítást. Tel.
0747-816-052. (9208)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezunk
BARTUS ANDRÁSRA, a szeretett
férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, aki egy éve oly hirtelen
távozott szerettei köréből. 
Nyugalmad legyen csendes, em-
léked áldott! 
Az idő múlik, de feledni nem
lehet, 
csak meg kellett tanulni élni nél-
küled.
Hiányod érezzük, emléked őriz-
zük! Szeretteid. (p.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy az 
albisi

BOD KÁROLY LÁSZLÓ
nyugalmazott gépészmérnök, 

a valamikori
bőr- és kesztyűgyár 

tervezőosztályának vezetője 
88 éves korában szép csendesen
megpihent.
Temetése 2020. október 14-én,
szerdán 15 órakor lesz a reformá-
tus temető cinterméből. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (9199-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet. Csak az
hal meg, kit felednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.”
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, 

FARKAS JÓZSEF 
nyugalmazott mozdonyvezető 

életének 83. évében hosszas
szenvedés után 2020. október 11-
én csendesen megpihent. 
Szerettünktől 2020. október 15-
én, csütörtökön 15 órakor ve-
szünk végső búcsút a Jeddi úti
temetőben, református szertar-
tás szerint. Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
Búcsúzik bánatos felesége, 
Rozália, lánya, Emese, veje, Ist-
ván, unokái: Anna és Tamás,
anyatársa, Júlia. (9204-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, testvér,
hitoktató, rokon, barát és jó
szomszéd, 

FEHÉR MÁRIA 
született Antal 

67 éves korában, október 11-én
örökre megpihent. Temetése
2020. október 15-én, csütörtökön
14 órakor lesz a római katolikus
temetőben. Emléked legyen ál-
dott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család. (9212-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
rokon, jó szomszéd, 

özv. MÉSZÁROS LAJOS 
életének 98. évében visszaadta
lelkét a Teremtőjének. Drága ha-
lottunk temetése 2020. október
15-én, csütörtökön 12 órakor
lesz a református temetőben,
római katolikus szertartás sze-
rint. Emléke szívünkben örökké
élni fog. Nyugodj békében, drága
tata! 

A gyászoló család. (9211-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó feleség, édesanya,
anyós, nagymama, testvér,
rokon, 

GYÖRGY IRÉN 
(Szakács) 

– született Karácsonfalván, 
1947. május 1-jén –, életének 73.
évében csendesen megpihent.
Temetése október 15-én, csütör-
tökön 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emlékét örökké megőrizzük szí-
vünkben. 
Férje, fia, leánya, menye, uno-
kája. (9214-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal és meg-
rendüléssel búcsúzunk szere-
tett barátunktól, MEZEY
TIBORTÓL, akit olyan
váratlanul szólított el magához
Teremtője. Emlékét örökké szí-
vünkben őrizzük, és mindig
emlékezni fogunk jóságára, hu-
morérzékére és önzetlen segítő-
készségére. Isten nyugtasson
békében! Őszinte részvétünk
gyászoló szeretteinek. Puskás
Laci és Magdi. (9200-I)

Mély fájdalommal és megren-
düléssel búcsúzunk MEZEY
TIBORTÓL (Tibi bácsitól.)
Őszinte részvétünk és együttér-
zésünk gyászoló szeretteinek.
Nagy Ödön és családja, Zsuzsi
és családja. (9201-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Szatmári Zsuzsanna kollé-
ganőnknek, együttérzünk vele
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Vigaszta-
lódást kívánunk a gyászoló
családnak. A Nicolae Bălcescu
Általános Iskola munka-
közössége. (9202-I)

A Szalman család együttérez
fájdalmukban azokkal, akik
nagyra becsült és szeretett
barátunk, VASILE CAZAN
tragikus eltávozását  a
veszteség pótolhatatlan
érzésével gyászolják. Csíki
Borbála, Szalman Krisztina.
(sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Varró Dalma kolléganőnknek
és együttérzünk vele
ÉDESAPJA elvesztése okozta
fájdalmában. A Megyei Sür-
gősségi Kórház – 1-es Számú
Gyógyszertár munkaközös-
sége. (9218-I)

Megrendülve, mély tisztelettel és hálával búcsúzunk VASILE
CAZAN igazgató úrtól, Vaszi bácsitól, szeretett karnagyunktól,
aki 30 éven át irányította és gazdagította kórusunk zenei tevé-
kenységét, és példaértékű elöljárónk volt alázatban, embersze-
retetben. Isten fogadja be őt a mennyei hazába, az örök
boldogságba, ahová a szíve vágyott.
„Az Úr az én pásztorom, zöldellő legelőkön adott nekem helyet.
Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett…, hogy az
Úr házában lakjam időtlen időkig.”

(Zsolt. 23,1.3)
Nyugodjon békében!

A Filharmónia vegyes kara. (9205-I)

2020.október14.,szerda_____________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG11

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
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