
Első sajtótájékoztatóján Soós Zoltán, Marosvásárhely újonnan
megválasztott polgármestere kijelentette: első intézkedései
sorában a legfontosabb lépés, hogy teljes körű, külső és füg-
getlen szakértői csoport általi átvilágítást fog kezdemé-
nyezni a polgármesteri hivatalban. Hatékonyság,
átláthatóság, határidő: ezek lesznek a kulcsszavak a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal működésében – tette
hozzá. 

Soós Zoltán köszönetet mondott az önkénteseknek, a szavazóbizto-
soknak, a belső kampánycsapatnak és a családjának is, mindenekfölött
pedig a bizalmat köszönte meg, amivel a marosvásárhelyiek kitüntették.
Ismételten hangsúlyozta: új várost nem ígérhet, de új szemléletet igen,
és ebben politikai leszámolásnak helye nincs. „Aki dolgozik, ellátja a
feladatát, és nem keveredett bele az utóbbi húsz év korrupciós ügyeibe,
annak nincs mitől tartania. Még akkor sem, ha a polgármesteri hivatal
alkalmazottai jelenleg is fenyegetéseket kapnak bizonyos személyektől.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Ünnepeltek aranya
Ősz hajszálak, megtisztult tekintetek, időbarázdákban életmagot

őrző kezek ünnepe a mai. Nagyszülőké, a lépcsőfordulóban a fiatal
rohanót mindig előreengedő szomszédoké, fényben és árnyékban
sokszor megfürdött, ismerős és ismeretlen arcoké. Azoké, akikről
gyakran, könnyen mondjuk: ,,a második gyermekkorát éli”. Azt az
irigyelt időszakot, amelyben – elképzeléseink szerint – megáll a sok
évtizede pörgő mókuskerék, és a kiszálló teljesen átadhatja magát a
szabadság nyugalmának. A csendnek, az ősznek, az aranyszínben
játszó mindennapoknak. Annak a pihenésnek és kikapcsolódásnak,
amiért – ha öntudatlanul is – első munkanapjától kezdve hajtott. 

A valóság azonban legtöbbször egészen mást mutat. Nyugdíjazás
után még sok évig ,,munkamezőn” ragadt asszonyokat és férfiakat,
akiket nem a túltengő tettre készség, hanem az elégtelen anyagi hely-
zet tart továbbra is a pénzkeresők soraiban. Hófehér hajú, ,,jó het-
venes” beteggondozókat, akik a náluk is idősebb ápoltnak napi 8–10
órát állnak a rendelkezésére, vagy akiket a pénztelenség oda is köl-
töztetett az ellátotthoz, így 24 órás ,,műszakban” teljesítenek. De a
hétköznapok tükrében néha még ennél is nagyobbak az árnyak. A
munkaképtelenné vált idősek között jócskán akad létminimum alatt
tengődő, éhséget, hideget, fénytelenséget nem csak régi, háborús és
háború utáni emlékekből ismerő. 

Nagy Székely Ildikó

(Folytatás a 3. oldalon)

Alku 
az elfogadhatatlannal
Amit elfogadhatatlannak érzünk, az
természetesen a halál. Az öregedés a
hozzá vezető út. Az a megállíthatatlan
testi-lelki folyamat, melynek során fia-
talból öreggé válunk. 
____________5.
Öröm 
az „ürömben”
Bele lehet szeretni egy növénybe is,
és gyógyító hatásáról meggyőződve,
dédelgetni, termeszteni, a jó tapaszta-
latot, az eredményt pedig megosztani
másokkal, hogy beteg embertársain-
kon segíthessünk. Ez történt a Jedden
élő dr. Dán József nyugalmazott állat-
orvossal is, akinek az évek óta tartó
konok kitartása a folyamatos vissza-
utasítások ellenére beérni látszik. 
____________6.
Emlékezés 
a 100 éve született
dr. Soós Pál 
egyetemi tanárra
Dr. Soós Pál tanár több mint három
évtizeden át tanította a gyógyszerész-
hallgatókat az analitikai kémia tárgy-
körébe tartozó ismeretekre. Ebben az
évben van születésének 100. évfordu-
lója. 
____________7.
Mit mutatnak 
a tesztek?
Bár az új koronavírus-járvány kitörése
óta nem tanácsos külföldre 
utazni, vannak, akik erre kényszerül-
nek, másoktól a munkahelyen kérik,
hogy bizonyos időszakokban elvégez-
tessék a koronavírustesztet. Sokan
félnek ettől a lépéstől, 
arra gondolva, hogy tesztelés közben
esetleg megfertőződhetnek, 
ezért a vizsgálatok mibenlétéről érdek-
lődtek. 
____________8.

Soós Zoltán: Új várost nem ígérhetek, de új szemléletet igen

Hatékonyság, átláthatóság, határidő



Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház október 2-án,
pénteken 18 órától és 11-én, vasárnap 11 órától előadja
A varázstükör, avagy bolondnak áll a világ! című, 5 éven
felülieknek ajánlott bábjátékot. A középkori vásári ko-
médiák nyomán bábszínpadra írta Papp Melinda. 
Játsszák: Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Gáll Ágnes, Lő-
rinczi Máthé Rozália, Puskás Győző, Szabó Dániel,
Szőllősi-Pénzes Szilárd. Tervező Matyi Ágota, zene-

szerző Babarci Bulcsú, rendező Sramó Gábor. A helyek
száma korlátozott. Telefonos foglalás szükséges a 0740-
566-454-es számon, naponta 9-13 óra között. A nézőket
arra kérik, a kezdés előtt 10-15 perccel érkezzenek, és
legyen nálunk szájmaszk. Belépés maszkkal, a bejáratnál
történő érintésmentes lázmérés és kézfertőtlenítés után.
Hat év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem köte-
lező.

A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és az Ante-
Portum Egyesület október 3-4-én rendezi meg a második
marosvécsi kastélynapokat. A Kemény-kastélyban és park-
jában megszervezésre kerülő kétnapos, színes, családbarát
rendezvénysorozat programját úgy alakították ki, hogy
minden korosztály számára vonzó legyen, ezért helyet kap-
nak benne koncertek, előadások, kerekasztal-beszélgeté-
sek, kiállításmegnyitók és könyvbemutatók, lesz kabaré,
rockopera, divatbemutató, szoboravatás, bor- és pálinka-
kóstoló, reneszánsz táncbemutató, néptánctalálkozó, pik-
nikezési lehetőség és idegenvezetés a kastélyban. Emellett
szabadulószobával, az EduKastély interaktív játékaival,
Legendárium-rajzfilmekkel és kincskereséssel várják az ér-
deklődőket – áll a szervezők közleményében. A rendezvény
ideje alatt bemutatásra kerül a Pont Csoport Kastély Er-
délyben programja keretében készült History is Our Story
– Az erdélyi kastélyok története című dokumentumfilm,
szombat este pedig Stonecrops-koncertre, vasárnap délután
a Blaze divatbemutatójára várják a közönséget. 

A rendezvény a járványügyi előírásokat betartva valósul
meg, azaz a programok területén egyszerre maximum 100
személy tartózkodhat (50 a kastély belső, 50 pedig a külső
udvarán). A járványügyi előírások miatt a részvétel regiszt-
rációhoz kötött. Regisztrálni a program Facebook-esemé-
nyének leírásában is megtalálható linkeken keresztül lehet
(1. nap: https://bit.ly/2ZYFqWA, 2. nap:
https://bit.ly/3ct6SB0). A rendezvényen kötelező az egész-
ségügyi maszk viselése, valamint a távolságtartás szabá-
lyainak betartása. Az esemény fővédnöke Szőcs Géza
miniszterelnöki főtanácsadó. A rendezvény a magyar kor-
mány – Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány
támogatásával valósul meg. A kastélynapok programját az
alábbiakban olvashatják:

Szombat, október 3., 11.00-11.20: ünnepélyes megnyitó,
az elkészült gipszöntvény címertartó oroszlán felavatása.
11.20-11.30: a Möller István-emlékkiállítás megnyitója.
11.30-12.30: ásvány- és kőzetkiállítás-megnyitó. Tündéror-
szág ékkövei rockopera. Előadók: a Kemény Kastély Őrei,
Szász Csanád László, a Fölszállott a páva döntőse és Szász
Villő. 12.30-13.00: dr. Barabás Dénes kisplasztika- és fény-
kép-kiállításának megnyitója. 13.00-14.00: Merre tart a hazai
műemlékvédelem? Kerekasztal-beszélgetés kastély- és kú-
riatulajdonosokkal, képviselőkkel, szakértőkkel. Résztve-
vők: Bánffy Béla, Ilyés Szabolcs, Nagy-Kemény Géza,
Szász Bálint, Tóth Andrea és Várallyay Réka. 14.00-15:00:
Nemesek hagyatéka: kecsesség, tartás és rend – reneszánsz
táncbemutató és oktatás az Arany Griff Rend előadásában.

15.00-16.00: Színekbe zárt titkok – legendás falképek a kö-
zépkorból. Előadó: Sashalmi-Fekete Tamás történész.
16.00-17.30: A mü időnkben nem így volt – Kalamajka. A
csíkszentgyörgyi Székely Góbék kabaré-előadása (a rész-
vételhez belépőjegyet kell váltani a helyszínen. Ára: 15
lej/fő). 18.00-19.00: pálinka- és borkóstoló, avagy az ér-
melléki pálinkafőzés és helyi szőlészhagyományok nyo-
mában. Előadók: Várdai József borász és Mészáros Zoltán
főzdetulajdonos. 19.00: a Stonecrops együttes koncertje 

Állandó programok: 12.00-18.00: piknikezési lehetőség
a kastélykertben. (A szervezők nem biztosítanak takarót,
és ennivalót. Otthonról vitt élelmiszert és innivalót be lehet
vinni a rendezvényre, valamint a helyszínen vásárolni lehet
majd szendvicseket és innivalót.) 12.00-18.00: szabaduló-
szobás játékok a helikoni közösség világából. Indulási idő-
pontok: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00. 12.00-16.00:
kincskeresés – Kaland a kastély körül. 12.00-16.00: Edu-
Kastély-játékok. 12.00-18.00: Legendárium-filmmaraton.
12.00-18.00: Társasjátéktér. 12.00 -16.00: idegenvezetés a
kastélyban. Indulási időpontok: 12.00, 14.00, 16.00. 

Vasárnap, október 4., 10.00-12.00: Ropjuk a táncot nép-
tánctalálkozó. Vadrózsa tánccsoport (Szászrégen), Verő-
fény tánccsoport (Kisfülpös), Csalogány néptánccsoport
(Görgényüvegcsűr), Pitypang tánccsoport (Vajdaszenti-
vány), Pettyes Tulipán együttes (Disznajó), Bokréta nép-
táncegyüttes (Körtvélyfája). 12.00-13.00: Egy évszázad
regéje: beszélgetés a 99 esztendős báró Apor Csabával.
13.00-14.00: A báró Kemény család tagjai a két világhá-
ború közötti budapesti társasági életben. Előadó: dr. Kál-
mán Attila történész. 14.00-14.30: könyvbemutató – gr.
Tisza Kálmán: A gróf Tisza család krónikája. A kötetet be-
mutatják: Tisza Kálmán és Haller Béla. 14.30-15.30: Bu-
karesti civilek az erdélyi épített örökségért. Bemutatkozik
az Arché Egyesület. 15.30-16.30: Blaze-divatbemutató.
16.30-17.30: lantkoncert – Régi idők dalnokai. Közremű-
ködők: Lőrinczi György és Gagyi Dénes. 17.30-18.30:
ökumenikus istentisztelet. 

Állandó programok: 12.00-17.00: piknikezési lehetőség
a kastélykertben. 12.00-16.30: Szabadulószobás játékok a
helikoni közösség világából. Indulási időpontok: 12.00,
13.30, 15.00, 16.30. 12.00-16.00: kincskeresés: Kaland a
kastély körül. 12.00-17.00: Legendárium-filmmaraton.
12.00-17.00: társasjátéktér. 14.00-16.00: filmvetítés: History
is Our Story – Az erdélyi kastélyok története. A vetítések
kezdetének időpontjai: 14.00, 16.00 óra. 12.00-16.00: ide-
genvezetés a kastélyban. Indulási időpontok: 12.00, 14.00,
16.00 óra. (Knb.) 

Az egyetem napja a Sapientián
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2001. ok-
tóber 3-án nyitotta meg kapuit. Az intézményi akkreditációt
követően a szenátus elhatározta, hogy az első tanévnyitó
évfordulóját az egyetem napjává nyilvánítja. Az ünnepi
rendezvényre október 3-án 11 órai kezdettel kerül sor az
egyetem marosvásárhelyi karán, ahol Bocskai-díjjal tün-
tetik ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, a magyar
Országgyűlés volt elnökét. Az eseményt az egyetem You-
Tube-csatornáján élőben közvetítik.

Elmarad a Super Rally
Az október 2-ára tervezett marosvásárhelyi Super Rally
objektív okokból elmarad – tájékoztattak a szervezők. Az
autóverseny időpontját egy későbbi, még nem közölt dá-
tumra halasztották. 

46-tal nőtt a fertőzöttek száma
A prefektusi hivatal szeptember 30-i jelentése szerint
Maros megye területén 1.863 személy fertőződött meg az
új típusú koronavírussal, az azt megelőző naphoz képest
46-tal nőtt a fertőzöttek száma. Az újratesztelt betegek
közül 8-nak az eredménye továbbra is pozitív. Jelen pilla-
natban 130 koronavírusos beteg fekszik a Maros megyei
kórházakban. 733 személyt gyógyultnak nyilvánítottak,
508 pozitív, de tünetmentes beteg tíz nap után elhagyhatta
a kórházat, 146 pedig saját kérésre távozott. 66 fertőzés-
gyanús személyt beutaltak. Eddig 125 koronavírusos
beteg hunyt el a megyei kórházakban.

A szívért sétálnak 
Október 3-án, szombaton 10 órától a marosvásárhelyi Ro-
tary Maris klub szervezésében demonstratív jellegű sétát
szerveznek a szív hete tiszteletére. A felvonulással nép-
szerűsíteni szeretnék a szabadban való mozgást, az
egészségvédelmet. A résztvevők a megyeháza elől indul-
nak, és a Rózsák terén keresztül a Vár sétányig sétálnak,
összesen mintegy 3 km-t tesznek meg. A járványügyi sza-
bályok betartása kötelező. 

Drámapedagógiai foglalkozás
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel együttműködve
drámapedagógiai foglalkozást indít a marosvásárhelyi Ar-
tecotur Egyesület, amelyre elsősorban V-VIII. osztályos di-
ákok jelentkezését várják. A diákok a sajátos
foglalkozásokon egyebek mellett beszédtechnikai, szemé-
lyiségfejlesztő gyakorlatokat végeznek. Érdeklődni, jelent-
kezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen lehet. 

Galérák Fehér Éjszakája 
A Galérák Fehér Éjszakáján, október 2-án, 3-án és 4-én
18 és 0 óra között a marosvásárhelyi kortárs kultúra felfe-
dezésére hívnak a szervezők. Program: K’arte szoba 
(George Enescu utca 2. sz.): október 2. – Audiográfiák. In-
teraktív digitális művészeti kiállítás, Noiseloop Studio. Ok-
tóber 3. – FOMO/Csóka Szilárd-Zsolt: festészeti kiállítás.
Megnyitó okt. 3-án 18 órakor. Október 4. – Cool Breeze in
a Silent Landscape, Mircea Albuţiu fotókiállítása, 18 órától.
Art Nouveau Galéria – UAP (George Enescu utca 2. sz.).
Október 2-4.: Pandémiás puzzle – A Képzőművészek Szö-
vetsége (UAP) Maros megyei fiókjának csoportos kiállí-
tása. III. Művészeti Múzeum – Kultúrpalota – jobb oldali
szárny, II. emelet (George Enescu utca 2. sz.), október 2.:
Nagy Imre-emlékkiállítás (1893–1976) – 125 mű a Művé-
szeti Múzeum gyűjteményéből. B5 Stúdió/Minitremu tér
(Bolyai tér 5. sz.), október 2-4.: Plugged/Unplugged – ki-
állítás az archívum bemutatásával. Az utóbbi években a
B5 Stúdó figyelmének középpontjába az intézményben ta-
lálható ARTeast archívum került; a kiállításon közreműköd-
nek a Minitremu tábor diákjai is. Nyitott műtermek (Bolyai
tér 5. sz.): október 2-án 18 órától az épületben műterem-
mel rendelkező vizuális művészek nagy része megnyitja
alkotói terét a közönség előtt, és beszélgetnek az érdek-
lődőkkel.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma MALVIN, 
holnap PETRA napja.
PETRA: a Péter nőnemű alakja
és a Petronella önállósult becézése
is.  Jelentése: kő, szikla.
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7 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 1 perckor. 
Az év 275. napja, 
hátravan 91 nap.
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Alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkot-
mánybíróság szerdán a Kübekháza és Óbéb (Beba
Veche) közötti magyar–román nemzetközi közúti
határátkelő létesítéséről elfogadott törvényt.

A képviselőház által május végén megszavazott jogszabály-
tervezet előírja, hogy a román kormány kezdjen diplomáciai
tárgyalásokat Magyarországgal a magyar–román–szerb hár-
mas határnál lévő új nemzetközi határátkelőhely létreho-
zásáról.

A tervezet kihirdetését Klaus Iohannis államfő elutasította,
és alkotmányossági óvást emelt ellene.

Az államfő szerint azért sérti az alkotmányt a képviselőház
által csaknem egyhangúlag megszavazott törvény, mert általa
a parlament beavatkozna az államfő, illetve a kormány hatás-
körébe. Az óvás szerint a nemzetközi kapcsolatok terén a par-
lamentnek az a szerepe, hogy a kormány által kidolgozott, az
államfő által aláírt nemzetközi szerződéseket ratifikálja. Ro-

mánia nevében kizárólag a végrehajtó hatalom kezdeményez-
het nemzetközi tárgyalásokat, ezt törvény nem írhatja elő a
kormány számára – érvelt az államfő.

Az alkotmánybíróság, helyt adva az óvásnak, egyhangúlag
alkotmánysértőnek minősítette a törvény egészét.

A normakontrollon elbukott törvényt a Szociáldemokrata
Párt három Temes megyei, valamint a szerb kisebbség parla-
menti képviselője kezdeményezte. Indoklásuk szerint a határ-
átkelő a Románia, Magyarország és Szerbia közötti gazdasági,
kulturális, oktatási együttműködést segítené, megkönnyítené
a határok által mesterségesen elválasztott családok tagjai kö-
zötti kapcsolattartást. A kezdeményezők szerint egy állandó
határátkelő működtetése visszaszoríthatja az illegális migrá-
ciót is, és a jelenlegi 85-ről 22 kilométerre csökkentené az utat
Óbéb és a térség legfontosabb városa, Szeged között.

A magyar–román–szerb hármas határnál a magyarországi
Kübekháza és a szerbiai Rábé között már tavaly októberben
megnyílt az állandó határátkelőhely. (MTI)

(Mindenre gondolva: lehet, hogy az
alábbi sorokért sokan ifjúságellenesnek
fognak nyilvánítani, pedig csak civili-
záltabb iskolákról szeretnék írni.)

Valamelyik híradóban láttam, hogy
a tömösvári művészeti líceum nem
kapta meg a minisztériumtól (várostól,
felettes hatóságtól, az égiektől) a mű-
ködési engedélyt, ugyanis a legfelülete-
sebb ellenőrzés során is kiderült, hogy
az iskola mellékhelyiségei ramaty álla-
potban szomorkodnak. Amint már lenni
szokott, ezekben az alattvalói (tanulói)
használatra rendszeresített budoárok-
ban inog a vécécsésze, ha nem éppen
hiányzik, csak talapzat maradt hátra,
mint egy ledöntött közjogi méltóság
szobra esetében a forradalmi megmoz-
dulások/ rendszerváltások után; a csa-
pok elcsavarva, csöpögnek, ömlenek,
avagy szárazon hörögnek, haláltusáju-
kat vívják; a csempézet le van hullva
(beköszöntött a budiősz), leverve, szét-
rugdalva, vagy mint a mahjong játék-
ban, arra várnak, hogy a hasonló
töröttségűeket meglelve a szemfüles ta-
nulók kilőjék azokat...

Valamikor azt mondták: óvd, vi-
gyázd a közvagyont. Ezt ma már le sem
szabad írni.

Nem folytatom, hiszen efféle hábo-
rús állapotokkal, romhalmazokkal, li-
banoni közelképekkel bárhol
találkozhatunk, nem muszáj pontosan
Tömösvárra gondolnunk. Ugyanilyen
környülállással találkozhatunk Kukac-
megye Hernyótalp nevű városában is.
A rongálás pedig egy bizonyos életkori
– felnőtté válás előtti – és társadalmi
kategória/csoport sajátja. Avagy neve-

léshiányra, elhanyagoltságra, szeretet-
nélküliségre, haragvó állapotra, a min-
dent tagadó dühöngő nemzedékre
mutat. (Legalábbis ez a tömegpszichó-
zis kutatóinak általános és közönsége-
sen elfogadott vélekedése.)

Engem az ragadott meg a kisfilm-
ben, hogy mindez egy művészeti líceum-
ban fordul elő. Tehát egy olyan
növeldében, ahol a nebulók és bulizók

arra vannak tanítva, hogy a szépet, az
esztétikusat, a harmonikusan kelleme-
set majdan profi szinten műveljék. Tehát
ez az az intézmény, amelynek diákjai
önszorgalomból, a városszépítési szán-
dék indulatával azonosulva, saját kez-
deményezésből befestik a lépcsőket
(nálunk pl. a Rákócziról már hivatalo-
san el nem nevezett lépcsőt, amely a
Szentgyörgy utcát a Vár sétánnyal köti
össze), az iskola abalakait csudás áb-
rákkal díszítik fel, megszépítik a szok-
ványos városkülsőt (falakat,
kerítéseket), művészien graffitiznek stb.

Na persze – a dialektika nevében –,
az ifjúság előjoga, sőt olykor kötelssége
is, hogy tagadja az előtte járók értékeit,
és helyette újakat, a maga értékeit alkossa
meg és fogadtassa el – akár harcok, viták,
érvek és ösztönös ráhatással – a környe-
zetével, a tágabb csodálói körrel, a több
száz négyzetkilométeres befogadói mező-
vel. Afféle művészeti zöldmezős beruhá-
zást hajtson végre. Ennek az újnak teret
kell nyitni, meg kell hajolni előtte – nem

túlságosan mélyen, nehogy még elhigy-
gye magát a forradalom nemzedéke –,
óvatosan, taktikusan, kompromisszu-
mosan, akár fogunkat szíva, irigykedve
is. Tudom: jó képet vágni hozzá – ez a
legnehezebb feladat az időben előbb
születettek számára. 

Na de a forradalmi újításnak, lendü-
letnek, mást akarásnak talán mégsem
abban kellene kimerülnie, hogy szétcin-
cáljuk a fürdőt, leszereljük a víz- és hő-
sugárzó szerelékeket, megfosztjuk
láncától a budit. (Marx azt ígérte a Kom-
munista kiáltványban, hogy egy jövendő
forradalomban a proletariátus csak lán-
cait veszítheti. Biztos vagyok benne, hogy
azoknak a művészetis zsenisüvölvényeknek
már nem írták fel kötelező olvasmányként.
És a vízöblítéses megkönnyebbülészeti
körguggolda mégsem azonosítható a
láncait vesztő proletariátussal.)

Egyébiránt, ha betekintünk a taná-
rok számára fenntartott, szigorúan pri-
vát nyögdécseldébe, biztosan sokkal
civilizáltabb állapotokat találunk. Ne
tessék nekem azzal jönni, hogy a tanári
kar tagjai kevesbben vannak, mint a
szabadságvágytól lobogó, taburomboló
ifjúság. És azzal sem, hogy amazok már
kiégett emberek, azért nem verik tro-
pára a toalettet...

Talán, ha adhatok tanácsot: ellen-
őrizni kellene nap mint nap az iskolai,
közösségi mellékhelyiségek állapotát,
elvégezni a javításokat, nem azt várni,
mikor ad pénzt a fenntartó. S ha valakit
a fentiekért meg kellene végre fegyel-
mezni, megtanítani a civilizáltabb láza-
dásra, az biztos hogy nem az igazgató
bácsi/néni vagy gender.

Meghosszabbították október 30-áig azt a határidőt, amed-
dig a jogi személyek benyújthatják igényléseiket a roncsautó
és a roncsautó plusz programban – közölte a Környezetvé-
delmi Alap (AFM). Jogi személyek esetében július 24-étől
mindkét program keretében kizárólag elektronikus úton fo-
gadják a jelentkezéseket, és az intézmény honlapján –
www.afm.ro – időszakosan közzéteszik a vizsgálat alatt álló
igénylési iratcsomók listáját. A hazai gépkocsipark felújítását
célzó roncsautóprogram klasszikus változata március 17-én

indult, az eddigi legnagyobb összegű, 405 millió lejes költ-
ségvetéssel. A március 25-étől meghirdetett roncsautó plusz
program keretében százszázalékosan elektromos vagy hibrid
meghajtású járművek beszerzését támogatja az AFM. A prog-
ram történetében először elektromos motorkerékpár vásárlá-
sára is van lehetőség. A roncsautóprogram útnak indítása óta
legalább 600 ezer régi járművet vontak ki a forgalomból, és
mintegy 550 ezer új autót vásároltak a kedvezményezettek.
(Agerpres)

A jelenlegi garantált minimálnyugdíj alig több 700
lejnél. Az egységes nyugdíjpont szeptember elsejétől – a
minimálbér alatti – 1265 lejről 1445 lejre emelkedett,
miután a parlament által elfogadott 40% helyett 14%
növekedést talált megvalósíthatónak a kormány. Egy
hete újabb fordulat csigázhatta fel a politikai pártok
,,szappanoperájának” mellékszereplőjévé tett idős sze-
mélyek érdeklődését, a parlament ugyanis azzal a mó-
dosító javaslattal fogadta el a költségvetés-kiigazításról
szóló tervezetet, miszerint mégiscsak lesz 40 százalékos
nyugdíjpont-emelkedés. Igazi ,,hideg-meleget” játszanak
tehát a szálakat felülről mozgató ,,illetékesek” a közel
ötmillió jogosulttal, akiket nem alamizsnaként, hanem
egy ledolgozott élet természetes velejárójaként illetne
meg a méltányos létfeltételeket biztosító nyugdíj. Gaz-
dasági elemzők bonyolult eszmefuttatását lebutítva, az a
baj velük, hogy sokan vannak. Túl sokan, mint az
,,aranykor” árvaházainak lakói. Mint a mostani, sokáig
sokat ígérő demokrácia mostohagyermekei.

Gyakran és szívesen csodálkozunk rá a nyugat-euró-
pai jóléti társadalmak derűs, sportos, hátizsákos időse-
ire, akik nyugdíjas éveiket, évtizedeiket nem a túlélés
harcának, hanem kedvenc időtöltéseknek, új kalandok-
nak, örömöknek szentelhetik. Úgy érzem, a mi nyugdíja-
saink nem vágynak ilyen mértékű fényűzésre. Őket a
hétköznapok csendje, biztonsága, illetve az a tudat is bol-
doggá tenné, hogy nem éltek, dolgoztak hiába. És ez va-
lójában így is van. Számtalan látható és láthatatlan érték
marad a nyomukban, amiből az utánuk következő nem-
zedékek élhetnek, töltekezhetnek. Jó lenne nemcsak
egyetlen naptári napon megköszönni nekik mindezt. Isten
éltesse nagyszüleinket, idős szomszédainkat, ismerőse-
inket és a köztünk élő megannyi ismeretlent! Legyen szép
októberjük, és a novemberi ködök se takarják el előlük
a legfontosabbat: a hátrahagyott és az előttük álló idő
hitét, simogató fényeit.

Koronavírus-gócpont 
a gyulafehérvári kórházban 

Megfertőződött koronavírussal a gyulafehérvári me-
gyei sürgősségi kórház 30 alkalmazottja. Az egész-
ségügyi intézmény közleménye szerint 714
alkalmazottat teszteltek le az elmúlt 14 napban, és
13 egészségügyi asszisztens, nyolc ápoló, négy
gondozó és öt orvos tesztje lett pozitív. A 30 fertőzött
közül négynek enyhe tünetei vannak, őket kórház-
ban kezelik, a többiek tünetmentesek, és otthoni el-
különítésben vannak. Kedden további 146 kórházi
alkalmazottat teszteltek le. A gyulafehérvári megyei
kórházban néhány hónappal ezelőtt is kialakult egy
gócpont, akkor azonban nem volt ennyi fertőzött. A
járvány eleje óta 1788 új koronavírusos megbetege-
dést igazoltak Fehér megyében. (Agerpres)

Élelmiszer-pazarlás
Évente átlagosan 129 kilogramm élelmet dob a sze-
métbe minden román állampolgár – jelentette ki ked-
den Cornel Hanganu, a kormány fenntartható
fejlesztéssel foglalkozó főosztályának tanácsosa
egy, az élelmiszer-pazarlás elleni világnap alkalmá-
ból tartott szakmai tanácskozáson. Hanganu el-
mondta: a kormány célja, hogy 2030-ig ezt a
mennyiséget a felére csökkentse. Meglátása szerint
az élelmiszer-pazarlás nem csak azért következik
be, mert vásárláskor rosszul becsüljük meg a szük-
séges mennyiséget, és nem megfelelően tároljuk az
élelmiszereket, hanem azért is, mert nem figyelünk
a szavatossági időre. Hozzátette: bár az élelem
12%-át kidobjuk, még mindig jól állunk európai vi-
szonylatban, hisz az uniós átlag ennek a mennyiség-
nek csaknem a duplája. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy Románia lakosságának 15%-a túlsúlyos, ami
az egészséges életmódra való nevelés hiányossá-
gaira utal. Adrian Oros mezőgazdasági miniszter ki-
fejtette: az élelmiszer-pazarlás egyúttal súlyos
környezetszennyezést is jelent. Az Egyesült Nemze-
tek Szervezetének (ENSZ) közgyűlése idéntől nyil-
vánította szeptember 29-ét az élelmiszer-pazarlás
elleni világnappá. (Agerpres)

Másodfokú riasztás
A várható heves esőzések miatt másodfokú (na-
rancssárga) riasztást adott ki az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat 11 megyére. Húsz megyében
elsőfokú (sárga) riasztás lesz érvényben. Az ANM
szerint pénteken 10 óráig Máramarosban, Erdély
északnyugati részén, a Körösök vidékének északi
részén, az Erdélyi-Szigethegységben, valamint a
Déli-Kárpátok nyugati részén jelentős mennyiségű
esőre kell számítani, a lehulló csapadék mennyisége
meghaladhatja a 40-70 litert négyzetméterenként.
Ugyancsak péntek reggel 10 óráig az ország nyu-
gati, északi és központi részén, valamint a hegyek-
ben sárga riasztás lesz érvényben, itt is esni fog, a
lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 25-
35 litert négyzetméterenként. Az elsőfokú riasztás
Suceava, Neamţ, Bákó, Kovászna, Hargita, Brassó,
Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Szeben, Maros, Besz-
terce-Naszód, Kolozs, Fehér, Gorj, Hunyad, Mehe-
dinţi, Arad és Temes megye bizonyos régióit érinti.
(Agerpres)

Ország – világ

Meghosszabbították a határidőt

Ünnepeltek aranya
(Folytatás az 1. oldalról)
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A mellékhelyiségekről nem mellékesen

Alkotmánysértőnek minősítették Romániában 
a Kübekháza–Óbéb határátkelőről szóló törvényt

Romániában újabb rekordot döntött, és meghaladta
a kétezret szerdán az egy nap alatt diagnosztizált
koronavírus-fertőzések, illetve a húszezret az ismert
aktív fertőzöttek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint
az utóbbi 24 órában újabb 2158 embernél mutatták ki a fertő-
zést, ami több mint másfélszerese az utóbbi két hét – amúgy is
növekvő tendenciájú – átlagának. Most már a napi 1415 meg-
betegedés számít átlagosnak, az utóbbi két hétben pedig Ro-
mánia lakosságának több mint egy ezreléke fertőződött meg.

A járvány leginkább Bukarestben és a fővárost övező Ilfov
megyében terjed: Bukarestben szerdán először haladta meg a
négyszázat a napi esetszám, Ilfov megyével együtt pedig már
az ötszázat közelíti a metropolisz-övezetben egy nap alatt di-

agnosztizált fertőzések száma. Az utóbbi napon 33 koronaví-
rusos beteg halt meg. A járvány eddig 4825 áldozatot követelt
Romániában, 126 koronavírusos román állampolgár pedig kül-
földön vesztette életét.

Az ismert aktív esetek száma szerdán meghaladta a húszez-
ret. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma harmadik
napja 7500 körül, az intenzív osztályon ápolt súlyos eseteké
pedig 550 körül stagnál. Az utóbbi 24 órában a hétköznapi át-
lagnál valamivel több, 26 ezer koronavírustesztet végeztek
Romániában: ezek 8,6 százaléka igazolt fertőzést. A fertőzések
terjedési ütemének látványos gyorsulását a két hete kezdődött
iskolai tanévvel, illetve az egészségügyi óvintézkedések be
nem tartásával magyarázzák a járványügyi szakemberek.
(MTI)

Koronavírus  
Kétezer fölé ugrott a napi esetszám



A Maros Megyei Tanács jelen-
legi felállásában szerdán tar-
totta utolsó ülését. A
2016–2020-os mandátumot
lezáró ülés elején a tanács új-
raválasztott elnöke, Péter 
Ferenc köszönetet mondott a
testület tagjainak az elmúlt
négy évben kifejtett munká-
jukért. Majd rátértek 
a napirendre tűzött határo-
zattervezetek megvitatására
és elfogadására. 

– Köszönöm minden tanácsos
munkáját és a jó együttműködést is.
A testület tagjai közül néhányan
folytatják a munkát a következő
ciklusban, hozzájuk új tanácsostár-
sak csatlakoznak. Fontosnak tartom

a jó együttműködést a következő
időszakban is, hogy befejezzük az
elkezdett projekteket, illetve minél
több új beruházást és programot in-
dítsunk a megye fejlesztése érdeké-
ben – fogalmazott Péter Ferenc.
25,6 millió lej 
a megyei kórháznak 

A tanácsülésen 25,6 millió lejjel
egészítették ki a Maros Megyei Kli-
nikai Kórház költségvetését, az ösz-
szeget az Országos Egész-
ségbiztosítási Alapból kapta a
megye az egészségügyi személyzet
megnövekedett bérének fedezésére.
A tanácsosok emellett 595 ezer lejt
hagytak jóvá a Maros Megyei Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Igazga-
tóság számára, működési
költségekre és beruházásokra.

A megyei tanács beleegyezését
adta, hogy a Transilvania Sud Rt.
villamosenergia-elosztó vállalat fej-
lessze az energiahálózatot a Maros
Megyei Klinikai Kórház Gheorghe
Marinescu utcai klinikáinál. Az el-
múlt években a környéken működő
egészségügyi egységeknek megnőtt
az energiaszükséglete, ezért kérték
a szolgáltatótól, hogy fejlessze a há-
lózatot. A klinikáknak egyrészt az
új egységek, így például a tavaly
befejezett új sugárterápiás bunker
miatt van több energiára szüksége,
másrészt az orvosi osztályok kor-
szerűsítésével és az új, nagyobb
energiafogyasztású berendezések
miatt szükséges a hálózat fejlesz-
tése. 
Műszaki tervekre uniós támogatás

A megyei tanács a Központi Fej-
lesztési Régió Ügynökségével kö-

tött partnerség keretében nyert tá-
mogatást arra, hogy európai ala-
pokból készítse el a 153A és 153
jelzésű, Nagyernye–Nyárádre-
mete–Szováta megyei út korszerű-
sítésének műszaki dokumen-
tációját. 

A projektre a 2014–2020 közötti
operatív program keretében kap
vissza nem térítendő finanszíro-
zást a megyei önkormányzat, ösz-
szesen 2,42 millió lejt, amely a
költségek elszámolható értékének
98%-át teszi ki. A Maros Megyei
Tanács 49,5 ezer lejjel kell hozzá-
járuljon a tervek elkészítéséhez. A
Nagyernye–Szováta közötti me-
gyei út korszerűsítésére előkészí-
tett tervek alapján a megyei tanács
pályázatot készül benyújtani a
2021–2027 közötti operatív progra-
mok keretében.

Körforgalom épül 
a marosvásárhelyi repülőtér előtt

A marosvásárhelyi repülőtér köny-
nyebb megközelítése érdekében az
E60-as úton körforgalmat alakítanak
ki. A szerdai ülésen a testület elfo-
gadta a beruházás műszaki-gazdasági
mutatóit. A beruházás összértéke 3,3
millió lej héával, a kivitelezés határ-
ideje 3 hónap. A projekten belül az
E60-as utat négysávosra szélesítik, 2-
2 sávval mindkét menetirányba,
emellett a repülőtér bejáratánál az út
mindkét oldalán autóbusz-megállót
fognak kialakítani, hogy meg tudja-
nak állni a menetrend szerinti járatok.
Szintén a szerdai ülésen hagyták jóvá
a repülőtéren található Aurel Vlaicu-
emlékmű felújításának műszaki és
gazdasági mutatóit. A befektetés ér-
téke 575,7 ezer lej, a kivitelezés ha-
tárideje 6 hónap.

Hatékonyság, átláthatóság, határ-
idő. Ezek lesznek a kulcsszavak a
polgármesteri hivatal működésé-
ben” – jelentette ki. Soós Zoltán kö-
zölte, első intézkedései sorában a
legfontosabb lépés, hogy teljes
körű, külső és független szakértői
csoport általi átvilágítást fog kezde-
ményezni. „Ismernünk kell a város
vagyoni, gazdasági helyzetét, lát-
nunk kell, milyen munkaközösség-
gel, milyen szakemberekkel
rendelkezünk, tudnunk kell, hogy a
város működése a nemzetközileg
elfogadott mérőszámok szerint je-
lenleg milyen állapotban van. Tud-
nunk kell, honnan indulunk.
Mindeddig teljes volt a sötétség, el
akarjuk kerülni, hogy az elkövet-
kező négy évben újabb és újabb
rendezetlen ügyek kerüljenek elő,
mint csontvázak a szekrényből, és
ennek így fogjuk elejét venni.
Mindezt a teljes átláthatóság mellett
tesszük” – jelentette ki. 

Soós Zoltán elmondta, bízik
benne, hogy a tanácsba bejutott pár-
tok vezetői megértették a marosvá-
sárhelyiek üzenetét, stabil koalíciót,
stabil többséget fognak alkotni a
változás érdekében. Az RMDSZ
ebben megkerülhetetlen lesz. Re-
ményét fejezte ki, hogy a hivatalos
eredmények minél hamarabb meg-
lesznek, és ezek ismeretében a pre-
fektus a lehető leghamarabb –
két-három héten belül – kiírja a vá-
rosi tanács alakuló ülését, ő pedig
leteheti a polgármesteri fogadalmat. 

Arról is beszélt, hogy az elmúlt
két nap alatt rendkívül sok megke-

resést kapott, amelyekben a város-
ban érezhető irdatlan mennyiségű
problémáról számoltak be vállalko-
zók, lakók, intézményvezetők. „A
régi rendszer emberei már nem vég-
zik a dolgukat, mi viszont még nem
tudunk segíteni nekik. Egyenlő bá-
násmódot, tisztességet és törvényes
eljárást ígérek számukra, de a beik-
tatásom időpontja még nem ismert”
– tette hozzá Soós Zoltán. 

Újságírói kérdésekre válaszolva
Marosvásárhely újonnan megvá-
lasztott polgármestere kijelentette,
a városnak jelenleg mintegy 50 mil-
lió lej értékű kifizetetlen számlája
van, és nem kizárt, hogy az adósság
még ennél is nagyobb összeget tesz
ki. „A korrupt rendszer által felhal-
mozott adósság hatalmas. A szakér-
tői csoport pénzügyi-vagyoni
ellenőrzése fog fényt deríteni a tör-
vénytelenségekre, ezeket az ügye-
ket az igazságszolgáltató
szerveknek továbbítjuk majd” –
mondta Soós Zoltán. Hozzátette: a
polgárok elvárása az, hogy a kam-
pányban elkezdett párbeszéd tovább
folytatódjon. Zéró toleranciát hirde-
tett a korrupcióval szemben. Ami a
leendő alpolgármester személyét il-
leti, Soós Zoltán hangsúlyozta, erről
tárgyalásokat folytatnak a pártok-
kal, a koalíciós egyezségek után ke-
rülhet nyilvánosságra az
alpolgármesterek neve. Elismerte,
hogy személyesen neki is lesz szava
az alpolgármester kiválasztásában,
de erről a kérdésről nem nyilatko-
zott, mondván, megvárja az egyez-
tetések végét, amelyek várhatóan a
jövő hét végén zárulnak. 

Két település főutcája kap hamarosan asz-
faltszőnyeget – értesültünk Benedekfi Csaba
székelyberei polgármestertől. 

Miután három évvel ezelőtt az önkormányzat közel
4,5 millió lejes európai finanszírozásból hét kilomé-
teren leaszfaltoztatta a községközpontot Nyárádszent-
imrével, Berekeresztúrral és Márkoddal összekötő
községi utakat az adott települések bejáratáig, tavaly
pedig Márkodot és Kendőt kötötte össze önerőből, je-
lenleg az aszfaltutat bővítik: Márkod főutcáját látják
el burkolattal, valamint Szentimrén a faluközpontig
viszik el az aszfaltot. 

A közel 900 ezer lejes beruházást saját költségve-
tésből végzik, ez egy kilométernyi út javítása és asz-
faltozása mellett több áteresz és néhány mellékhíd
megépítését is jelenti az adott szakaszon. A község-
nek sikerült némi pénzt megtakarítania az idén, és
jónak látja inkább az infrastruktúrába fektetni, mint-
hogy egy esetleges költségvetés-kiigazításnál elvegye
az állam. A munkálatokat augusztusban indította el a
kivitelező az átereszek megépítésével, a múlt héten
pedig Márkodban elkezdte az alapozó kőréteg lehú-

zását, amint azzal végez, az első aszfaltréteg is ráke-
rülhet. A korszerűsített szakaszokon útjelző felfestést
is végeznek, kilo- és hektométerjelzőket, forgalmi
táblákat állítanak fel.

Ez a munka része egy nagyobb projektnek, ame-
lyet az Országos Beruházási Társasághoz és a helyi
fejlesztések országos programjára egyaránt benyújtott
a község: ha támogatást nyernek, a község minden ut-
cáját leaszfaltozzák, az utca mentén kibetonozzák a
sáncokat és kapubejáró hidakat építenek. Mindezek-
től most eltekintettek, hogy minél hosszabb szakaszra
húzhassanak aszfaltot. A lakosság örül ennek a kisebb
beruházásnak is, de mindenképp szeretnék bővíteni
az aszfaltozott szakaszokat, illetve a sáncokat és be-
járókat kiépíteni. Ezért a községvezetés úgy tervezi,
hogy amennyiben nem kapnak pályázati támogatást,
a következő évben is megpróbálnak megtakarítani
egy bizonyos összeget, és az aszfaltozás kap elsőbb-
séget a továbbiakban is, ugyanis szeretnének a legrö-
videbb időn belül Seprőd, Mája, Kendő és
Berekeresztúr központjáig eljutni az aszfaltréteggel.
(gligor)

Korszerű berendezéseket vásárol
a Maros Megyei Klinikai Kórház
A Maros Megyei Klinikai Kórház közönségkapcsolati osztálya közle-

ményben hozta nyilvánosságra, hogy a Maros Megyei Klinikai Kórház
vezetősége a projektvégrehajtási egységen (UIP) keresztül július 20-án
pályázatot nyújtott be a 2014–2020 közötti nagy infrastruktúra operatív
program (NIOP) keretében a Maros megyei orvosi ellátás javítása céljából
és a lakosság egészségének védelme érdekében, valamint a COVID–19-
világjárvány és egészségügyi válság legmegfelelőbb kezelése érdekében.
A „Covid–19 egészségügyi válság kezelésének javítása a Maros Megyei
Klinikai Kórházban” elnevezésű projekt 48.420.786,36 lej értékű finan-
szírozást nyert.  A projekt végrehajtásának időszaka a finanszírozási szer-
ződés aláírásától számított nyolc hónap.

A javasolt beruházások között van a következő orvosi eszközök és be-
rendezések beszerzése: két számítógépes tomográf (CT), egy PACS ar-
chiváló rendszer, amely korszerűsíti a radiológia és orvosi képalkotó
laboratóriumot, egy automatikus RNS- és DNS-kivonó rendszer, digitális
radiológiai berendezés detektorral, mobil radiológiai eszközök, nagy tel-
jesítményű színes doppler ultrahangszkennerek, betegek szállítására szol-
gáló mentők, defibrillátorok, elektrokardiográfok, valamint egyéb orvosi
eszközök és berendezések.

Szerdán ülésezett a Maros Megyei Tanács
Költségvetés-kiegészítésről és beruházásokról döntöttek
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Mezey Sarolta 

Első lépésben az átereszek és a mellékhidak épültek meg, ezután következik az út alapozása

Alkotmánybíróság: a törvényhozás dönt 
a parlamenti választások dátumáról

Székelyberében újabb aszfaltozás következikHatékonyság, átláthatóság,
határidő

Nagyon furcsának tartja Ludovic Orban miniszter-
elnök az alkotmánybíróság keddi döntését, amely sze-
rint a törvényhozás dönt a parlamenti választások
dátumáról. A kormányfő rámutatott, az általa vezetett
kabinet az alkotmány, valamint a hatályos törvény elő-
írásai alapján tűzte ki december 6-ára a parlamenti vá-
lasztásokat, a taláros testület döntése nyomán azonban
ez változhat, mert a Szociáldemokrata Párt (PSD) ko-
rábban már bejelentette, hogy el fogja halasztani a vá-
lasztásokat. Orban nem emlékszik, hogy az elmúlt 30
évben lett volna példa arra, hogy a parlament jelölje
ki a választások dátumát. Hozzátette, a törvényhozók
nem vonhatók felelősségre, ha például nem biztosítják
a kvórumot az ülésen, és emiatt nem tudja elfogadni
a parlament a választások dátumáról döntő törvényt. 

A Liberálisok és Demokraták Szövetségének

(ALDE) elnöke szerint egészségbiztonsági okokból
csak 2021 márciusában kellene megtartani a parla-
menti választásokat. Călin Popescu-Tăriceanu egy
szerdai Facebook-bejegyzésben rámutat, miután az al-
kotmánybíróság kedden úgy döntött, hogy a parla-
mentnek kell kitűznie a parlamenti választások
időpontját, a törvényhozásnak ezt haladéktalanul meg
kell tennie.

Tăriceanu hozzátette, így a vasárnapi helyhatósági
választásokon megválasztott új önkormányzati veze-
tőknek nem kellene máris újabb választásokra kon-
centrálniuk, és lenne idejük felkészülni a télre, a
kormánynak pedig lenne ideje tárgyalni a szavazókör-
zetek biztonságos kialakításáról azokban az országok-
ban, amelyekben sok román állampolgár él.
(Agerpres)



Amit elfogadhatatlannak ér-
zünk, az természetesen a
halál. Az öregedés a hozzá ve-
zető út. Az a megállíthatatlan
testi-lelki folyamat, melynek
során fiatalból öreggé válunk. 

Mikor kezdődik el? – kérdezzük
mohón. 

„Kháron ladikja nem akkor
indul velünk/ midőn lezárul és be-
fagy a szem./ Zord átkelők soká
nyitott szemmel megyünk/ a végze-
tes vizen” – írja Illyés Gyula
(1902–1983) Kháron ladikján
című versében.

Egyesek szerint már a születés
pillanatában ringani kezd velünk a
ladik. Mások különböző életko-
rokra teszik ezt az időpontot. Las-
san, szinte észrevétlenül kezdődik,
nem tudjuk megmondani, hogy
mikor. Egy újabb függőben maradó
kérdés… 
Fájdalmas,nehézéslátványos

eseménysor az öregedés. A testi
változások általában hamarább ész-
lelhetők, mint a szellemi-lelkiek. De
ez nem szabály, illetve olyan sza-
bály, ami alól lehet és van is kivétel. 

Nemrég fotósorozatot lehetett
látni az interneten. Közismert
filmsztárok, politikusok fiatal- és
időskori portréit rakta egymás mellé
valaki. Megdöbbentő látvány volt.
Nem is a kiéleződött arcvonások, a
ráncossá, petyhüdtté vált bőr volt
meglepő az időskori képeken,
hanem a szemek megváltozott kife-
jezése. Üres, reménytelen, ijedt, fáj-
dalmas, szinte szégyenkező
tekintetek voltak ezek. (Gyakran
lehet ugyanezt látni a körülöttünk
élő idős emberek szemében is.) A
30-35 portrépár között két kivétel
volt, egy színészé és egy politikusé.
Az ő időskori tekintetük derűt, ön-
tudatot, bölcs elfogadást sugárzott.
Mindkettőről köztudott, hogy most
is aktív, dolgozik. Kézenfekvő a
magyarázat. Azelfoglaltság,afon-
tosság tudata, a „szükség van
rám”érzésesegítmegőrizniem-
beri méltóságunkat, és éltető
erővéválikidőskorban.Az egyik
magabiztos tekintetű idős a színész,
Alain Delon volt.

Az öregedés útja nem egyenlete-
sen lejt lefelé. Inkább lépcsőzetes-
nek mondható. Ezen lépegetünk,
botladozunk, egyensúlyozunk egyre

lejjebb és lejjebb. El-elidőzünk ki-
csit egyik-másik lépcsőfokon, azzal
ámítva magunkat, hogy megállt az
idő. De olykor akár két fokot is le-
lépünk egyszerre. Mindeközben
„lehámlanak”rólunkaképessé-
geink,minthacsakacsupaszlel-
künkrevolnaszükségazútvégén.

És nincs kivétel, mindenkire sor
kerül.

Az elmúlt századokban gyakran
használták a „haláltánc” kifejezést
erre az időszakra. Morbid, de találó
összegzése a helyzetnek. Érdekes
régi ábrázolásokat láthatunk ezzel
kapcsolatban: pl. a Luzern városát
átszelő Reuss folyó egyik fedett fa-
hídján, a Spreuerbrückén, amely az
1700-as években épült. A mester
vagy mesterek a fedélszerkezet ge-
rendái között kialakított timpanon-
szerű lapokra furcsa képeket
festettek: táncoló csontvázak külön-
böző formációit. Különös élmény
átsétálni ezen a hídon egyik partról
a másikra, a memento mori1 figyel-
meztetése alatt. Más nagyszerű
művek is születtek ennek jegyében.
Liszt Ferencet is alkotásra ihlette ez
a téma. Ismerjük a Danse macabre
(Haláltánc) című szimfonikus köl-
teményét. Arany János Hídavatás
című verse is ide tartozik. Bár
ebben a költeményben önként vál-
lalt halálról van szó, itt sincs kivé-
tel, a társadalom minden rétege
képviselteti magát.
Kevésbé látványos, de annál

mélyebbváltozászajlikazörege-
désfolyamatasoránalélekbenis.

Elisabet Kübler-Ross (1926–
2004) svájci származású orvosnő ír
erről A halál és a hozzá vezető út
című könyvében. Az Egyesült Álla-
mokban élte le az életét, öregottho-
nokban, elfekvőkben dolgozott,
majd ő maga is létesített egy ilyen
intézményt, amelyben a saját elvei
alapján foglalkozott az ott élő idő-
sekkel. Az így szerzett tapasztalatait
és megfigyeléseit írta le a már em-
lített könyvben.

Szerinte az öregedés során öt fá-
zist élünk át addig, amíg eljutunk a
halál tényének elfogadásáig.
1.Tagadás
Egyszerűen nem vesszük tudo-

másul, hogy telik, esetleg eltelt az
idő, és bizonyos dolgok már nem
mennek úgy, mint azelőtt. Ez nem
tudatos hárítás természetesen.
Ilyenkor tesszük fel a kérdést gya-
nútlan ismerőseinknek: „Na, mit

gondolsz, hány éves vagyok?” Vagy
ahogyan a legelején már szó volt
róla, elégedetten állapítjuk meg ma-
gunkban, hogy mindenki máson lát-
szik az idő múlása, csak rajtunk nem.
2.Düh
Ebben a szakaszban az idős

ember beleköt az élő fába is –
ahogy mondani szokás. Nehéz jó
kapcsolatban lenni vele. Tüskés,
kötekedő, mindennel elégedetlen,
veszekedős. Talán ő maga szenved
a legjobban ettől az állapottól. Nem
tudja, honnan is tudná, hogy ez át-
menet, elmúlik.
3.Félelem,szorongás
Mindentől fél ilyenkor az, aki

éppen itt tart. A jövőtől, a betegség-
től, az orvostól, az egyedül mara-
dástól, a kiszolgáltatottságtól, de
főleg a haláltól. Ritkán ismeri el,
nem vallja be ezeket az érzéseket.
Túlkompenzálva a helyzetet, kap-
kod, folyton siet valahova, látszólag
állandó időhiányban szenved. 
4.Depresszió
Az előző aktivitás teljes letargi-

ába fordul. Ki sem mozdul az
ember a lakásból, naphosszat ül egy
sarokban, némán, magába ros-
kadva, esetleg ápolatlanul. Nem
köti le semmi, nem érdeklődik
semmi iránt. Nehéz kapcsolatot te-
remteni vele.
5.Elfogadás
Oldódik lassan a tehetetlen sem-

mittevés, aktívabbá válik az idős
ember. Használni kezdi a sarokba
dobott segédeszközt, botot, járóke-
retet, esetleg beül a tolószékbe.
Mindezt nyugodtan, megadóan, bé-
késen, elfogadva a veszteséget és a
vesztességet, beletörődve a megvál-
toztathatatlanba. 

E. Kübler-Ross szerint nem min-
dig ilyen szabályos ez az út. Ki is
maradhat egy-egy szakasz, esetleg
visszacsúszunk az előzőbe, vagy
megrekedhetünk valamelyikben.
Nem mindenki jut el a végéig, az el-
fogadásig. Másokon könnyebb ész-
revenni, hogy éppen hol tart, mint
saját magunkon. Az önismeret
ebbenakorbanisfontoséshasz-
nos.Megkönnyítheti az egyes fázi-
sok átélését. Nem csak a halál,
minden más, életünk során elszen-
vedett veszteségünk elfogadására is
érvényes ez az öt fázis. Pl. súlyos
betegség, gyász, csalódás, kudarc,
válás, nyugdíjazás stb.
Összegezveafentieket,elmond-

hatjuk,hogyazöregedésnemcsak

folyamat,hanemfeladatis. Nem
akármilyen teljesítmény megélni,
átélni, túljutni ezeken a fázisokon.
Időközben meg kell tanulnunk elvi-
selni testi-szellemi fogyatékainkat,
esetleg kiszolgáltatott, mástól füg-
gővé vált helyzetünket, és igen
gyakran a környezet sértő, lekezelő
vagy közönyös magatartását is. 

Szerencsénkre kaptunk segítsé-
get ehhez, csak fel kell fedeznünk
magunkban, és élnünk kell vele. Ez
asegítségpedignemmás,minta
humorérzékünkésöniróniánk.

Dr. Nyíri Tamás (1920–1994) te-
ológus-filozófus professzor foglal-
kozik ezzel az Antropológiai
vázlatok című könyvének Az ember
transzcendenciája2, Túlparti fények
című fejezetében.

Arról ír, hogy „Az ember transz-
cendens eredetére utaló tulajdonsá-
gaink, gesztusaink, viselkedési
formáink vannak”. Ezek a követke-
zők: a rend igénye, a játékosság, a
remény és a humor. Nagyon érde-
kesek a négy tulajdonságról szóló
fejtegetései, de minket most csak a
humor érdekel. Szerinte: „A humor
nem csak felismeri az alapvető meg
nem egyezést az emberi sorsban,
hanem viszonylagosítja is, s így azt
sejteti, hogy – legalább a nevetés
idejére – zárójelbe tehető a tragédia.
(…) A humor szabadságot hirdet, s
a benne rejlő felszabadulás a transz-
cendencia jelbeszéde mindennapi
életünkben”.

Kevésbé komoly megfogalma-
zásban: „Aki nevetni tud a saját
balgaságain, annak élete végéig
lesz amin szórakozni”.

Az irodalomban sok példát talá-
lunk erre.

Illyés Gyula (1902–1983) Khá-
ron ladikján című könyvében3 így ír
erről: „Öregedve megnyúlik az or-
runk”. Ezt még Kosztolányi tudatta
velünk. Vigaszul rögtön megmoso-
lyogtatva: mindnyájan lógó orral tá-
vozunk az életből. De a fülünk is
megnő! Ezt sem anatómiai szak-
könyvből tudom, hanem Drieu La
Rochelle naplójából. Ő sem állhatja
meg, hogy ezt a tényt ne kommen-
tálja írói fölénnyel: „Idősödve válik
nyilvánvalóvá az emberen, hogy
szamár”.

A következő jelenet is tőle szár-
mazik:

„ – A pizsamák! Hol vannak? A
telezsúfolt kamrában kutatok, siető-
sen, hajnali ötkor, vonathoz indulás
előtt.

– Miféle pizsamák?/ – A két ötli-
teres!/ – Pizsamák?!”

Ismerjük az ingerült kézmozdu-
latot, amivel mi magunk legyintjük
le ostobaságunkat. Az alábbi mon-
datot egy ilyen legyintés vezeti be. 

„– A demizsonok!”
Ebbe a kategóriába tartozik Já-

nosházy György (1922–2015) Sza-
vak fogytán című önironikus
hangvételű verse is az időskori fe-
ledékenységről.

„El-el pártolnak tőlem a szavak,
naponta egy-kettőt elfelejtek,
mintha agyamban bomlasztó

savak
marnák üresre a sok renyhe sej-

tet.
Elszökdösnek, mint csélcsap hit-

vesek
unt férjüktől, tollam alól a ritka
nevek, jelzők, ledérek s tisztesek,
a nyelv megannyi meghitt,

drága titka.

Ahogy az éhes, fölgerjedt vadász
a gímszarvast hajszolja hűs fe-

nyéren,
úgy kergetem zihálva, egy rakás
könyvben, a hűtlen névszókat,

igéket,
míg ott maradok végül, mint ki-

égett
öreg fatörzs, árván s koldussze-

gényen.”
Harsányabb az öregedéssel járó

szabadság humora Jenny Joseph
(1932–2018) angol újságírónő sza-
badversében. Részletek a versből: 

„Ha majd vénasszony leszek,
piros ruhát és sárga kalapot veszek
fel, ezek nem találnak sem egymás-
hoz, sem hozzám. (…)

Zokniban szaladgálok az esőben,
és végighúzom botomat a rácsokon.
(…) Ha elfáradok, a járda szélén
ülve pihenek majd. (…) Mindezt
kárpótlásul teszem józan és fegyel-
mezett ifjúságomért. (…) Az is
lehet, hogy leszedem a szomszéd vi-
rágait és megtanulok – köpni.”

Rebellis idős hölgy lehetett Jenny
Joseph, és biztosan egészséges,
mert a humor, a vidámság gyógyít.
Ha nevetségessé tesszük az örege-
dés velejáróit, könnyebben viseljük
el őket. Visszautalva immunológiai
fejtegetéseinkre, a jókedv minden
életkorban serkenti az immunrend-
szer működését, ami által a T- és B-
nyiroksejtjeink aktívabbakká
válnak, és megvédenek a betegsé-
gektől. 

Ha bolondos idős embert látunk,
ne ítéljük el, nem biztos, hogy
beteg. Valószínűleg csak élvezi a
korával járó szabadságot.

„Bölcs, ki e kéjuton, ezen is mo-
solyog/ s ha sír is, hálakönnyet
ont,/ hogy hány piazza-t, hány s
milyen Casa d’Oro-t/ látott, ha
nem lát is viszont!” (Illyés Gyula)

Belenyugvás,béke

Ha a humor és önirónia segítsé-
gével sikerült eljutnunk az ötödik,
az elfogadás fázisáig, akkor: 

„Élvezni tudjuk minden pillana-
tát az életnek. 

Nem befolyásolnak már régi sé-
relmek, fájdalmas emlékek.

Nem ítélkezünk.
Nem érdekelnek a konfliktusok.
Nem igyekszünk megfelelni

mások elvárásainak.
Nem aggodalmaskodunk semmi-

ért.
Gyakran mosolygunk.”
Ez a lelkiállapot hasonlít a buzgó

meditálók hőn vágyott céljához.
Ezek szerint csak meg kell öre-
gedni, átélni mindazt, ami ezzel jár,
és máris a „nirvánában”4 vagyunk.
Elérhető helyzet, és nem azt jelenti,
hogy már itt is van a halál. 

Igaz történet: két nő beszélget az
utcán, az egyik 75, a másik 70 éves.
Az idősebb arról mesél, hogy meg-
lévő testi-lelki problémái mellett
életének ebben a szakaszában is te-
vékeny. Rendszer és cél van az éle-
tében, emellett érdekes
eseményekben van része. Hirtelen
elhallgat, és társnőjének szegezi a
kérdést: – Te hány éves vagy? –
Hetven, jön a lakonikus5 válasz. –
Előtted az élet! – kiált fel lelkesen
a kérdező. Ha belegondolunk, igaza
van. Amíg élünk, előttünk az élet!
Ő megbékélt a helyzetével, és él-
vezni tudja a meglévő napok örö-
mét.
Eljutniazelfogadhatatlanelfo-

gadásáignagyonnagyeredmény.
Átélniavelejárólelkifejlődést,
életünk–talán–legnagyobbtel-
jesítménye. Lehet, hogy pont ezért
kaptuk az öregedés kínjait – ezért
adják olyan drágán a halált –, hogy
kénytelenek legyünk előtte végig-
járni ezt az utat. Ha mindez sikerül,
megtisztult lélekkel járulhatunk
Urunk elé a végső elszámoláskor.

Kívánom, hogy mindnyájunknak
sikerüljön!

1 Memento mori (lat.): Emlékezz a ha-
lálra! Ne felejtsd el, hogy halandó
vagy

2 Transzcendencia (-dens) (lat.): „át-
lépni”. Fel nem fogható, természetfe-
letti

3 A könyvnek és a versnek egyaránt ez
a címe

4 Nirvána (szanszkrit): hindu szöveg-
környezetben a szenvedéstől, az indi-
vidualista léttől való megszabadulást
jelenti. Az indulatok hiánya, a boldog-
ság, a béke állapota

5 Lakonikus: tömör, rövid

Gyógyír öregedésre (3.)
Alku az elfogadhatatlannal
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A világon élő növények kétötödét kihalás fenyegeti.
Ennek egyik fő oka a fajok élőhelyének szűkülése
– figyelmeztettek egy nemzetközi kutatásban részt
vevő tudósok.

A kutatók versenyt futnak az idővel, minél több fajt igye-
keznek meghatározni, mielőtt végleg eltűnnének, mivel a nö-
vények óriási lehetőségeket rejtenek a gyógyításban,
energiatermelésben és táplálékként – ismertette a brit Királyi
Botanikus Kert jelentését a BBC hírportálja.

A világ növényeinek és gombáinak állapotát összegző je-
lentést (State of the World’s Plants and Fungi) 42 ország több
mint 200 tudósa készítette. A dokumentumot az ENSZ-köz-
gyűlés elé terjesztették, hogy a világ vezetői fellépjenek a bi-
odiverzitás veszteségei ellen.

A jelentés szerint eltűnőben van a növények és gombák fel-
használásának lehetősége az olyan globális problémák meg-
oldására, mint az élelmiszerbiztonság vagy a klímaváltozás. 

„A kihalás korában élünk. Rendkívül aggasztó a kép, és
sürgős beavatkozásra van szükség” – hangsúlyozta Alexandre
Antonelli, a botanikus kert tudományos igazgatója.

„Vesztésre állunk az idővel vívott küzdelemben, mert a
fajok gyorsabban tűnnek el, mint ahogy képesek lennénk azo-
nosítani őket. Pedig sok közülük fontos szerepet játszhatna
például a gyógyításban, és mondjuk egy újonnan jelentkező
vagy a jelenlegi pandémia elleni küzdelemben” – fűzte hozzá
a tudós.

A jelentésből kiderül, hogy a jelenlegi növényfajoknak
csak egy kis részét használják táplálékként és bioüzemanyag-
ként.

Több mint 7000 ehető növényt lehetne a jövőben élelme-
zésre használni, miközben jelenleg csupán egy maroknyi faj
szolgál a világ növekvő népességének élelmezésére. Továbbá
mintegy 2500 olyan növény él a Földön, amely millióknak
szolgálhatna energiaforrásul, miközben mindössze hat nö-

vényből, a kukoricából, a cukornádból, a szójából, a pálma-
olajból, a repcéből és a búzából állítják elő a bioüzemanya-
gok túlnyomó többségét.

A tudósok becslése szerint a fajok kihalásának veszélye
nagyobb, mint korábban gondolták: a vaszkuláris növények
39,4 százalékát, mintegy 140 ezer fajt fenyegeti a kihalás a
2016-ban megállapított 21 százalékkal szemben. A különb-
séget a kutatók szerint az okozta, hogy időközben sokkal pon-
tosabbak lettek a természetvédelemmel kapcsolatos
felmérések.

A szakemberek szerint a biodiverzitás megőrzéséhez szük-
ség van a mesterséges intelligencia felhasználására és a ter-
mészetvédelem finanszírozásának növelésére.

A jelentés megállapította, hogy a gyógyításra használt nö-
vények közül 723 került a kihalás szélére, sok azért, mert a
világ egyes térségeiben túl sokat takarítanak be belőlük.

2019-ben 1942 új növényt és 1886 új gombafajt azono-
sítottak a világon, köztük olyanokat is, amelyek élelem-
ként, innivalóként, gyógyszerként vagy rostként
használhatók fel. (MTI)

A növények kétötödét kihalás fenyegeti

Bele lehet szeretni egy növénybe is,
és gyógyító hatásáról meggyőződve,
dédelgetni, termeszteni, a jó tapasz-
talatot, az eredményt pedig megosz-
tani másokkal, hogy beteg
embertársainkon segíthessünk. Ez
történt a Jedden élő dr. Dán József nyu-
galmazott állatorvossal is, akinek az
évek óta tartó konok kitartása a folya-
matos visszautasítások ellenére be-
érni látszik. A bizonyítékok dolgában
legalábbis. Örömmel nyugtázza a leg-
utóbbi visszajelzést, ami Magyaror-
szágról érkezett, s arról szól, hogy
kedvenc növénye, az egynyári üröm 
(Artemisia annua) segített egy dagana-
tos beteg lánynak a gyógyulásban.

Íme a történet, ahogy M. Szabolcs mé-
hész Magyarországról (név, cím a szer-
kesztőségben) elmondta: 

– A 27 éves lányomnál idén februárban ag-
resszív melldaganatot diagnosztizáltak áttét-
tel két hónaljban levő nyirokmirigyben.
Annyira megijedtünk, hogy ma is nagyon ne-
hezen tudok beszélni róla. Megműtötték,
majd elkezdődött a kemoterápia, de azt meg-
előzően a nyirokrendszerben még találtak egy
gyanús daganatot, amire azt mondták, hogy
a kemoterápia lejártával azt is meg kell mű-
teni. A lányom nyolc kezelést kapott, a ne-
gyedik után magánúton elmentünk egy
ultrahangvizsgálatra, ahol kimutatták, hogy a
gyanús nyirokmirigyben vannak még rossz
sejtek, bár a kemoterápia hatására valameny-
nyire összehúzódott a daganat. Közben ada-
tokat találtam a marosvásárhelyi Népújság
internetes oldalán Dán Józsefről és az általa
termesztett gyógynövényről, amelynek daga-
natellenes hatása van. E-mailben fordultam a
Népújsághoz, ahonnan Jeddre irányítottak.
Felhívtam a jeddi polgármesteri hivatalt, és
nagy köszönettel tartozom nekik, mert útba-
igazítottak. Amikor végre sikerült beszélni a
doktor úrral, elmondtam, hogy mi a gondom,
ő pedig beszámolt a növény jótékony hatásá-
ról. Ez egy hét közepi napon történt, vasárnap
reggel pedig már csörgött a telefon, és értesí-
tett, hogy a teafüvet és 12 gyógynövénypa-
lántát a Budapestre tartó autóbusz
megérkezéskor át kell venni. Egy ismerősö-
met kértem meg, majd itthon elültettem a pa-
lántákat. Közben a lányomnak rendszeresen
adtuk a teát, amit később a növény friss haj-
tásaiból készítettünk. A kemoterápia lejárta
után egy hónappal kellett PET-CT-re menni,
ahol teljesen negatív eredményt kaptunk, mi-
szerint semmilyen beteg sejt nincsen már a
lányunk szervezetében. 

Ugyanakkor említhetem a saját pél-
dámat is. Van egy ötös híd a szám-
ban, aminek a középső fogával

három-négy év óta kínlódtam. A fogorvosok
azt mondták, hogy le kell venni a hidat, mert
a középső fog gyökerén gennyzacskó van,
amit szájsebésznek kell eltávolítania. Mé-
hészkedés közben az egynyári üröm félma-
réknyi levelét kezdtem rágni, és három hét
elteltével, amikor a fogorvosnál sorra kerül-
tem, már nem látott semmit, és a röntgenfel-
vétel is igazolta, hogy a granuloma eltűnt a
fogamról, holott semmilyen gyógyszert nem
szedtem a fogfájásra. Azóta az ismerőseim
körében népszerűsítem a növényt. 

– Nekünk Erdély a szívünk csücske – foly-
tatja M. Szabolcs. – Egy baráti társasággal tíz

év óta oda járunk nyaralni, sokszor Zetela-
kán, az Olga panzióban szálltunk meg, és van
egy kedves ismerősünk, lelkész Székelydá-
lyán, aki vízibölényeket tenyészt, és a tejük-
ből sajtot készít. Az is egy fantasztikus hely,
azt pedig, hogy pont egy erdélyi származású
ember mentett meg a pokolból, különleges
jelnek érzem – érzékenyül el kicsit, aztán
folytatja, hogy az idén nyáron, ha nem szólt
volna közbe a járvány, Marosvásárhely lett
volna a célpontjuk, végül megosztja egy
másik Erdéllyel kapcsolatos élményüket is.

– Déva környékére látogattunk, és ado-
mányt vittünk Böjte Csaba „gyermekeinek”.
Ahogy kipakoltuk az adományt, láttuk, hogy
néhány gyermek focizik. A feleségem unoka-
testvére édességgel kínálta őket, de az egyik
kisgyermek hátratette a kezét, és azt mondta,
hogy ő nem vesz, mert a testvérei nincsenek
ott. Csak akkor fogadta el, amikor kiderült,
hogy az egész zacskó édesség az övék. 

Nagyon hálás vagyok Dán úrnak, igazán
nem is tudom kifejezni azt, amit akkor érez-
tem, amikor kiderült, hogy már küldi is a nö-
vényt, hangsúlyozza, mielőtt elköszönne.

Hogyan kezdődött? – kérdezem dr.
Dán Józsefet, aki nyugdíjas évei-
ben mélyedt el a természetes növé-

nyi gyógyhatású anyagokkal való
kutakodásban. Bizonyítékokban már nincsen
hiány, de a többi korántsem egyszemélyes
vállalkozás. Olyan partnerek kellenek hozzá,
akik vállalják a kockázatot. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján megtalálni, meggyőzni
őket nagyon nehéz, annak ellenére, hogy vi-
lágviszonylatban tudományos kutatásokról
szóló dolgozatok sokasága igazolja a népsze-
rűsíteni kívánt gyógynövény, az illatos üröm
jótékony hatását, amiért ki lehetett érdemelni
a Nobel-díjat is. Az évezredek óta használt
gyógynövény artemisinin nevű hatóanyagá-
ról kiderült, hogy a malária kiváló ellenszere,
és hatékonyan elpusztítja a daganatsejteket is. 

– Valamikor a ’90-es évek kezdetén tudtam
meg, hogy egy vietnami kutató előadást tar-
tott Magyarországon az illatos ürömről. Azo-
nosítottam a növényt, és szerencsémre akkor
jelent meg egy monográfia az üröm növény-

családról angol nyelven, amely fele terjede-
lemben az illatos ürömről szólt. Részletesen
leírta azokat a kísérleteket, amelyeket az
1960-as években Youyou Tu kínai farmakoló-
gus asszony végzett, akit orvostudományi
Nobel-díjjal tüntettek ki 2015-ben. Az üröm-
ből kivont artemisinin ugyanis hatékony ma-
láriaellenes szernek bizonyult, amellyel a
korábban százezreket elpusztító betegséget
sikerült megfékezni. Azóta világszinten
könyvtárnyi irodalma van az újabb kutatá-
soknak. Az artemisinin hatásának lényege,
hogy a magas vasigényű fiatal sejtekben,
amilyenek a maláriával fertőzöttek is, prog-
ramozott sejthalált indít be, és egy peroxidá-
ciós folyamat során elpusztítja azokat. Mint
a későbbi kutatásokból kiderült, a daganatsej-
tek vastartalma is magas kell legyen ahhoz,
hogy szaporodni tudjanak, ezért ha külső vas-
bevitellel még növelik a vas mennyiségét, az
artemisinin megöli a beteg sejteket. Sőt, a
vér-agy gáton is képes átjutni, és a központi
idegrendszerben előforduló fertőzésekre is
hatékony. A már említett monográfiából ki-
derült, hogy 250 körüli összetevőjéből, a
többi ürömfajtákkal ellentétben, az illatos
üröm nem tartalmaz egyetlen mérgező ható-
anyagot sem. 

Mivel az állatpatológiában is létez-
nek olyan fertőző szervezetek,
amelyek a malária kórokozójának

a fejlődéséhez hasonlíthatók, ebből szárma-
zott az ötletem, hogy itthon, a kisgazdaság-
ban próbát tegyek. A jó eredmények láttán
húscsirkéken és az anyjuktól frissen elválasz-
tott malacokon is kipróbáltuk, és beigazoló-
dott, hogy a takarmányhoz 1%-ban kevert
hatóanyag tökéletes védelmet nyújt az állat-
oknak, többek között a coccidiózis (egysejtű
paraziták) ellen. Az artemisininnel helyette-
síteni lehetett a szintetikus szereket.

Egy fiatal kollégám gondjaiba vette a
témát, beiratkozott a Kolozsvári Agrártudo-
mányi és Állatorvosi Egyetem doktori isko-
lájába, és kutatásai igazolták, hogy az addigi
tapasztalataink helytállóak. A kezdeti beszél-
getésekkor kértem az állatorvosi egyetem pa-
razitológia tanszékének vezetőjét, hogy
„juttassa át az ötletet a kerítésen túl” az or-
vostudományi és gyógyszerészeti egyetemre,
de sajnos abból nem lett semmi. Voltam a ma-

rosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egye-
tem volt rektoránál is, ahova magammal vit-
tem a kolozsvári emeritus professzor
referátumát. A rektor úr pozitív hozzáállásá-
ról biztosított, de a találkozásnak nem volt
folytatása.

Láttam a kertben, hogy szépen zöldell
két táblában is az illatos üröm.
Ahogy megfigyeltem, a természetben

is megtalálható ez a növény.
– A vad állomány valóban létezik, de ne-

hezen lehet megfelelő mennyiséget és minő-
séget találni. Tájékozódás közben leltem rá a
neten az anamed német keresztény orvos
csapatra, amelynek tagjai a harmadik világ
egészségügyi gondjait próbálják megoldani
azzal, hogy a gyógyszerszűkében szenvedő
lakosságnak elérhető megoldást biztosítsa-
nak. Tőlük veszek évente egy adagnyi
(5.000) magot tartalmazó csomagot. 

Az eddigi eredményeket is ezzel a hibrid-
del értük el, viszont a helyi populációnak a
szaporítása és kutatása is indokolt. Meggyő-
ződésem, hogy a terméket nem a mezőgazda-
ságban és állattenyésztésben kell elsősorban
használni, mert arra a célra hasznos 
ugyan, de túlságosan költségigényes. A
humán gyakorlatban viszont egészen bizto-
san jó szolgálatot tenne, különösen a gyer-
mekgyógyászatban és az onkológiában.
Kísérletek igazolják, hogy a hatóanyag hatá-
sára 1200 beteg sejt mellett egyetlenegy ép
sejt sem pusztul el. 

A történet furcsasága, hogy miközben 
Youyou Tu asszony megkapta a Nobel-díjat
az illatos ürömmel elért eredményéért, a
Közös Piac által engedélyezett termeszthető
növények listájáról – legnagyobb meglepeté-
sünkre – törölték az illatos ürmöt. Hogy
kinek jó ez? Valahol Európában egy érdek-
csoportnak nem tetszik, holott a kézenfekvő
megoldások egyike lenne.

Nem akarok csodadoktor lenni, társat, csa-
patot szeretnék, akikkel együtt a végére tu-
dunk járni e növény titkának, amely Isten
áldása. Nem egy olyan munka áll előttünk,
amit egy emberre szabtak. Biztos vagyok
benne, hogy Marosvásárhelyen, Erdélyben,
Romániában vannak hozzám hasonló nyug-
díjas szakemberek, akik szeretnének még
tenni valamit.

Öröm az „ürömben”

Bodolai Gyöngyi 
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A divatos őszi alapdarabok közül a RUHA
a hideg szezon ellenére sem veszti el vará-
zsát. Főleg olyan napokra ajánlott, amikor
nem tudjuk hirtelen, mit vegyünk fel, és nincs
kedvünk külön stíluselemek társítására.

Őszi ruháink legyenek főleg hosszú ujjúak,
hosszuk legyen midi (középhosszú) vagy
maxi, anyaguk pedig vastagabb.

Nézzük meg, milyen ruhákat válasszunk
idén ősszel.

A KÖTÖTT RUHA – vagy bármilyen más
anyagból készült ruha – ha egy középhosszú,
férfias kötött mellénnyel társítjuk, még stílu-
sosabb és melegebb lesz.

A FEKETE (mint egy szükséges szezoná-
lis szín) és a gótikus beütésű SÖTÉT tónusú
összeállítások ismét divatosak.

A nőies megjelenés hangsúlyozására vá-
lasszunk ezúttal egy FEKETE CSIPKERU-
HÁT, melyet viselhetünk chunky (vaskos)
bakanccsal és gyapjúszövetből készült kö-
pennyel (pelerin). 

Amikor APRÓ KOCKÁS anyagról beszé-
lünk, általában egy férfias típusú nadrágkosz-
tüm jut eszünkbe, viszont ha ugyanebből az
anyagból készült RUHÁT veszünk fel, hozzá
ballonkabátot és gumicsizmát, stílusos lesz a
megjelenésünk még az esős napokon is.

Aki kedveli a BŐRRUHÁT – mely a sze-
zon egyik trendjét képezi –, idén ősszel ne fe-
ketét, hanem inkább khakit, bézst vagy

pasztell árnyalatút
hordjon.

Ha kedveljük a 90-
es évek divatját
idéző, lezser kötött
ruhákat, válasszunk
őszire hosszú ujjú,
COL ROUÉ-val ren-
delkező, azaz vissza-
tűrhető gallérú
RUHÁT, melyet vi-
selhetünk bakanccsal
és magas sarkú cipő-
vel egyaránt.

A 70-es évek hippi
stílusára emlékeztető
BOHÓ stílusú ruhák
továbbra is divato-
sak. Válasszunk egy
finom szövésű dara-
bot, mely látványos
lesz vastag övekkel,

nagy fülbeva-
lókkal és csőrös
lábbelivel.

A hidegebb
évszak ellenére
a SELYEM is
divatos. Termé-
szetesen vasta-
gabb, közép-
hosszú, ujjakkal
ellátott ruhavál-
tozatokra gon-
dolunk, melyek
magas, térd fölé
érő csizmával
nagyon jól mu-
tatnak.

A nyár egyik
színslágere, mely
idén az őszi sze-
zonra is átnyúlik,
a FEKETE.
Nemcsak a ruha,
hanem egész öl-
tözetünk fekete, a kiegészítők is. Mondhatni
„FEKETE ŐSZ” elé nézünk.

Divatos a fekete BIKERDZSEKI, viseljük
fehér trikóval és farmernadrággal vagy ele-
gáns selyemruhával.

A fekete AKTATÁSKA esti öltözékkel is
hordható, amennyiben értékes nyakékkel dí-
szítjük.

Egy apró XS TÁSKA, ha fekete, minden-
féle öltözettel találni fog.

A LAKKOZOTT BŐR BALLONKABÁT
szintén fekete, a 70-es évekre emlékeztető,
csillogó darab, jól passzol egy ugyanabból az
anyagból készült szoknyával vagy akár tra-
péznadrággal is.

A NYITOTT HÁTÚ TOP nőies, stílusos és
merész is, ha fekete. Ne idegenkedjünk a vi-

selésétől, mivel ruházatunknak egyéniséget
fog kölcsönözni. 

A fekete GYAPJÚKÖPENY (PELERIN)
különleges eleganciát kölcsönöz. Ha azt sze-
retnénk, hogy megjelenésünk modern, friss
legyen, társítsuk rock beütésű bakanccsal. 

A FÉRFIAS KOSZTÜM sohasem megy ki
divatból, mert klasszikus alapdarab, mely
minden alkalomra felvehető. Idén ősszel ez
is legyen fekete, viszont minden esetben vi-
seljük magas sarkú lábbelivel.

A 80-as évek divatját idéző, magas vállú,
TÚLMÉRETEZETT DZSEKI nem a legjob-
ban társítható darab, viszont biztosan fel
fogja hívni a figyelmet viselőjére, főleg ha fe-
kete színű, nagyon szűk ceruzaszoknyával és
szintén a 80-as évekre emlékeztető, közép-
magas, hegyes sarkú bokacsizmával hordjuk.

Őszi divat (2.)
Casoni Szálasi Ibolya divattervező

Dr. Soós Pál tanár több mint
három évtizeden át tanította
a gyógyszerészhallgatókat az
analitikai kémia tárgykörébe
tartozó ismeretekre. Ebben az
évben van születésének 100.
évfordulója. Ez alkalomból
mint egykori tanítványa em-
lékezem meg róla, és emlé-
keztetek rá, felelevenítve
kiváló oktatói tevékenységét,
tudományos munkáját és a
közösségi életben való rész-
vételét.

Dr. Soós Pál, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
(később Egyetem) Gyógyszerészeti
Karának egykori alapító tanára száz
évvel ezelőtt, 1920. március 9-én
születetett Marosvásárhelyen. Kö-
zépiskoláit szülővárosában, a Re-
formátus Kollégiumban végezte
1939-ben. Még abban az évben si-
keres felvétel után megkezdte egye-
temi tanulmányait a kolozsvári
román tannyelvű I. Ferdinand
Egyetemen (amint indexében olvas-
ható). 1940-től, a magyar tannyelvű
Ferenc József Tudományegyetem
visszatérése után ott folytatta tanul-
mányait, és kapott tanári oklevelet.
1942–1944 között ugyanott gyakor-
nokként dolgozott, közben a doktori
értekezését készítette, majd 1944-
ben elnyerte a kémiai tudományok
doktora címet. Hazatérve Marosvá-
sárhelyre, megnősült, feleségül

vette Eissen Gabriellát. Házassá-
gukból két fiú született, 1946-ban
Pál és 1949-ben László. Mindkét
fiú orvos lett, Marosvásárhelyen
kaptak diplomát 1970-ben, illetve
1973-ban. A nagyobbik fiú, Pál ké-
sőbb ortopéd főorvos lett, életének
74. évében Budapesten hunyt el.

Dr. Soós Pál 1944–1948 között
tanárként a Marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégiumban és a Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolában
oktatott. 1948-tól az Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet orvosi bio-
kémia tanszékére tanársegédnek ne-
vezték ki. Majd az egyetem
keretében működő és az Egészség-
ügyi Minisztérium hatáskörébe tar-
tozó Közegészségügyi Intézetben
1949. február 1-jén megalakult táp-
lálkozás-egészségügyi osztály élel-
miszerkutató laboratóriumának lett
a főnökhelyettese. 1953-ban kine-
vezték a Gyógyszerészeti Kar ana-
litikai kémiai tanszékére
adjunktusnak, majd előadótanár
lett. 1972-től 1985-ös nyugdíjazá-
sáig professzori minőségben okta-
tott. Közben 1967–1972 között 
a Gyógyszerészeti Kar I. számú 
tanszékcsoportjának vezetőjeként
részt vett a kar tudományos tanácsá-
ban.

Az óráin előadott tananyag jobb
elsajátítása érdekében az első- és
másodéves gyógyszerészhallgatók-
nak az akkoriban szokásos kőnyo-
matos jegyzeteket írt. Így már
1955-ben a tanszék két akkori mun-
katársával (Blazsek Ágnes, Vârf
Liviu) együtt megírták Bevezetés a
kémiai analízisbe. I. Minőségi ana-
lízis című jegyzetet; majd 1958-ban
ennek a II. kötetét Mennyiségi ana-
lízis. Gravimetria, volumetria, fizi-
kai és fizikai-kémiai analízisek
címen. Miután az egyetemen 1962-
ben beindult a román nyelvű okta-
tás is, 1976-ban szintén
munkatársaival együtt megjelen-
tette a román nyelvű gyakorlati
jegyzetet (Îndreptar de lucrări
practice de chimie analitică calita-
tivă címen). Ezek a jegyzetei 1981-
ben magyarul és román nyelven új
és bővített kiadásban Minőségi ana-
litikai kémia és Mennyiségi analiti-
kai kémia címen is megjelentek. Ő

volt az egyetem
G y ó g y s z e r é s z e t i
Karán az első tanár,
aki óráin írásvetítőt
használt előadásai
vázlatos megjeleníté-
séhez. Oktatói tevé-
kenységét a
legnagyobb pontos-
sággal és igényesség-
gel látta el
nyugdíjazásáig. Ok-
tatóként több alka-
lommal egyes
évfolyamok, csopor-
tok felelőse volt, ez-
által a diákok jobb
megismerésében ,
problémáik megoldá-
sában tevékenyen tu-
dott részt vállalni.
Bár szigorú volt, de
megértő, és a hallga-
tók nemcsak tisztel-
ték, hanem szerették is.

Tudományos tevékenysége új
analitikai módszerek kidolgozására
(szénhidrátok, élelmiszerszínezé-
kek, aminosavak, digitális glikozi-
dok, aszkorbinsav) és kémiai
anyagok hazai nyersanyagokból
való előállítására (például ichtiol),
valamint erdélyi ásványvizek
makro- és mikroelem-tartalmának
meghatározására irányult. Eredmé-
nyeit a Studii şi cercetări de chimie,
a Studii şi cercetări de igienă şi să-
nătate publică, az Igiena és a Far-
macia országos havilapokban,
valamint a helyi Orvosi Szemle,
Gyógyszerészeti Értesítő című fo-
lyóiratokban közölte. Egyik jelen-
tős dolgozata a Nyulas Ferenc, a
haladó szellemű természettudós
című, amit 1956-ban közölt az Ér-
tesítő 1. számában, a 3-6. oldala-
kon. Nyulas Ferenc ásványvizekkel
kapcsolatos munkájáról írt dolgo-
zata 1958-ban az Orvosi Szemle ha-
sábjain jelent meg. 

Az egyetem orvostörténelmi tan-
székének professzorával, Spiel-
mann Józseffel együtt szerzői a
Nyulas Ferenc című könyvnek,
amely Nyulas sokoldalú munkássá-
gát, orvosi tevékenységét és az ás-
ványvizek kutatása terén végzett
munkáját mutatja be. Ezt a könyvet

a bukaresti Akadémiai Könyvkiadó
1955-ben jelentette meg 336 olda-
lon, 1500 példányban. Ebben Soós
Pál az általa írt mintegy 60 oldalas
önálló fejezetben Nyulas Ferencet
mint vegyészt örökítette meg.
Ugyancsak 1955-ben munkatársai-
val a helyszínen megismételte és
újból elemezte mindazon források
vizét, amelyeket Nyulas a könyvé-
ben leírt. Az eredmény meglepő
volt, mert Nyulas vegyelemzései
pontosnak bizonyultak, ma is meg-
állják a helyüket. Ezenkívül Soós
Pál még a Radna vidéki ásványvi-
zeket is elemezte, kísérleteinek
eredményei megegyeztek Nyulas
eredményeivel. Csak olyan elemek-
nél mutatkoztak eltérések, amelyek
addig még nem voltak ismertek. To-
vábbi vegyelemzéseinek eredmé-
nyei ma is megállják a helyüket,
pontosnak bizonyultak például a
dombháti és románszentgyörgyi
borvizeknél észlelt adatok, melyek
alig tértek el az oldott sókat illetően.

Soós Pál egy Spielmann József-
fel közös tanulmányban foglalko-
zott Nyulas Ferenc ifjúkori
művével is, Tételek az egyetemes
bölcseletből és mennyiségtanból
címen. Ezt a dolgozatukat 1958-ban
közölték az egyetem akkori lapja,
az Orvosi Szemle (4. évf., 1. sz., 84–

90.) hasábjain. Később Mátyus Ist-
vánnak a radnai ásványvizekkel
kapcsolatos megfigyeléseivel is
foglalkoztak A kémikus és balneo-
lógus Mátyus István és kora című
dolgozatukban, amit 1968-ban a
magyarországi Orvostörténeti Köz-
lemények című lapban közöltek.
Ebben részletesen elemezték Má-
tyus Istvánnak az erdélyi borvízfor-
rások összetételéről szóló
vizsgálatait.

Soós Pál oktatói és tudományos
kutatómunkáján kívül az egyete-
men működő találmányok és újítá-
sok elbírálását végző munkacsoport
vezetőjeként számos újítási javaslat
elbírálását is felügyelte. Ezeken
kívül ismeretterjesztő előadásokat
tartott a helyi rádió magyar adásai-
ban, cikkeket közölt a Vörös Zászló
című napilapban.

Marosvásárhelyen, 76 éves korá-
ban, 1996. június 20-án hunyt el.
Sírhelye a római katolikus temető 7.
parcellájában, az 51-es szám alatt
található. Özvegy felesége, Eissen
Gabriella, 2012-ben halt meg,
ugyanabba a sírba temették.

Egykori tanítványai ma is tiszte-
lettel és szeretettel gondolnak rá,
mert végtelen emberségének és
mérhetetlen tudásának így állítha-
tunk méltó emléket. 

Emlékezés a 100 éve született dr. Soós Pál egyetemi tanárra, 
a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar analitikai tanszékének egykori vezetőjére

Péter H. Mária

Soós Pál egyetemi indexe a kolozsvári Ferdinand Király Egyetemen
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Gyakran játszom a gondolattal, hogy
Aranka György szobra még a főtérhez tartozik,
ahogy bronzba öntött lépésével viszi a könyvet
és a gyertyát az Iskola utca felé. Az egykori
százezres felvonulásra emlékeztető könyvet és
gyertyát bal kezében tartja, jobb karjának len-
dületes mozgásában ott van az erő, a tudo-
mány iránt elkötelezett határozottság, és
erőteljes haladása közben kabátjának egyik
sarka felbillen. Ettől még művészibb lett ez a
műalkotás, de a kabát hajlatának van egy ér-
dekes története. 

Amikor városunk kiváló szobrásza elnyerte
a megbízatást zágoni Aranka György tudós,
író egész alakos szobrának elkészítésére, egy
zsinórozott magyaros kabátban – atillában –
képzelte el a nyelvművelő tudós társaság lét-
rehozóját. Megtudta, hogy a vártemplomi lel-
kipásztor vasárnaponként egy ilyen
combközépig érő atillában szolgál, ezért el-
kérte a zsinórozott kabátot, hogy élethűen lát-
hassa a modellt ebben az öltözetben. Mindezt
úgy tudtuk megoldani, hogy vasárnap az isten-
tisztelet után odaadtam az atillát, szombaton
este pedig visszakaptam a szolgálatok idejére.
Könnyen megoldható volt mindez, mert a szo-
bor eredeti gipszformája a Vártemplom mel-
letti egykori sorozó, ma múzeumi épület egyik
földszinti szobájában készült. Ott mutatta meg
nekem is Gyarmathy János a még alig-alig
száradó gipszalakot.

Néhány napra rá, egy kora reggeli órában
felhívott telefonon a szobrászművész, és szo-
morú hangon adta tudtomra: baj van, eltört a
kabát, és még egyszer elkérné az atillámat.
Nemcsak az álmosságtól nem értettem Janó
bejelentését, hanem azért sem, mert én addig
ilyent nem hallottam, hogy „eltört a kabát”.
Pedig színtiszta igazságot mondott, valaki

hozzáért a még törékeny gipszkabát felbillenő
sarkához, és egy tenyérnyi darab letört belőle.
Erre atillám újból szolgálatba állt, s a kabát
a májusi szoboravatáson már sértetlenül dísz-
elgett a gyönyörű népviseletes széki fiatalok
félkörében.

Ezzel a szoborral a késői utókor rótta le há-
láját Aranka György emléke előtt, mert a korai
utókor hálátlan volt, még a sírját sem jelölte
meg, pedig itt nyugszik valahol a református
temetőben. Aranka György sokban kötődik vá-
rosunkhoz: itt járt iskolába addig, amíg édes-
apja a Vártemplom papja volt, majd az akkor
még városi ranggal rendelkező Székre ment
vissza, ahol később püspökként halt meg. 

Főtéri történet
Eltört a kabátBár az újkoronavírus-járvány kitö-

rése óta nem tanácsos külföldre 
utazni, vannak, akik erre kénysze-
rülnek, másoktól a munkahelyen
kérik, hogy bizonyos időszakokban
elvégeztessék a koronavírustesztet.
Sokan félnek ettől a lépéstől, 
arra gondolva, hogy tesztelés köz-
ben esetleg megfertőződhetnek, 
ezért a vizsgálatok mibenlétéről ér-
deklődtek. 

Mielőtt erre rátérnénk, a CoViD-19-ről
ismételjük el, hogy másik két súlyos légző-
szervi betegséget okozó elődjét, a SARS-
CoV-ot és a MERS-CoV-ot követte, mind a
két vírus heveny légzőszervi betegséggel
járó járványt okozott főleg Kína és a Közel-
Kelet országaiban. Utódjuk, a CoViD-19 a
betegség angol nevének, a Corona Virus
Desease, azaz koronavírus betegség rövidí-
tése, a 19 pedig a megjelenés évét jelzi. A
betegséget okozó vírus neve, a SARS-CoV-
2, ugyancsak az angol nyelvű szavak rövi-
dítéséből származik, súlyos akut
légzőszervi szindrómát okozó 2. koronaví-
rus jelentéssel.

Mivel beléptünk az őszbe, és nemsokára
hideg napok várnak ránk, a szokásos inf-
luenzajárványok is megjelenhetnek. Bár
vannak hasonló tüneteik, fontos felis-
merni, hogy melyikről van szó. A csepp-
fertőzéssel a levegőben vagy a széklettel
is terjedő koronavírus az emberek többsé-
génél enyhe légúti fertőzéssel jár, és van-
nak tünetmentes vírushordozók is. A
súlyosabb esetekre a hirtelen felszökő
magas láz, száraz, majd hurutos köhögés,
a szaglási és ízérzék elveszítése, étvágyta-
lanság, légszomj jellemző, és súlyos tünet-
ként a tüdőgyulladás. Esetenként
izomfájdalom és hasmenés is felléphet.
Lappangási ideje néhány naptól két hétig
tarthat. Tízből egy betegnél fordulnak elő
fel súlyosabb tünetek, százból egy-két sze-
mély életét nem tudják megmenteni. Álta-
lában idős, de ritkábban fiatal krónikus

betegség(ek)ben szenvedő páciensekről van
szó, ám kivételek is előfordultak.

A biztos diagnózis kimutatására alkalmas
PCR-teszt (polimeráz láncreakció) már az
első napokban igazolja a fertőzést. A mintát
a garat nyálkahártyájából veszik, és mole-
kuláris mikrobiológiai laboratóriumban
dolgozzák fel. A pozitív eredmény biztos
fertőzöttséget jelent. Ha a fertőzés kezdetén
túl kevés még a vírus a szervezetben, nega-
tív lesz az eredmény. Ezért kérnek két, 48
óra különbséggel elvégzett negatív tesztet,
ami biztos diagnózisnak számít, és mente-
síti az adott személyt a járványügyi megfi-
gyelés és a karantén alól. A mintavételre
éhgyomorral kell jelentkezni, hat órával
előtte nem szabad fogat mosni, dohányozni,
rágógumit rágni. 

A magas érzékenységű szerológiai vizs-
gálat pontosan kimutatja, hogy az egyén
fertőzött-e, átesett-e már a fertőzésen, és azt
is, hogy van-e már védettsége. A vizsgálatot
vénából vett vérből végzik ELISA vagy IFA
(immunfluoreszcens) módszerrel, amelyek-
hez komoly laboratóriumi berendezés szük-
séges. Ezzel a teszttel az immunrendszer
által termelt ellenanyagok – Ig (immunoglo-
bulinok) – és a hosszú távú védelmet bizto-
sító memória-immunsejtek (IgG)
mennyiségét mérik. Az immunanyagok ter-
melődése már a fertőzést követő negyedik
napon elkezdődik, és mennyiségük egy hét
után mérhetővé válik. A fertőzést követő ti-
zedik nap kezdődik el a hosszú távú (egy-
három éves) védettséget biztosító
IgG-ellenanyag termelődése, de ez egyé-
nenként változhat.

A koronavírus-IgG-ellenanyagteszttel a
hosszú távú védettséget jelentő ellenanyag
mennyisége mérhető. Ezt a betegség gya-
nújának a felmerülése után egy hónappal
érdemes elvégeztetni, egyrészt, mert kide-
rül, hogy az esetlegesen enyhe tünetekkel
járó állapot valóban koronavírus-fertőzés
volt, továbbá a szervezet immunválaszának
az erőssége is. (b.)

Mit mutatnak a tesztek?

Ötvös József

Fernando Rey
(valódi neve: F. Casado
D’Arambilla) spanyol

színész egyik szentenciáját
idézzük a rejtvény 

fősoraiban.
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Szeptember 24-i rejtvényünk megfejtése: A strandfürdő az a hely, ahol a szépség revansot vesz az okosságon.
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Huszonöt év után BL-csoportkörben a Ferencváros
A Ferencváros huszonöt év után

újra bejutott a labdarúgó Bajnokok
Ligája csoportkörébe: a magyar baj-
nokcsapat a selejtező utolsó köré-
nek visszavágóján – a múlt heti
idegenbeli 3-3-at követően – gól
nélküli döntetlent játszott a norvég
Molde együttesével. Szerhij Rebrov
vezetőedző remekül megszervezte
csapata védekezését, és két komo-
lyabb norvég helyzetet leszámítva
magabiztosan hozta le kapott gól
nélkül a Molde elleni második talál-
kozót, ami elegendő volt a sikerhez.

Legutóbb a 2009/2010-es idény-
ben volt magyar csapat a BL főtáb-
láján, akkor a Debrecennek sikerült
ez.

A ferencvárosi szurkolók, akár-
csak legutóbb a Dinamo Zágráb

ellen, ezúttal is a Groupama Aréna
oldalából biztatták kedvenceiket,
akiknek egy Edda Művek-idézetet
hagytak a B-közép lelátóján: …Adj
erőt, hogy be tudjak lépni, van
hitem a magas falak előtt!

Jól látható volt az első félidőben,
hogy mindkét csapat elsődleges
célja kapott gól nélkül lehozni a ta-
lálkozót, így a statisztikusoknak
nem volt nehéz dolguk, ugyanis
kaput eltaláló lövésből egyetlenegy
akadt a 45 perc alatt.

A második játékrész is hasonlóan
kezdődött, mégis egy védelmi hiba
után az 54. percben a norvégok kis
híján megszerezték a vezetést. A
túloldalon Zubkov előtt adódott
nagy lehetőség, de pocsékul találta
el a labdát.

Miután a norvégoknak volt fon-
tosabb a gólszerzés, ezért a ven-
dégcsapat nagyjából a 70. perctől
feljebb tolta a védekezését, hat
perccel később pedig ziccerig jutott,
de Dibusz hatalmasat védett lábbal.

A 87. percben újabb nagy norvég
lehetőség maradt ki, és mint kide-
rült, ez volt az utolsó esélyük a ven-
dégeknek.

A lefújást követően felcsendült a
BL himnusza, a stadionon kívül
pedig óriási tűzijáték vette kezdetét.

A csoportkörbe jutással a Ferenc-
város az eddig megkeresett 6,4 mil-
lió euró mellett további 15,25 millió
euróhoz jut.

A csoportkör csütörtöki sorsolá-
sát a Ferencváros a negyedik kalap-
ból várja.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája-

selejtező, rájátszás, visszavágó
mérkőzések: FTC – Molde 0-0
(továbbjutott: FTC, 3-3-as össze-
sítéssel, idegenben szerzett több
góllal), Dinamo Kijev – Gent 3-
0 (továbbjutott: Dinamo Kijev,
kettős győzelemmel, 5-1-gyel),
Omonia Nicosia – Olimpiakosz
Pireusz 0-0 (továbbjutott: Olim-
piakosz, 2-0-lal).

Az UEFA Twitter-üzenetben köszöntötte az FTC-t
Twitter-üzenetben köszöntötte a 25 év után újra a Bajnokok Ligája

csoportkörében szereplő Ferencváros labdarúgócsapatát az európai szö-
vetség (UEFA). „Köszöntünk újra itt, Ferencváros!“ – írta a közösségi
médiafelületen az UEFA, amely egy emlékezetes mérkőzést és ered-
ményt is felidézett a magyar bajnok 25 évvel ezelőtti főtáblás szerep-
léséből. Az európai szövetség az 1995. november 1-jén, az Üllői úton
1-1-es döntetlennel zárult FTC – Real Madrid csoportmeccs góljairól
készült videót töltötte fel. Azon a találkozón ifj. Albert Flórián szerzett
vezetést a zöld-fehéreknek, akik sokáig vezettek, de aztán a 74. percben
Raúl egyenlített, és ezzel beállította a végeredményt.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó BL-selejtező, playoff, visszavágó: Ferencváros – Molde

(norvég) 0-0, továbbjutott: a Ferencváros, 3-3-as összesítéssel, idegen-
ben lőtt gólokkal.

Budapest, Groupama Aréna, zárt kapus, vezette: Björn Kuipers (hol-
land).

Sárga lap: Botka (42.), illetve Aursnes (26.), James (49.), E. Hestad
(55.).

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister – Haratin,
Sigér (79. Laidouni), Somália (87. Frimpong) – Uzuni, Nguen (79.
Isael), Zubkov.

Molde: Linde – Pedersen, Gregersen, Ellingsen, Haugen – Hussain
(81. Omoijuanfo), Aursnes – E. Hestad, Eikrem, Knudtzon (64.
Brynhildsen) – James.

Ferencvárosi játékosok ünnepelnek a Molde elleni zárt kapus mérkőzés után 
Fotó: MTI/Kovács Tamás

EL-selejtező: A Fehérvár 
megismételheti 2012-es bravúrját

Nem bajnokként indulva a magyar
csapatok közül eddig egyedüliként a Fe-
hérvárnak – még Videoton néven – sike-
rült csoportkörbe jutnia a nemzetközi
sorozatokban, ezt a 2012-es bravúrt is-
mételheti meg ma, amennyiben a Stan-
dard Liege vendégeként sikerrel veszi a
labdarúgó-Európa-liga utolsó selejtező-
körét.

A továbbjutás abban a tekintetben is
történelmi lenne, hogy először szerepel-
hetne egy idényben két magyar együttes
az európai klubsorozatok főtábláján, mi-
után a Ferencváros kedden bejutott a Baj-
nokok Ligája 32 csapatos elitmezőnyébe.

Ehhez viszont komoly meglepetést
kellene okoznia a Fehérvárnak, tekintve,
hogy az ellenfele sokkal tapasztaltabb
nemzetközi porondon: a belga együttes
az előző két idényben csoportkörös volt
az Európa-ligában, míg az elmúlt kilenc
évben hatszor szerepelt a 48 csapatos fő-
táblán, egy ízben, a 2011/2012-es sze-
zonban pedig egészen a negyeddöntőig
menetelt.

A találkozó 21 órakor kezdődik, az M4
Sport közvetíti.

Minden párharc egy mérkőzésen dől el,
zárt kapuk mögött. A csoportkör sorsolását
pénteken 14 órától tartják Nyonban.

* Angol Premier Liga, 3. forduló: Brighton
& Hove Albion – Manchester United 2-3,
Burnley – Southampton 0-1, Crystal Palace –
Everton 1-2, Fulham – Aston Villa 0-3, Liver-
pool – Arsenal 3-1, Manchester City – Leices-
ter 2-5, Sheffield United – Leeds  United 0-1,
Tottenham – Newcastle United 1-1, West
Bromwich – Chelsea 3-3, West Ham United –
Wolverhampton 4-0. Az élcsoport: 1. Leicester
9 pont (12-4), 2. Liverpool 9 (9-4), 3. Everton
9 (8-3).

* Spanyol La Liga, 3. forduló: Alavés – Ge-
tafe 0-0, Atlético Madrid – Granada 6-1, FC
Barcelona – Villarreal 4-0, Betis – Real Madrid
2-3, Eibar – Athletic Bilbao 1-2, Cádiz – Se-
villa 1-3, Osasuna – Levante 1-3, Valencia –
Huesca 1-1, Valladolid – Celta Vigo 1-1, Elche
– Real Sociedad 0-3. Az élcsoport: 1. Getafe 7
pont/3 mérkőzés (4-0), 2. Valencia 7/4 (7-5),
3. Betis 6/4 (5-6).

* Olasz Serie A, 2. forduló: Bologna –
Parma 4-1, Cagliari – Lazio 0-2, Crotone – AC

Milan 0-2, Inter – Fiorentina 4-3, Napoli –
Genoa 6-0, AS Roma – Juventus 2-2, Sampdo-
ria – Benevento 2-3, Spezia – Sassuolo 1-4,
Torino – Atalanta 2-4, Hellas Verona – Udinese
1-0. Az élcsoport: 1. Napoli 6 pont (8-0), 2. AC
Milan 6 (4-0), 3. Verona 6 (4-0).

* Német Bundesliga, 2. forduló: Möncheng-
ladbach – Union Berlin 1-1, Bayer Leverkusen
– RB Lipcse 1-1, Hoffenheim – Bayern Mün-
chen 4-1, Freiburg – Wolfsburg 1-1, Hertha
BSC – Eintracht Frankfurt 1-3, Schalke 04 –
Werder Bréma 1-3, Mainz – VfB Stuttgart 1-
4, Augsburg – Borussia Dortmund 2-0, Armi-
nia Bielefeld – 1. FC Köln 1-0. Az élcsoport:
1. Hoffenheim 6 pont (7-3), 2. Augsburg 6 (5-
1), 3. RB Lipcse 4.

* Francia Ligue 1, 5. forduló: Angers –
Brest 3-2, Bordeaux – Nice 0-0, Dijon – Mont-
pellier HSC 2-2, Lille – Nantes 2-0, Lorient –
Lyon 1-1, Olympique Marseille – Metz 1-1,
AS Monaco – Strasbourg 3-2, Nimes – Lens 1-
1, Reims – Paris St. Germain 0-2, St. Etienne
– Stade Rennes 0-3. Az élcsoport: 1. Stade
Rennes 13 pont, 2. Lille 11, 3. Montpellier 10.

Sorsolás és az UEFA legjobbjainak 
kihirdetése Genfben

Az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA)
csütörtökön (ma) tartja a
Bajnokok Ligája cso-
portkörének sorsolását
és ezzel egyidejűleg
megnevezi az elmúlt
idény legjobbjait.

A BL-ben 26 csapat
alapból főtáblás, hoz-
zájuk került három
kedden – köztük a Fe-
rencváros – és csatla-
kozott további három
tegnap (a mérkőzések
lapzártánk után feje-
ződtek be). A nyolc négyes csoportot négy ka-
lapból sorsolják ki. Az elsőbe a címvédőt,
valamint az Európa-liga legjobbját, továbbá a
hat legmagasabban rangsorolt bajnokság első
helyezettjét sorolták. A 2-4. kalap összetételét
az UEFA-együttható határozza meg – amint az
a szövetség honlapján olvasható. Egy ország-
ból két csapat nem kerülhet azonos csoportba.

Egyelőre csak az első két kalap pontos név-
sora ismert (az FTC a negyedik kalapban lesz):

• 1. kalap: Bayern München (német), Sevilla
(spanyol), Real Madrid (spanyol), FC Liver-
pool (angol), Juventus (olasz), Paris Saint-Ger-
main (francia), Zenit (orosz), FC Porto
(portugál)

• 2. kalap: FC Barcelona (spanyol), Atlético
Madrid (spanyol), Manchester City (angol),
Manchester United (angol), Sahtar Donyeck
(ukrán), Borussia Dortmund (német), Chelsea
(angol), Ajax Amsterdam (holland)

A csoportszakasz játéknapjai: október 20. és
21., október 27. és 28., november 3. és 4., no-
vember 24. és 25., december 1. és 2., december
8. és 9.

A romániai idő szerint 18 órakor kezdődő
genfi program keretében nevezi meg az UEFA
az elmúlt idény legjobbjait 12 kategóriában: az
év férfi és női játékosa, az év edzője férfi és
női csapatnál, továbbá a Bajnokok Ligája leg-
jobb kapusa, védője, középpályása, csatára a
férfiaknál és a nőknél.

A CFR duplázni készül
Kilenc év után fordulhat elő ismét, hogy a Kolozsvári CFR két egymást követő

évadban is felkerül valamely európai kupasorozat főtáblájára: a román bajnoknak
ehhez a finn KuPS csapatát kellene legyőznie ma 18.30 órai kezdettel az Európa-
liga-selejtező rájátszásában. Tavaly a CFR továbbjutott a csoportkörből a második
számú kontinentális kupasorozatban, a tizenhatoddöntőben pedig úgy esett ki, hogy
nem kapott ki a később kupagyőztes Sevillától (1-1 és 0-0 volt a két mérkőzés ered-
ménye). A kolozsvári csapat a Bajnokok Ligája-selejtezőből került át az Európa-li-
gáéba, miután hazai pályán tizenegyespárbajban alulmaradt a Dinamo Zágrábbal
szemben. A csütörtök esti továbbjutás 5 millió eurós bevételt jelentene a klubnak. A
mérkőzés televíziós közvetítéséről szerdán délután még nem volt információ.

A Fehérvár FC kapusa, Kovácsik Ádám örül a Reims el-
leni mérkőzés végén, amikor eldőlt, hogy tizenegyesek-
kel továbbjutottak. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A kolozsvári csapat az előző körben a svéd Djurgardent búcsúztatta. Fotó: GPS

Európai focikörkép

Fotó: BeSoccer



A vasárnapi helyhatósági vá-
lasztásokon tovább erősítette
pozícióját az RMDSZ Maros
megyében, ahol további
három új polgármesteri tiszt-
séget szerzett, és sok esetben
a helyi tanácsokba is több
képviselőt juttatott be, mint
négy évvel ezelőtt.

Nyárádremetén Magyari Péter a
szavazatok 86,52%-át szerezte meg,
így harmadik mandátumát kezdheti
a község élén. A 13 fős testületben
az RMDSZ 11 helyet, az EMSZ 2
helyet szerzett. Balogh Istvánt ötöd-
ször választották Csíkfalva élére,
miután a szavazatok 73,78%-át
kapta vasárnap, a 11 fős tanácsban
az RMDSZ 8 helyet tudhat magáé-
nak. Nyárádszeredában sem volt
meglepetés, Tóth Sándor a szavaza-
tok 81,44%-ával harmadszorra lett
a város polgármestere, és a 15 fős
tanácsban az RMDSZ 11 helyet
szerzett meg. Jedden Bányai István

második mandátumát kezdheti, mi-
után vasárnap a szavazatok 77,2%-
át szerezte meg két kihívójával
szemben, a 13 fős testületben pedig
8 helyet tudhat magáénak az
RMDSZ. Koronkában is másodszor
választották polgármesterré Takács
Szabolcs Istvánt, itt a 13 fős helyi
tanácsban is sikerült megőrizni a
többséget, 7 hely az RMDSZ jelölt-
jeié.

Szovátán is az RMDSZ tarolt, a
voksolók 93,1%-a Fülöp László
Zsolt polgármesternek szavazott
bizalmat a második mandátumra
is, míg a 17 fős tanácsban az
RMDSZ 16 helyet tudhat magáé-
nak.

Negyedszerre bízták a lakosok
Gernyeszeg vezetését Kolcsár Gyu-
lára, aki két ellenfelét fölényesen
(87%) utasította maga mögé, míg a
15 tagú helyi tanácsban az RMDSZ
11 helyet szerzett. Marossárpatakon
Kozma Barna negyedszer nyerte el
a lakosság bizalmát, a szavazatok
89%-át szerezte meg, a 13 fős tes-
tületben pedig 10 helyet foglal el az

RMDSZ. Sófalvi Sándor Szabolcs-
nak Marosszentgyörgyön negyed-
szer szavaztak bizalmat a
választópolgárok, az elöljáró a sza-
vazatok 86,39%-át kapta meg to-
vábbi négy román ellenféllel
szemben, a 17 tagú helyi tanácsban
pedig 12 helyet kapott az RMDSZ.
Mezőpanitban második polgármes-
teri mandátumát kezdi Bodó Előd
Barna, míg a 15 fős képviselőtestü-
letben 14 széket az RMDSZ taná-
csosai foglalhatnak el.

Simon István már hatodszorra
kapott megbízatást Kerelőszentpá-
lon, a szavazatok 69,2%-át szerezte
meg két román ellenfelével szem-
ben, míg a 13 fős tanácsban az
RMDSZ-nek 6 képviselője lesz a
következő négy évben.

Vámosgálfalván Balog Elemér
harmadszor lesz polgármester, mi-
után a szavazatok 90,53%-át sze-
rezte meg a román pártok színeiben
induló két magyar versenytársával
szemben, illetve a 13 tagú helyi ta-
nácsban 12  az RMDSZ-é. Kükül-
lőszéplakon is újrázott Szakács

Béla, aki a szavazatok 80%-át sö-
pörte be, így negyedik községveze-
tői mandátumát szerezte meg, míg
a 11 fős helyi tanácsba 6 RMDSZ-
es jelölt került be. Mezőcsáváson
Szabó József Levente ötödik man-
dátumát kezdi, miután a voksolók
59%-a őt részesítette előnyben
három román ellenfelével szem-
ben, és a 15 tagú helyi tanácsban is
sikerült megerősíteni az RMDSZ
súlyát, amely 10 helyet szerzett
meg.

Új polgármestere lesz Balavásár
községnek, ahol a szavazatok
54,34%-ának megszerzésével Varga
Adorján egy magyar és két román
ellenfelét utasította maga mögé,
míg a 13 fős tanácsban az RMDSZ
7 helyet tudhat magáénak. Új veze-
tője van Nyárádmagyarósnak is,
ahol ismét az RMDSZ jelöltjét vá-
lasztotta a lakosság, bizalmat sza-
vazva Kacsó Lajosnak, és
Nyárádkarácson községben is az
RMDSZ jelöltje, Bodó Károly
Gyula került ki győztesen.

Továbbra is Jánosi Ferenc
marad Nagyernye, Kovács Edit
Maroskeresztúr, Kristóf József Ma-

gyaró, Iszlai Tibor Dózsa György
polgármestere, ellenfelek nélkül új-
ráztak Bíró Csaba Sóváradon, Ba-
rabási Ottó Székelyhodoson,
Benedekfi Csaba Székelyberében,
Karácsony Károly Nyárádgálfal-
ván, Szőcs Antal Backamadarason,
Osváth Csaba Ákosfalván, Dósa
Sándor Kibéden, Varga József Gyu-
lakután. Az RMDSZ-nek sikerült
megőriznie az eddigi 39 önkor-
mányzatot, amelyhez a vasárnapi
választáson további hármat tett
hozzá: Szászrégennek ismét ma-
gyar polgármestere lesz Márk
Endre személyében, Mezőmadara-
son is a szövetség jelöltje, Kovács
Ilona győzött, míg Beresztelkén
Deák Attila szerezte meg a község-
vezetői tisztséget. Ezúttal sem sike-
rült viszont visszaszereznie az
RMDSZ-nek a 2012-ben elveszített
makfalvi községvezetői tisztséget,
ahol ismét Vass Imrének (EMSZ)
és csapatának szavaztak többséget
a községbeliek.

Az ákosfalvi az egyetlen Maros
megyei helyi tanács, amelyben csak
RMDSZ-es képviselők ülnek majd
a következő időszakban.
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Gligor Róbert László

Orbán Viktornak és a Fidesz-
nek egyértelműen üzent Do-
nald Tusk, az Európai
Néppárt (EPP) elnöke múlt
hétfői beszédében. Az EPP
ismét halasztotta a Fidesz ki-
zárásáról való szavazást,
mert az újkoronavírus-jár-
vány miatt online tartottak
találkozót, és erről a kérdés-
ről személyes megjelenéssel
zajló gyűlésen szeretne dön-
tést hozni az Európai Nép-
párt. 

Donald Tusk a videókonferen-
cián most csak állásfoglalást fogal-
mazott meg: elmagyarázta a
magyar miniszterelnöknek és a
magyar kormánypártnak, hogy kik
a valódi keresztények, és mi az
igazi kereszténydemokrácia egy
világjárvány idején.

Beszédében emlékeztetett, hogy
egyelőre a szakemberek sem tud-
ják, milyen hosszú járványra kell
felkészülni, így azt sem lehet tudni,
hány áldozatot követel még a be-
tegség. A pandémia extrém terhet
ró az egészségügyi ellátórendszerre
és a gazdaságra egyaránt.

Ez a helyzet rendkívüli politikai
próbatétel keresztényeknek, euró-
paiaknak és demokratáknak egya-
ránt, mondta Donald Tusk, és így
folytatta: „A keresztény szemlélet
a járvány idején a valódi aggoda-
lom minden emberért, nőért és fér-
fiért, különösen a legérzékenyebb
csoportokat illetően. A keresztény
hozzáállást a mindenki iránti
együttérzés határozza meg”.

A kereszténydemokráciáról
pedig ezt mondta: „Kereszténynek
lenni ezekben az időkben azt je-
lenti, hogy őrködni kell azon, hogy
etikus legyen a politika, sokkal in-
kább, mint az átlagos időkben”.

Az EPP vezetője hangsúlyozta:
a vírussal szemben kemény küz-
delmet kell vívniuk most az egyes
országok társadalmainak, a döntés-
hozókat is számos esetben kemény
döntésekre kényszeríti a rendkívüli
helyzet. Donald Tusk szerint épp
ezért nem lehet megengedni, hogy
a politikusok hibázzanak, hogy ne
legyenek mindenki iránt empatiku-
sak.

A hibákat az emberek megbo-
csáthatják a politikusoknak, mert
mindenki hibázik, de sohasem fog-
ják megbocsátani a cinizmust, a
gondatlanságot vagy a hazugságot.

Donald Tusk később úgy fogal-
mazott, hogy az együttműködés és
a bizalom építésére van szükség az
emberek és a kormányok között
egyaránt, ezért nem engedhető meg
a manipulatív propaganda.

Az Európai Néppártban egy po-
litikus sem maradhat közömbös, ha
valaki a járványt kihasználja kor-
rupciós célokra, a demokrácia és az
emberi jogok érvényesülésének
gyengítésére.

Az EPP elnöke határozottan ki-
mondta, hogy az európai adófize-
tők befizetéséből nyújtott „EU-s
támogatás nem szolgálhatja azokat
a kormányokat, amelyek ideológi-
ája teljesen ellentétes az európai ér-
tékekkel és célokkal”.

Donald Tusk a migrációról
szólva úgy fogalmazott, hogy „a
világjárvány elhalványította a me-
nekültek elosztásáról és a mene-
dékkérésről szóló vitát. Az Európai
Bizottság elnöke, Ursula von der
Leyen által bemutatott új javaslatot
a jó irányba való lépésnek nevezte,
de figyelmeztetett, hogy így is
nagy kihívás lesz konszenzust el-
érni. Arra kérte az EPP elnökeként
a Európai Néppárt tagságát, hogy a
migráció problémáját az eddiginél
szélesebb kontextusban gondolják
újra.

Nem engedhetjük meg ugyan-
azokat a hibákat, amelyek táptalajt
jelentettek a radikális jobboldal po-
litikája számára.

Donald Tusk szerint az európai
külső határ védelmét erősíteni kell,
de közben nem szabad megfeled-
kezni a szolidaritás fontosságáról
sem.

Az Európai Néppárt elnöke be-
szédében emlékeztette a tagságot,
hogy a Fidesz kizárásáról folyó
vita régóta zajlik:

A világjárvány meghiúsította,
hogy erről döntsünk. Ez nem kifo-
gás, csupán magyarázat arra, hogy
miért halasztjuk a döntést.

Az elmúlt hetekben az EPP szá-
mos politikusával egyeztetett Do-
nald Tusk a Fidesz kizárásáról. Azt
tapasztalta, hogy vannak olyanok
az Európai Néppártban, akiknek
megfelel a Fidesz politikája, de azt
is tapasztalta, hogy mások a kizá-
rás mellett érvelnek.

Az az igazság, jelenleg nem
mondható meg, hogy a Fideszt ki-
zárni akarók vagy az újraintegrálni
vágyók vannak-e többségben.

Ezt csak az mutathatja meg
egyértelműen, ha szavaznak majd
a magyar kormánypárt kizárásáról.
Donald Tusk szerint a probléma
esszenciája nem pusztán a Fidesz
politikája, hanem az a „létező és
aggasztó trend”, ami érzékelhető
az Európai Néppártban és egész
Európában.

Forrás: hu.euronews

Forrás: wikipedia

Az EPP ismét halasztotta a Fidesz kizárásáról való szavazást
Donald Tusk üzenete Orbán ViktornakA kilencedik kiadásához érkezett

Székelyföldi Peron Music Tehet-
ségkutató Fesztivál nem csupán a
zenélésről, a zene szeretetéről szól,
hanem egyéb, a zeneiparban fontos
tudnivalókkal is segíti a benevezett
erdélyi együtteseket. Idei újdonság,
hogy a tehetségkutatót megelőző
napon zenekari menedzsment témá-
ban beszélgetésekre hívják a zene-
karokat. A cél, hogy a benevezett
együttesek ne ellenfelekként tekint-
senek versenytársaikra, hanem köl-
csönösen támogassák egymást,
szakmailag és emberileg egyaránt,
továbbá rendelkezzenek mindazzal a
tudással, ami zenekarukat sikeressé
teszi. A programról hamarosan pon-
tos infókat közölnek. Jelentkezési
határidő: november 1. A fesztivál

időpontja és helyszíne: november
21., Székelyudvarhely, Siculus Ifjú-
sági Ház. Zsűri: Bocsárdi Magor ze-
nész, zeneszerző, színész, Koszorús
Krisztina énekes, zenész, dalszerző,
Péter Attila rendezvénytechnikai
szakember (Byron), zenész, hang-
technikus, Nightlosers, Székely
Erika zenész, énekes, Szabó Attila –
MÁS rádió, kommunikációs szak-
ember. I díj: meghívó az Öröm a
zene tehetségkutató döntőre. Minden
színpadra került zenekarnak profi,
klipszerű koncertfelvétel, hangfelvé-
tel, videoklip-forgatás. Jelent-
kezési lap a fesztiválra:
https://forms.gle/ghDDEyo1X4bhQ
emE9. A rendezvény szervezői az
Udvarhelyi Fiatal Fórum és a Peron
Music Alapítvány Tatabányáról.

Jelentkezés a 9. Peronra

Cápák százezreire jelent ko-
moly veszélyt a koronavírus
elleni vakcináért folyó harc: a
cápamájolajból kinyerhető
szkvalénre ugyanis hatalmas
mennyiségben lehet szükség
a koronavírus ellen fejlesztett
védőoltásokban.

A szkvalént évtizedek óta hasz-
nálják védőoltásokhoz, a koronaví-
rus elleni vakcina fejlesztésén is
dolgozó brit GlaxoSmithKline
többnyire ezt használja influenzaol-
tásaiban. A szkvalén fokozza a szer-
vezet immunválaszát, vagyis
hatásosabbá teszi az oltóanyagot.

Egy tonna szkvalénhez 2500–
3000 cápára van szükség, ami állat-
védők számításai alapján 250 ezer
tengeri ragadozót jelent, ha a Föld
teljes népességét be akarják oltani
egyszer. Ha pedig kétszer oltanak
be mindenkit – márpedig jelenleg

ez a forgatókönyv a valószínűbb –,
az félmillió cápaéletbe kerül. 

A GlaxoSmithKline már május-
ban bejelentette, hogy egymilliárd
adag szkvalént készül gyártani,
hogy azt majd a koronavírus elleni
vakcinához használhassák.

„Az, hogy vadon élő állatokat öl-
jünk le, semmiképpen nem fenn-
tartható megoldás, kiváltképp egy
csúcsragadozó esetében, amely
egyébként sem szaporodik nagy
számban” – figyelmeztetett Stefa-
nie Brendl, a Cápák Szövetségesei
állatvédő csoport alapító igazga-
tója.

Úgy tudni, a gyógyszergyártók
erre is gondolva már dolgoznak he-
lyettesítőanyag kifejlesztésén is: er-
jesztett cukornádból kivont
szintetikus szkvalénnal helyettesíte-
nék a cápamájolajat. (mózes)

Forrás: Sky News

Több százezer cápa életébe
kerülhet a koronavírus elleni

vakcina

Ezúttal is jól szerepelt az RMDSz

Mózes Edith

Fotó: BBC



LAKÁS

VESZEK egy 2 szobás és egy 3 szo-
bás, I. osztályú lakást a Tudor vagy a
Kövesdomb környékén. Tel. 0745-
625-362. (8999-I)

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

MINDENFÉLE

VÁLLALOK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
Tel. 0771-393-848, 0749-564-921. (8991)

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

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. (8892-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett élettárs, anya, nagy-
anya, anyós, testvér, rokon és jó
szomszéd, 

LÁSZLÓ MAGDOLNA 
szül. Mihály 

volt körzeti egészségügyi 
asszisztensnő 

életének 73. évében elhunyt. Fe-
lejthetetlen szerettünktől 2020.
október 1-jén 13 órakor veszünk
végső búcsút a remeteszegi te-
metőben. Drága emlékét szívünk-
ben örökre megőrizzük. 

A gyászoló család. (9027-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, sógornő,
rokon és jó szomszéd, 

KISS ANUŢA 
szül. Brudan 

marosvásárhelyi lakos életének
74. évében rövid szenvedés után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése október 2-án,
pénteken 15 órakor lesz a koron-
kai ravatalozóból, ortodox szer-
tartás szerint, a koronkai
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9033-I)

Mély fájdalommal értesültünk
arról, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, ükmama,
született 

HEGEDÜS MARGIT 
KÁNTOR SÁNDORNÉ 

2020. szeptember 29-én elhunyt.
Élt 99 évet. 
Búcsúzik tőle leánya, Bözsi, veje,
Béla, unokái: Attila, Levente, Fe-
rike, Richi, dédunokái: Dávid,
Erik és a kicsi Márk. (9037-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Vártemplom presbitériuma
és munkaközössége fájda-
lommal vette tudomásul
drága testvérünk, több évti-
zede presbitertársunk, az ün-
nepi úrvacsoraosztások
rendszeres megbízott segí-
tője, az egyházközségünk hű-
séges tagja, DALI
FERENC halálhírét. Őszinte
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.
Isten vigasztalását kérjük Igé-
jének buzdításával: Ha élünk,
az Úrnak élünk, ha megha-
lunk, az Úrnak halunk. Azért
akár éljünk, akár haljunk, az
Úréi vagyunk.
Nyugodjon békében! (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Az idősek ünnepe 
Október elseje, az időskorúak

világnapjaalkalmábólaMarosvá-
sárhelyiNyugdíjasokÖnse-
gélyző Pénztára ezúton

köszöntitagjaitésaMarosmegyeinyugdíja-
sokat,nagyrabecsülésétéstiszteletéttolmá-
csolja.
Boldogságot,jóegészségetkívánunksze-

retteikkörében!
SzászEmericközgazdász,

avezetőtanácselnöke

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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VÍzzEL éS SzAPPANNAL RENDSzERESEN
KEzET MOSUNK

MINDIG HORDJUK Az ARCMASzKOT, 
MINT A SzUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
Az ISKOLÁBAN éS JÁTéK KÖzBEN IS

KÖVETJüK A TANÁROK 
UTASÍTÁSAIT

EGy CSApAT VAGyUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A jöVŐNKET

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.  


