
Kilencszáz gyerek
világra jöttét 
segítették elő
Tíz év alatt kilencszáz gyerek jött a vi-
lágra a marosszentgyörgyi Zygota
Meddőségi Klinikán végzett, komplex
fertilizációs eljárások eredményekép-
pen – hangzott el az intézmény 10.
évfordulója alkalmából szervezett saj-
tótájékoztatón, amelyen Elekes Dara-
bont István, a klinika menedzsere, dr.
Nagy Barna szülész-nőgyógyász főor-
vos, orvos igazgató, valamint 
dr. Virginás Annamária nőgyógyász
szakorvos vettek részt.
____________5.
Havi 4 euróval
lehet támogatni 
a menedékszobát
Sms-kampánnyal próbál támogatókat
szerezni a marosvásárhelyi, valamint
a kolozsvári menedékszobák fenntar-
tásához a marosvásárhelyi Solidaris
Egyesület. Kétszáz jó szándékú ado-
mányozóra van szükség, akik vállal-
ják, hogy egy, a 8864-es számra
küldött sms révén havi 4 euróval segí-
tik az egyesületet abban, hogy ingye-
nes szállást tudjon biztosítani a fenti
két városban kezelés vagy sebészeti
beavatkozás végett érkező betegek-
nek és hozzátartozóiknak.
____________6.

Sajtótájékoztatóval kezdődött a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház évadnyitó napja szerda délelőtt. A nemrég nyílt, Te-
leki Gemma grófnőről elnevezett Gemma Book Café nevű,
Bolyai utcai könyves kávézóban találkozott a színház veze-
tősége a sajtó képviselőivel, akikhez elsőként Gáspárik Attila,
a színház vezérigazgatója szólt. 

– A pandémia még nem ért véget, és ez érzékenyen érintette azokat
az intézményeket, amelyek a közönségért élnek. A mi életünk nem volt
annyira rossz, mint a magánszférában dolgozó színházaké és a társintéz-
ményeinké, akiket nagyon csúnya módon intézett el a hatalom, például
azokat a művészegyütteseket, filharmóniákat, amelyeknek a tagjait ha-
zaküldték, jogtalanul. Nekünk szerencsénk volt azzal, hogy Bukaresthez

Gáspárik Attila és Keresztes Attila Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Kaáli Nagy Botond

„Összehangolt” döntések

Amikor már a koronavírus-járvány negyedik hulláma javában dúl,
a kórházakban káosz van, és több mint ezer súlyos beteget ápolnak a
Covid-kórházak intenzív terápiás osztályain, Florin Cîţu akkor vizs-
gáltatná ki, hogy hogyan készült fel az egészségügyi minisztérium az
egyre több Covid-beteg ellátására. Úgy látszik, eddig nemigen foglal-
kozott ezzel a kérdéssel, habár a szakemberek már augusztusban elő-
revetítették a koronavírus-járvány negyedik hullámát. Hiába védekezik
azzal, hogy ő többször hangoztatta, nem ért egyet a kórházak intenzív
osztályán a Covid-betegek kezelésére fenntartott ágyak számának
csökkentésével. Hiába háborog, hogy Cseke Attila ügyvivő egészség-
ügyi miniszter kinevezésekor az országban mindössze 600 intenzív te-
rápiás kórházi ágy állt rendelkezésre a koronavírusos betegek
ápolására, miközben azt kérte, hogy az ágyak száma maradjon 1600.
Mindez hiába, ha szavait senki sem hallotta meg, amiért most a mu-
lasztások felelőseit keresi a kormányfő. 

A politikai válság egyik főszereplőjeként a (még!) kormányfő elren-
delheti a Covid-betegek kezelésére fenntartott intenzív terápiás kórházi
ágyak számának növelését 1600-ra, de már szerdán országos viszony-
latban a koronavírusos betegek számára fenntartott 1163 intenzív te-
rápiás ágy közül 1037 foglalt volt. Ha az ágyak száma növelhető is,
sokkal nagyobb gondot jelent az intenzív osztályra kerülő betegeket
ellátó szakszemélyzet hiánya. Lehet, hogy nyugdíjas orvosokat hívnak
vissza, vagy rezidens orvosokat irányítanak az intenzív terápiás 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Évadnyitás a Tompa Miklós Társulatnál

„A kérdéseket 
nekünk is fel kell tennünk”



Insulted – felolvasószínház
A Látó folyóirat szervezésében szeptember 29-én, szer-
dán 19.15-től Andrej Kurejcsik Insulted című művével foly-
tatódik a kortárs drámákat megszólaltató, Havi Dráma
című felolvasószínházi előadás-sorozat. A Patkó Éva for-
dításában és rendezésében színre vitt mű az Alter-Native
nemzetközi rövidfilmfilmfesztivál egyik kiegészítő prog-
ramjaként tekinthető meg a Kultúrpalotában. Szereplők:
Bajkó Edina, Farkas Ibolya, Fincziski Andrea, Kovács Kata
Milla e. h., Stekbauer Hanzi Réka e. h., Strausz Imre Ist-
ván, Szederjesi Teodóra e. h., Zsigmond-Magyari Izabella.
Dramaturg Kelemen Roland. Közreműködik az Eufónia
pedagóguskar. 

Szép György-emlékkiállítás
Az idén márciusban elhunyt marosvásárhelyi festőművész
emlékére rendez kiállítást a Bernády Ház és a 77. évében
eltávozott művész családja. Szép György szülővárosához
ragaszkodó, főként a táj és a falu világából ihletődő alkotó
volt, akinek sajátos stílusú festészete hamar népszerűvé
vált. Öt és fél évtizeden át csoportos kiállításokon és
egyéni tárlatokon láthattuk absztraktba hajló, expresszív
képeit, amelyek hűen tükrözték életszakaszai lelki rezdü-
léseit. Az emlékkiállítás szeptember 23-án, ma 18 órakor

nyílik a Bernády Ház földszinti galériájában. A családi ha-
gyatékból válogatott régebbi és újabb keletű alkotásokat,
a művész életművét Nagy Miklós Kund művészeti író mél-
tatja. A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány egy
kis katalógust is megjelentet erre az alkalomra. 

Szimfonikus hangverseny
Szeptember 23-án, csütörtökön (ma) 19 órától szimfoni-
kus hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekarát Walter Hilgers németországi kar-
mester vezényli, vadászkürtön szólót játszik Gabriel Cup-
sinar, Ausztriából érkező művész. Műsoron: Mozart-,
Richard Strauss-, Mendelssohn-Bartholdy-művek.

Idősek napi ünnepség 
Október 1., az idősek nemzetközi napja alkalmából szep-
tember 30-án, csütörtökön ünnepséget szervez a Romá-
niai Nyugdíjasok Szövetségének Maros megyei fiókja.
Akik részt szeretnének venni az ünnepi ebéden, naponta
10-13 óra között iratkozhatnak fel a szövetség Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén.

Templombúcsú Csejden
Szeptember 26-án, vasárnap 12 órakor tartják Maros-
szentgyörgy fíliájában, Csejden a Szent Gellért tiszteletére
épült kápolna búcsúünnepét.

Hetvenhárom új fertőzés
A járvány kezdetétől tegnapig (szeptember 22-ig) Maros
megyében 24.974 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.
Tegnap 73-mal nőtt a megyében az új esetek száma, hét
korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szer-
dán 127 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórhá-
zaiban, 22-en fertőzés gyanújával voltak beutalva.
Tegnapig 23.327-en gyógyultak meg és 964-en vesztették
életüket a megyében a Covid–19 miatt. 

Naiv alkotók műveit várják
A Maros Megyei Képzőművészek Egyesülete szeptember
29-ig még várja Bandi Dezső tanítványaitól a naiv stílus-
ban készült alkotásokat a X. országos naiv képzőművé-
szeti kiállításra. A kiállítás október 2-án, szombaton délelőtt
11 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Unirea galériában,
ahol a jelenlevők Bandi Dezső egykori szakoktatóra, irá-
nyítóra, szervezőre emlékeznek.

Magyarózdra költözik 
a terápiás program

Objektív okokból Szentkatolna helyett Magyarózdon kerül
sor a Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30-a és október
3-a közötti, szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára
szervezett terápiás programjára. A program célja az absz-
tinencia elérése, információszerzés a függőséggel kapcso-
latban, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel
előzetes interjú alapján történik, jelentkezni még egy
napig, szeptember 24-ig lehet a következő telefonszámo-
kon: Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056-691, McA-
lister Magdolna – 0742-653-331. 

Marosvásárhelyi szobrok 
– pályázat diákoknak

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány a Ber-
nády Napok alkalmával Marosvásárhelyi szobrok címmel
hirdet pályázatot V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok szá-
mára. A pályázók rövid vagy hosszabb kísérőszöveggel el-
látott rövidfilmmel, rajz- vagy festmény-összeállítással
jelentkezhetnek. A pályázati művek beküldési határideje
október 22., 14 óra. További tájékoztatásért és a könyvé-
szetről a Bernády Házban (tel. 0265-266-855) vagy a
0745-196-236-os telefonszámon lehet érdeklődni. A foko-
zódó járványveszély miatt a szokásos városi szintű cso-
portos diákvetélkedő és a hagyományossá vált
sportvetélkedő elmarad.

Csütörtök a múzeumban
A Maros Megyei Múzeum csütörtök esténként zajló prog-
ramsorozata szeptember 23-án (ma) a történelmi és régé-
szeti múzeum várbeli épületének emeletén levő
úgynevezett Tiszti szalonban folytatódik. Gál Szilárd Sán-
dor antropológus 17 órától román, 18 órától magyar nyel-
ven szemlélteti, illetve elemzi egy Marosszentgyörgy
határában felfedezett hun harcos csontvázán a morfológiai
és szabad szemmel látható jeleket. A hun korszak lovasát
2016 nyarán fedezték fel a múzeum munkatársai a Nagy-
ernye–Koronka terelőút építését megelőző, leletmentő
ásatás során, a Tófalva felé vezető út közelében. A csont-
váz nagyon jó állapotban őrződött meg a mellette található
feláldozott ló maradványaival együtt, így rajta számos pa-
leopatológiai jelet lehet felfedezni. A beszélő halott (The
talking dead) nevű interaktív műhelyen való részvétel 12
lejbe, diákoknak, egyetemistáknak 3, nyugdíjasoknak 6
lejbe kerül.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma TEKLA, 
holnap GELLÉRT
és MERCÉDESZ napja.
GELLÉRT: a germán eredetű
Gerhard, Gerhart nevekből
származik, a jelentése gerely,
dárda + erős, merész.

23., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 19 perckor. 
Az év 266. napja, 
hátravan 99 nap.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Fotó: megyei rendőrség

Ebben az időszakban zajlik az Európai Közleke-
désrendészeti Szervek Hálózatának (ROADPOL)
programja, amellyel a végzetes kimenetelű közúti
balesetekre próbálják irányítani a figyelmet.
Szeptember 21-ét pedig olyan nappá nyilváníta-
nák, amelyen vezetés közben az országútra össz-
pontosítva nem történt egyetlen végzetes
kimenetelű baleset sem.

Szeptember 16–22. között „Focus on the road” elneve-
zéssel fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek, amelyhez
a román rendőrség is csatlakozott. A program célja elérni,
hogy szeptember 21-ét olyan nappá nyilváníthassák, ami-
kor Európa-szerte kevesebb balesetet jegyeznek, ugyanak-
kor nem történik halálos kimenetelű közúti baleset. A
közúti ellenőrzések során a rendőrök az alkoholos befolyá-
soltság alatti vezetés és a tudatmódosító szerek veszélyeire
figyelmeztették a járművezetőket, és bírságolták a szabály-
sértőket a sebességhatár túllépése, a kézben tartott mobil-
telefon és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt,
de a műszaki hiányosságok fölött sem hunytak szemet. 

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása sze-

rint a közlekedésben részt vevő mindenik kategóriát bal-
eset-megelőzési tanácsokkal látták el, és figyelmeztették
mindazokra a veszélyekre, amelyekkel számolhatnak,
amennyiben nem tartják be a szabályokat. A Maros megyei
rendőrség a balesetveszélyesnek bizonyuló útszakaszokon
végzett összehangolt ellenőrzést a Kolozs, Beszterce-
Naszód, Szeben és Fehér megyei rendőrökkel közösen.
Egyetlen délelőtt, szeptember 21-én, kedden 7–13 óra kö-
zött 586 közúti bírságot róttak ki 238 ezer lej értékben sza-
bálysértések miatt. Ugyanakkor 23 hajtási jogosítványt
felfüggesztettek, közülük 17 esetben a megengedett
50km/h-s sebességet meghaladó előzésért, egyet a szabály-
talan előzésért, egyet az elsőbbségadás elmulasztásáért, né-
gyet más jellegű kihágásokért. A járművek műszaki
hiányosságáért 12 forgalmi engedélyt vontak be. A Maros
megyei rendőrség folytatja az ellenőrzést és a szomszédos
megyék rendőreivel való együttműködést a balesetek meg-
előzése és csökkentése érdekében. A bírságok és a balese-
tek elkerülése érdekében a közlekedésrendészet fegyelemre
inti a járművezetőket, mindenekelőtt a megengedett sebes-
séghatárok betartását, az úttest állapotához és a látási vi-
szonyokhoz való igazodást, a veszélyes manőverek
elkerülését, az elsőbbség megadását és a szeszes ital vagy
a tudatmódosító szerek használatának mellőzését javasolja.

Az országutakra összpontosítva vezetni
Egyetlen áldozatmentes napért 

RENDEZVÉNYEK

Szer Pálosy Piroska



Klaus Iohannis államfő arra biztatta Florin Cîţu mi-
niszterelnököt, hogy folytassa munkáját, a Nemzeti
Liberális Pártot (PNL) pedig arra, hogy maradjon
kormányon – közölte szerdán az Agerpres hír-
ügynökség.

Az ENSZ-közgyűlés 76. ülésszakán részt vevő elnök az őt
elkísérő újságírókkal folytatott beszélgetés során úgy véleke-
dett: a kormányválság a PNL szombaton, illetve a kormányból
kilépett USR PLUS szövetség október elején esedékes tiszt-
újító kongresszusa után meg fog oldódni anélkül, hogy Florin
Cîţut megbuktatnák a parlamentben. Iohannis szerint Cîţu vé-
gigviheti mandátumát a 2024-es parlamenti választásokig. 

Az államfő bejelentette: jelen lesz volt pártja, a PNL tiszt-
újító kongresszusán, amelyen Florin Cîţu és a pártot négy éve
vezető Ludovic Orban házelnök verseng a PNL elnöki tiszt-
ségéért. Megjegyezte: a PNL-ben mindig is voltak belső viták,
de ezeket a belső választások rendre lezárták, akár úgy, hogy
mindenki felsorakozott a győztes mögött, akár úgy, hogy az
elégedetlenek átigazoltak egy másik pártba, ahogyan Călin Po-
pescu Tăriceanu volt miniszterelnök tette.

Iohannis cáfolta, hogy nem beszélne már Ludovic Orban-
nal, a PNL-elnök őt illető szemrehányásaira vonatkozó kérdést
azonban azzal hárította el, hogy „ki érti már Ludovic reak-
cióit?”.

Ludovic Orban egy televíziós interjúban úgy vélekedett:
nemcsak párton belüli ellenlábasai, hanem Klaus Iohannis

döntése is volt az, hogy őt le kell váltani a PNL éléről. Egy
másik alkalommal arról beszélt: nem érti, Iohannis miért nem
vet véget a kormányválságnak, amit szerinte „az érintettekkel
folytatandó negyedórás négyszemközti beszélgetéssel” el
tudna érni. Orban szerint ő nem tartozik semmivel Iohannis-
nak: korábbi miniszterelnöki kinevezései alkalmával a PNL
jelöltjeként és támogatásával kapott az elnöktől kormányala-
kítási megbízást.

Bukarestben azután alakult ki kormányválság, hogy Cîţu az
USR PLUS ellenkezése dacára és a szövetség egyik minisz-
terét leváltva döntött a harmadik koalíciós partner, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett tízmilli-
árd eurós fejlesztési terv életbe léptetéséről. Az USR PLUS
megvonta a bizalmat Cîţutól, miniszterelnök-cserét követelt a
PNL-től, majd miután ezt nem érte el, bizalmatlansági indít-
ványt kezdeményezett, miniszterei pedig kiléptek a kormány-
ból.

A kormány alkotmányossági óvásban kérdőjelezte meg a
leváltását kezdeményező indítvány szabályosságát, amelynek
elbírálását az alkotmánybíróság szeptember 28-ára, tehát a
PNL tisztújítása utáni időpontra tűzte ki. Addig a parlament-
ben nem szavaznak a kormány sorsáról, így Cîţu tisztségben
lévő miniszterelnökként pályázhat a pártelnökségre a PNL
kongresszusán. A média a kormánypártokon belüli hatalmi
harccal hozta összefüggésbe a kormányválság kirobbanását.
(MTI)

osztályokra? Erről még csak tárgyalni fog a miniszter-
elnök az egészségügyi hatóságokkal és a kórházak veze-
tőivel, de ki tudja, eredményre mikor lehet számítani. 

Az is jellemzi a hatóságok „összehangolt” munkáját,
hogy miközben bejelentik, hogy a tanintézetekben mobil
csapatok oltanak majd, a tájékoztató kampányokat csak
most kezdték el 26 megyében, további 18 megyében az
előkészítésük zajlik. (Mert ugye eddig nem volt idő…)
Annál súlyosabb, hogy mivel még nem véglegesítették a
diákok beoltására vonatkozó szülői szándéknyilatkozat
formanyomtatványát, az iskolák nem kértek mobil oltó-
egységeket a diákok beoltására. Az oktatási miniszter
szerint a formanyomtatványt az egészségügyi miniszté-
riumnak kell kidolgoznia. 

De tényleg, a koronavírus-járvány másfél éve tart,
egyik szaktárca hárítja a másikra a teendőket, a tájékoz-
tató (immár inkább meggyőző) kampány alig döcög, és
komolyan azt várják a hatóságok, hogy jelentősen növe-
kedjen az átoltottsági arány? Ezzel a munkastílussal
megint online térbe kényszerítik a diákokat, ismét vesz-
tegzárra, korlátozásokra és természetesen a veszélyhely-
zet meghosszabbítására számíthatunk, annak minden
jogi következményével együtt. És ez kinek lesz jó? 

7045 új koronavírusos 
megbetegedés

Legutóbbi tájékoztatás óta 7045 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, közel 54
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az elmúlt 24 órában 23.219 RT-PCR-tesztet
végeztek el (11.002-t az esetmeghatározás és az or-
vosi protokoll alapján, 12.217-et pedig kérésre), és
30.732 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.
Az új igazolt esetek mellett 622 személynek ismét
pozitív lett a koronavírustesztje. (Agerpres)

Szeptember 28-tól harmadik oltás
Szeptember 28-ától elkezdődik a koronavírus elleni
oltás harmadik adagjának a beadása is – számolt be
Florin Cîţu kormányfő a szerdán született döntésről.
Az oltási kampányt koordináló országos bizottság
szerdai ülésén részt vettek az egészségügyi tárca,
az Országos Gyógyszerügynökség és az Országos
Közegészségügyi Intézet képviselői is. A testület úgy
döntött, hogy szeptember 28-ától lehetővé teszi a
harmadik adag oltás beadását mindazoknak, akik
már beoltatták magukat a Pfizer-BioNTech, a Mo-
derna vagy az AstraZeneca vakcinájának első két
dózisával, és a legutóbbi oltás óta legalább 6 hónap
telt el. Harmadik adagként kizárólag az mRNS tí-
pusú vakcinák valamelyike használható, mondta el
a miniszterelnök a Victoria-palotában. (Agerpres)

Tovább gyengült a lej
Ismét történelmi csúcsot döntött szerdán az euró a
lejjel szemben. A Román Nemzeti Bank középárfo-
lyama szerint egy euró 4,9495 lejt ért, 0,10 banival
(0,02 százalékkal) többet, mint a keddi árfolyam sze-
rinti 4,9485 lej. A korábbi történelmi csúcsot szep-
tember 7-én jegyezték, amikor egy euró 4,9488 lej
volt. A dollár árfolyama 0,17 banival (0,04 százalék-
kal) 4,2188 lejre nőtt a keddi 4,2171 lejes értékhez
képest. A svájci frank árfolyama 1,49 banival (0,33
százalékkal) 4,5738 lejre emelkedett a keddi 4,5589
lejes értékhez viszonyítva. Az arany is drágult: egy
gramm ára 1,4066 lejjel (0,59 százalékkal) 240,9126
lejre nőtt a keddi 239,5060 lejről. (Agerpres)

Lehűl az idő
Szokatlanul hideg időt jósolnak a meteorológusok a
következő 24 órára, 1700 méteres magasság fölött
havazás is előfordulhat. Az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM) tájékoztatása szerint csütörtökön
10 óráig a hegyekben, 1700 méteres magasság fö-
lött havas esőre, havazásra lehet számítani, a Déli-
Kárpátok hegygerincein helyenként friss hóréteg
képződhet. Az ország többi részén is nagyon hideg
lesz, a hegyközi medencékben és a Szubkárpátok
déli térségeiben éjszaka 0-3 Celsius-fokig csökken
a hőmérséklet. A hideg, szeles idő csütörtökön és
pénteken is kitart az ország nagy részén, majd ezt
követően várható enyhe felmelegedés. Szerda reg-
gel mínusz 2 Celsius-fokot mértek Csíkszeredában,
a Madarasi Hargita környékén pedig havazott. Az
előrejelzések szerint csütörtökre virradóan is várható
havazás a környéken. Hargita megye többi részén
is hideg volt szerda reggel, 0 fokot mutattak a hőmé-
rők Maroshévízen és Gyergyóalfaluban, 2 fokot Szé-
kelyudvarhelyen. (Agerpres)

Ország – világ

„Összehangolt” 
döntések
(Folytatás az 1. oldalról)
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Klaus Iohannis államfő kiállt 
Florin Cîţu miniszterelnök mellett

A City Insurance fizetésképtelenné válása miatt
törvényt módosított a kormány 

Barátommal minap arról vitáztunk
telefonon, volt mit lejegyeznie azoknak,
akik a Pegazus izr. kémprogrammal kí-
váncsiak lennének arra, miről is vitázik
két nyugdíjas – hogy van-e jövője ked-
venc és közös szülővárosunknak. Én ter-
mészetesen a fejlődés, a kibontakozás,
a továbblépés, a visszaépítés pártján ál-
lottam, ő ennek az ellenkezőjével érvelt,
mondván: „halott város”, nincs moz-
gás, nem jönnek új emberek, talán-talán
most valami rügyezik, bimbózik, most
hasad fel és gyűrődik hátra a Florea-
burok, hogy valami másnak adjon
életet, teret, jövőt. De nagyon halovány,
zsenge, tette hozzá mintegy saját igazát
megerősítő magyarázatként.

Ez így összefoglalva, betömörítve egy
bekezdésbe, meglehetősen közhelyes.
Jó, akkor mondjuk, hogy elnagyolt és
talányos. Érveim között szerepelt az,
hogy jobban és tartalmasabban élünk,
mint harminc évvel ezelőtt. Mindketten
emlékezhetünk rá életkorunknál fogva.
Az üzletek tele vannak, minden kapható
– szerinte ez Ludasra vagy Dicsőbb
Szentmártonra éppen úgy érvényes. Az
egyetemek száma és profilja többszö-
röse a három évtizeddel korábbinak,
vígan működnek államilag, közösségi-
leg és magánosan, csattognak és ontják
a végzetteket – igaz, a külhoniak na-
gyobb örömére, de itthon is maradnak
emberek, akik csodával határos módon
találnak munkát azokban az intellektu-
ális (nemzetiséghez is köthető) szak-
mákban, amelyek a pártállamiság
korában zárt városi mivoltunknál fogva
csukva maradtak előttünk és utódaink
előtt.

Lehet a múltról beszélni, nem kell tö-
rődni az állami és elvárt kánonokkal, a
történelm kutatása és mívelése elé ke-
vesebb akadály hárul, van internet-hoz-

záférés és szakmai hálózat, fórum,
könyvkiadás, ami olykor azért gyanút
kelt éberékben, de nem tipikus, mint a
diktatúra korában, tagjai vagyunk az
európai közösségnek, utazhatunk, vilá-
got láthatunk. Útlevelünk a farzsebünk-
ben.

Na, itt léptek közbe a barátom ellen-
érvei: fordítva már nem nagyon igaz
Vásárhely vonatkozásában. Nem jelen-
tek meg Vásárhelyünkön, -helyeteken –
ellentétben Kolozsvárral, Tömösvárral

vagy Váraddal – a külföldi nagybefek-
tetők, csak a kistőke és a hazai vérsze-
gényebb és kapzsi próbálkozások. Van
idegenforgalom, barátom ugyanis egy
múzeum létrehozója és leglelkesebb
(idegen)vezetője, szakértője is egyben,
magam is azt tapasztaltam, hogy meg-
nőtt a Téka látogatottsága, a Covid sem
apasztotta meg jelentősen, de mindez
nem jár jelentős tőkeinjekcióval, holott
vannak ehelyt külföldi gyökerű bankok
és a kombinát is szennyez, melynek fel-
számolását követeli a lakosság jelentős
hányada, de elboronálták, egy időben
sóval hintették be még a helyét is a szá-
zadéves cukorgyárnak, más nagyüze-
mek is már csak helytörténeti
munkákban szerepelnek két tével, azaz
múlt időben. És, tette hozzá, nincs köz-
vetlen vonatösszeköttetés Budapestre,
i.e. Nyugatra, csak a repülőgép marad,
az is Pestre és talán Rómába, visszere-
sék gyengélkednek sokszor. Kolozsvárra
kell elutazni, ha máshová készülsz, Pá-
rizsba vagy Lisszabonba, ami ma már
nem számít csodának, kivételnek, nem
irigylés tárgya. A vonat – visszatérve –
maga a megkövesedett borzalom, kon-

zervatív romlottság, az alulfejlettség és
felejtés élő jelképe, a vasúti sínpárok
nem bírják a nagyobb sebességet, az
autóközlekedés a levegőszennyeződés
és a környezetrombolás legfontosabb
eszköze, ellentétben Nyugattal, ahol
óránként indulnak mindenfelé viszony-
lag olcsó járatok… 

Igaz, mindezt tudom, de épül az au-
tósztráda vagy sztrádák (?), ui. harminc
évvel ezelőtt irigykedve mondottuk,
hogy míg Moldvában tükörsima utak
vannak, addig a mi erdélyországi or-
szágútjaink, különösen a Székelyföld
belseje felé, ramaty műemléki jelleggel
bírnak. Ma azért sokkal jobb országu-
tak, sztrádák várnak. Repeszthetjük,
amíg le nem meszel a trafipax.

Na de Maroskecénél keccen a gépko-
csi tengelye, mikor visszazökkensz a
régi aszfaltburkolatra, és Gyéresig gyé-
rülhetsz-fordulhatsz – veti közbe. Igen,
igen, folytatja, de szeretné látni, ha öt
év múltán, 2026-ban három órával ke-
vesebb idő alatt jutunk el kifogástalan,
európai szintű, többsávos műúton Bu-
dapestre vagy az M7-re, ha a Jászvá-
sár–Párizs között távolodó ködbe vesző
E-15-ös (?) mentén, a szomszédságában
fekvő, Marosnak nevezett vásároshelyen
a fejlődés robbanásszerűn érezteti ha-
tását – nem abban az értelemben, aho-
gyan Hirosimában 1945-ben a
haditechnika legborzalmasabb vívmá-
nya. Na akkor majd beszélünk.

Ekkor csúszott ki a számon az a mon-
dat, amin azóta is csodálkozom, de ba-
rátom azt mondta, nos, ezt azért írd be
a csütörtöki jegyzetedbe: „Akkor van
fejlődés, ha mi magunk is teszünk vala-
mit érte. Tőlünk is függ, rajtunk is áll,
nem kis mértékben.”

Ezt a perverz optimizmust csupán a
vitázó felek nyugdíjas kora írhatja felül.

Felülírás

Sürgősségi rendelettel módosította szerdai ülésén a
kormány a biztosítottak garanciaalapjáról szóló tör-
vényt. 

Erre a City Insurance biztosítótársaság fizetésképtelenné
nyilvánítása miatt volt szükség – közölte a miniszterelnök.
Florin Cîţu a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta:
a módosítások célja az, hogy azok, akik a kárrendezésre szá-
mítanak, kapják meg a pénzüket. 

Közlése szerint a miniszterelnök a kormányülésen több
vizsgálat lefolytatását is kérte az illetékesektől, mert gyanús
számára, hogy miként válhatott fizetésképtelenné egy évekig

folyamatosan auditált biztosítótársaság. „Nehéz elhinnem,
hogy a számvevőszék nem észlelt eddig semmit a társaságnál”
– jelentette ki.

Florin Cîţu elmondta, elsősorban arra kíváncsi, hogy mit
tett az elmúlt években a biztosítási piacot szabályozó Pénz-
ügyi Felügyelet (ASF) a City Insurance ügyében, és kívána-
tosnak tartaná, ha az intézmény nyilvánosságra hozná a
beszámolóját. Emellett tudni szeretné azt is, hogy milyen el-
lenőrzéseket tartott az adóhivatal az elmúlt években a bizto-
sítónál, s ezek milyen eredménnyel zárultak – tette hozzá.
(Agerpres)



tartozunk, és a kulturális miniszté-
rium megértette azt, hogy ebben a
periódusban nem a kultúrával kell
kezdeni a hazaküldéseket. Ennek
ellenére nagyon megviselte a társu-
latot a közönségtől való távolság, de
megpróbáltuk pozitív módon fel-
fogni ezt a periódust: erősítettünk
az online térben (ezt a jövőben sem
fogjuk pótcselekvésnek tartani), és
nagyszerű tapasztalatunk volt, hogy
a Keresztes Attila által rendezett Si-
rály című előadásunkra egy adott
pillanatban hetvenezren kattintottak
rá Sydney-től Ontarióig. Az online
azonban soha nem fogja pótolni a
személyes jelenlétet. Mi a színházat
az elmúlt tíz évben úgy fogtuk fel,
mint az identitásformálás egyik
legfontosabb fórumát: attól vagyok
marosvásárhelyi, erdélyi, romániai
magyar és európai, hogy olyan
gondolatkört működtetek, egy
olyan világra próbálok kérdéseket
feltenni, amit más máshol nem tud.
Ez pár nappal ezelőtt is kiderült,
amikor Kisinyovban játszottuk a
Nórát az orosz–román közönség-
nek. Óriási siker volt, jóval az elő-
adás után a helyi színészek
megvárták és még egyszer megbra-
vózták a színház épületéből kilépő,
már civil színészeinket, és tátott

szájjal maradtak, hogy fel lehet
vetni így is egy kérdést, ahogy mi
tettük az előadásban. Ilyenkor jö-
vünk rá, hogy a kérdéseket nekünk
is fel kell tennünk, hiszen egy
olyan intézmény vagyunk, amely a
művészetet ápolja, és a művészetet
egyértelműen a valóság megisme-
résének az egyik formájaként te-
kintjük. Nagyszerű ebben a
városban alkotni, ahol sok más
színház is van, és nem nekünk kell
minden, színházzal kapcsolatos kér-
dést megválaszolnunk vagy felvet-
nünk. Így arra tudunk koncentrálni,
hogy mi a lényege egy nemzeti
színháznak. Az elmúlt tíz évben
számos olyan szerzőtől tudtunk ját-
szani, amelyeket más nem enged
meg magának: Molter Károly, Pás-
kándi Géza, Varga Gábor és renge-
teg más szerző szövegét tudtuk
színpadra tenni. Ezt szeretnénk
ebben a gúzsba kötött periódusban
is folytatni. Nagyon nehéz anyagi
helyzetben vagyunk, és nehéz olyan
közegben színházat csinálni, ahol a
helyi hatalom sem tekinti partner-
nek a színházat, például kérdés,
hogy hol lehet plakátolni Marosvá-
sárhelyen úgy, hogy ne oda menjen
a költségvetésem fele?

Keresztes Attila rendező, a
Tompa Miklós Társulat művészeti

igazgatója az induló évad koncep-
cióját vázolta fel. 

– Nagyon fontos számunkra az
induló évad. Ez a kilencedik évem
a vásárhelyi társulatnál, és – aho-
gyan én látom, de a szakmai refle-
xiók szerint is – mindaz, amit az
eddigi évadnyitó sajtótájékoztató-
kon hangsúlyoztunk, most érett be:
a társulatépítés és az, hogy akkor
lesz jó egy színház, amikor közös
gondolkodásmódú, jó alkotók talál-
koznak. Úgy látom, hogy valahová
megérkezett ez a társulat, és bizo-
nyosan, szerénytelenség nélkül ki-
jelenthetem, hogy magyar
nyelvterületen az egyik legjobb tár-
sulat vagyunk. Bizonyos értelem-
ben a borzasztónak nevezett elmúlt
két év bennünket szakmailag arra
sarkallt, hogy keressük meg egy-
mást, beszélgessünk, és ezáltal ki-
alakult egy közösségi alkotói
műhely a társulaton belül. Teljes
szabadságra nem számíthatunk,
ezért az évadot is úgy raktuk össze,
hogy annak megvannak a maga biz-
tonsági lehetőségei. A tapasztalata-
ink szerint ősztől tavaszig a külföldi
rendezők nem tudnak nálunk dol-
gozni a korlátozások miatt, így aki
jön, az tavasztól nyár felé érkezik.

Az évad fő gerincét az új előadá-
sok képezik. Az első már a tavaly

elkészült, a Piros fű című kistermi
produkció, amelyet nem tudtunk
akkor bemutatni, ezért ezt szeptem-
berben gyorsan megtettük. Ugyan-
csak a Kisteremben mutatjuk be a
Dálnoky Réka, Székely Csaba és
Elise Wilk szerezte, Nem történt
semmi című színművet, amely 
a Yorick Stúdióval együttműködés-
ben készült, és Sebestyén Aba ren-
dezi. Ennek a témája a
kiszolgáltatottság és a MeToo moz-
galom. Ősszel Albu István rendezi
Molière Scapin furfangjai című drá-
máját, amelyben az egyén, a társa-
dalom és maga a színházi játék
problematikáját boncolgatja, és szil-
veszterre idén is jelentkezünk egy
zenés vígjátékkal, ez évben Molnár
Ferenc Doktor úr című bohózatát
visszük színre az én rendezésem-
ben. Januárban én kezdek egy
Ibsen-drámával, érzek egy párbe-
szédet Ibsennel, amelynek a végére
akarok járni, és sehol máshol nem
tudom ezt megtenni, mint azzal a
társulattal, amellyel a legtöbbet dol-
goztam. Ezután elkezdjük próbálni
Tennessee Williams Orpheusz alá-
száll című művét, amely a mitoló-
giának bizonyos értelemben az
amerikai társadalomra rávetített
problematikája, ezt Zsótér Sándor
rendezi. Az évad végén pedig Fehér
Balázs Benő rendezi Maeterlinck
Kék madár című művét, ami egy
felnőtteknek szóló mese: a boldog-
ságkeresésről szól. A Zsótér Sándor
által rendezett produkcióval párhu-
zamosan terveink szerint készítünk
egy gyerekelőadást Fodor Sándor
Csipike című művéből. A gyere-
keim kora miatt nagyon otthonos
vagyok a gyermekirodalomban, és
azt hiszem, hogy ez egy méltatlanul
nem alkalmazott mű – a mesevi-
lágba transzponálja a felnőtt-társa-
dalmat, a belső vágyainkat, annak a
kivetülését, hogy kicsinek érezzük
magunkat, és nagyok akarunk lenni,
és ha nagyok leszünk, akkor magá-
nyosak leszünk, és hatalmat aka-
runk és ezért gonoszak leszünk, és
amikor gonoszak leszünk, akkor
csalódik bennünk a környezetünk,
és vannak jó barátaink, akiket nem
viselünk el, és amikor elmarjuk ma-
gunktól őket, akkor egyedül mara-
dunk, és kell egy társ. Én fogom
rendezni.

Mindezek mellett nagyon fontos-
nak tartjuk a költészethez való vi-
szonyt, így az előző évekhez
hasonlóan folytatjuk a költészeti

estjeinket. Szeptember 28-án Hét
város címmel Markó Béla-estet tar-
tunk. Markó Béla hetvenéves volt
szeptember 8-án, így ez születés-
napi ünnepség is lesz. Tavasszal, a
magyar költészet napjára pedig egy
Tandori-installációt készítünk a tár-
sulattal. Ennek az egyik projektve-
zetője én leszek. Feltétlenül
folytatnánk a Benő Kinga által ve-
zetett tavalyi, nagy sikerű Csodahá-
zikó-sorozatunkat, amely a magyar
kulturális hagyományainkat, nagy
eseményeinket, ünnepeinket járja
körül, és az egészen pici gyerekek-
től a középiskolás korú fiatalokat
szólítja meg. Ha lehetséges lesz,
akkor folytatjuk a tantermi projekt-
jeinket is, amelyek keretében már
két előadás született. A magyar
dráma napját pedig (a tegnap – a
szerk.) ma ünnepeljük.

Vannak új társulattagjaink: nagy
örömünkre szolgál, hogy pár év ki-
hagyás után Nagy István újra tagja
a társulatunknak. Rózsa László
színművész a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen végzett, majd
Debrecenben játszott, ő is új tagja a
társulatnak és jött hozzánk két, most
végzett fiatalember is: Tamás Csanád
és Ferenczi István, valamint Fehér
Balázs Benő, ő színészként és rende-
zőként is a társulatunk tagjává vált. 

A felújított előadások listáját
Gáspárik Attila és Keresztes Attila
ismertette. Mint mondták, a kez-
dődő évadban ismét színpadra
kerül Az ördög próbája, az Egy
római tragédia, a Retromadár
blokknak csapódik, és forró asz-
faltra zuhan, a Grand Hotel Retro-
madár, a Duplakanyar, A hülyéje, A
nép ellensége, A láthatatlan hóhér,
a Nézd, ki van itt!, a Nóra, a Tün-
dérország, a Hedda Gabler, a Si-
rály, a Bolero, a Liselotte és a
május, az Abszint, a Patkányok, az
Én és a világ, a Részegek, A nyuga-
lom, a Karamazovok. – Folytatjuk
az önkéntesekkel a munkánkat,
közel hetven önkéntesünk van je-
lenleg – az elmúlt tíz év alatt ez
volt az egyik legsikeresebb projek-
tünk, meghaladja az ötszázat azok-
nak a száma, akik önkéntesei
voltak a színháznak. Nagyon örü-
lünk nekik, és nagyon szeretjük
őket – zárta a sajtótájékoztatót Gás-
párik Attila.

Az évadnyitó nap további részé-
ben a 70% RELOADED című,
egész napos rendezvénysorozatra
került sor, amelyről a későbbiekben
számolunk be.
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„A kérdéseket nekünk is fel kell tennünk”

(Folytatás az 1. oldalról)

Valeriu Gheorghiţă, a lakosság
immunizálását irányító országos
bizottság (CNCAV) vezetője úgy
nyilatkozott keddi sajtótájékoz-
tatóján, hogy nincsenek informá-
ciói az oltóanyagok beszerzésével
kapcsolatban indított bűnvádi el-
járásról, ő is csak annyit tud,
amennyi megjelent a médiában. 

Az oltásparancsnokot arról az in rem
kivizsgálásról kérdezték az újságírók,
amelyet a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) indított a vakcinák beszerzésével
kapcsolatban. 

Valeriu Gheorghiţă azt felelte, tudo-
mása szerint a vakcinák közbeszerzési
folyamata minden európai uniós ország-
ban az Európai Bizottság által kidolgo-
zott és jóváhagyott eljárás szerint zajlik.

Romániába eddig összesen 18,5 mil-
lió Covid–19 elleni vakcina érkezett, je-
lenleg 3,7 millió adag van raktáron. 

Vlad Voiculescu volt egészségügyi
miniszter üdvözölte a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) által a vakcinabeszer-
zések ügyében indított bűnvádi eljárást.
Az egykori tárcavezető azt állítja, Florin
Cîţu kormányfő döntött a rendelésekről,

és az egészségügyi minisztérium véle-
ményének mellőzésével küldték el eze-
ket az Európai Bizottságnak. Egy
Facebook-bejegyzésben Voiculescu azt
írta, a kormányfő elhamarkodott dönté-
sei nyomán „Románia teljesen irracio-
nális módon, számolatlanul rendelte a
vakcinákat”, a szükségesnél jóval töb-
bet, így aztán most milliószámra adja el,
illetve adományozza el ezeket, „de nem
humanitárius okokból, hanem mert jár
le a szavatosságuk”.

A DNA kedden közölte, hogy bűn-
vádi eljárást indított a koronavírus elleni
oltóanyagok beszerzésével kapcsolat-
ban. A vizsgálat az eddigi összes vakci-
nabeszerzésre kiterjed. A vádhatóság azt
is közölte, hogy hivatali visszaélés gya-
nújával vizsgálódnak, de egyelőre úgy-
nevezett in rem, azaz a bűncselekmény
gyanújának megalapozottságára irá-
nyuló eljárás van folyamatban, így je-
lenleg nincsenek gyanúsítottjai az
ügynek. Az eljárásnak ebben a szakaszá-
ban csak bizonyítékokat gyűjtenek
annak megállapítására, hogy történtek-
e vagy sem bűntettnek minősülő csele-
kedetek. (Agerpres)

A DNA a vakcinák beszerzésével 
kapcsolatban vizsgálódik

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Bukarest vörös besorolásba került, 
Temesváron hétvégenként 

éjszakai kijárási tilalom lesz
Bukarest vörös besorolásba került jár-
ványügyi szempontból, miután szerdán
meghaladta a lakosság három ezrelékét
az utóbbi két hétben azonosított korona-
vírus-fertőzések száma, Temesváron
pedig korlátozzák a kijárást.

A háromezrelékes fertőzési ráta felett a kor-
mány múlt heti határozata értelmében csak az
uniós digitális védettségi igazolással lehet be-
lépni a vendéglátóhelyekre, mozikba, színhá-
zakba és sportlétesítményekbe, de a nagyobb
létszámú magánrendezvényeken is csak azok ve-
hetnek részt, akik felvették az oltást, legalább fél
éve kigyógyultak a fertőzésből, vagy friss teszttel
igazolják, hogy nem fertőzöttek.

Korábban már Szatmár, Temes és a fővárost
övező Ilfov megye is vörös besorolásba került.

Az újonnan diagnosztizált fertőzések száma
kedden és szerdán is meghaladta az ezret Buka-
restben. Ez azt jelenti, hogy – ha a fertőzések
üteme nem csökken – két héten belül a hat ezrelé-
ket is túllépi a fertőzési ráta a fővárosban, be kell
zárni az iskolákat, és akár vesztegzárat is elrendel-
het a helyi járványügyi törzs.

Temesváron, ahol a fertőzési ráta a lakosság
4,5 ezrelékére emelkedett, hétvégi éjszakai ki-
járási tilalom bevezetéséről döntött szerdán a
járványügyi operatív törzs. Ennek értelmében
pénteken, szombaton és vasárnap 20 óra után
csak indokolt esetben és erre vonatkozó igazo-
lással szabad az utcákon közlekedni, az üzle-
teknek pedig legkésőbb 18 órakor be kell
zárniuk.

Országos szinten is rohamosan emelkedik a
járványgörbe: szerdán meghaladta a hétezret az
egy nap alatt újonnan diagnosztizált fertőzöttek
száma, ami több mint kétszerese az utóbbi két hét
átlagának. Az utóbbi 24 órában 130 koronavíru-
sos beteg vesztette életét, ami csaknem duplája a
kétheti mozgóátlagnak. Szerdán ezer fölé emel-
kedett a Covid-kórházak intenzív terápiás osz-
tályain ápolt súlyos betegek száma: ez azt jelenti,
hogy a jelenleg rendelkezésre álló helyek több
mint 90 százaléka betelt. A hatóságok most kór-
házi részlegek átminősítésével és a szakszemély-
zet áthelyezésével próbálják emelni a
koronavírusos betegeknek elkülönített helyek
számát az intenzív terápián. (MTI)



Tíz év alatt kilencszáz gyerek
jött a világra a marosszent-
györgyi Zygota Meddőségi
Klinikán végzett komplex fer-
tilizációs eljárások eredmé-
nyeképpen – hangzott el az
intézmény 10. évfordulója al-
kalmából szervezett sajtótá-
jékoztatón, amelyen Elekes
Darabont István, a klinika me-
nedzsere, dr. Nagy Barna szü-
lész-nőgyógyász főorvos,
orvos igazgató, valamint dr.
Virginás Annamária nőgyógyász
szakorvos vettek részt. Míg
tíz évvel ezelőtt alig húsz-har-
minc, meddőségre utaló gon-
dokkal küszködő pár fordult
kezelés végett a marosszent-
györgyi meddőségi kliniká-
hoz, mára ez a szám évente
250–300 körül mozog.

A sajtótájékoztatón Elekes Dara-
bont István menedzser kiemelte, a
tíz év alatt kilencszáz kisbaba jött a
világra az intézmény szakemberei
által végzett fertilizációs eljárások-
nak köszönhetően. A gyerekek egy
részének a fotója ki van függesztve
a klinika recepciójánál, egytől
egyig fejlett, mosolygós babák. A
menedzser röviden beszámolt a
szeptember 17–19. között Szovátán
tartott orvosi konferenciáról,
amelyre a 10. évforduló alkalmából
került sor Aktualitások a meddőség
terén címmel, és amelyen a maros-
szentgyörgyi Zygota Meddőségi
Klinika orvosai mellett neves hazai,
magyarországi és ausztráliai szak-
emberek ismertették a szakterület
újdonságait, a legújabb kutatások
eredményeit a részt vevő szülész-
nőgyógyász szakorvosokkal.
35 éves kor után csökken 
a teherbe esés esélye

A Zygota Meddőségi Klinika
immár tíz éve azon párok számára
kínál esélyt a gyermekáldásra, akik-
nek rövidebb vagy hosszabb ideje
nem sikerül természetes úton gye-
reket vállalniuk. A meddőség álla-
potát nehezen értik meg azok,
akiknek nem kell megküzdeniük
vele, ugyanis a legtöbb ember szá-
mára a család gyerekkel való bővü-
lése természetes dolog, sok pár
esetében azonban akár évekig is
várat magára az óhajtott teherbe
esés. A meddőség betegség, és ma-
napság egyre gyakrabban fordul

elő, a reproduktív korban lévő
párok mintegy tizenöt-húsz száza-
lékát érinti. 

Dr. Nagy Barna szülész-nőgyó-
gyász főorvos lapunknak elmondta,
meddőségről akkor beszélhetünk,
ha fogamzásgátló módszer alkalma-
zása nélküli rendszeres nemi élet
mellett egy év alatt sem következik
be teherbe esés. Rendszeres és vé-
dekezés nélküli nemi élet esetén a
teherbe esés valószínűsége egy
menstruációs ciklus során körülbe-
lül 25-30%, így aztán egy év lefor-
gása alatt a párok megközelítőleg
85%-ánál bekövetkezhet a terhes-
ség. Ez nem jelenti azonban azt,
hogy mindenkinek ki kell várnia az
egy évet, mielőtt orvosi segítséget
kér, hiszen a termékenység az évek
múlásával egyre csökken. – Meg-
változott az életünk, a nőknek a tár-
sadalmi helyzete, és emiatt egyre
gyakrabban fordul elő, hogy a csa-
ládalapítás, a gyerekvállalás ké-
sőbbre tolódik. Ez a legfőbb oka
annak, hogy a meddőség ennyire
előtérbe kerül. A 35 év alatti nők
esetében 50-60 százalék között van
a teherbeesési ráta, 37 évesen 30
százalék körüli, negyvenévesen 10
százalékos, 43 évesen pedig már
csak 3 százalék körül mozog, tehát
meredeken csökken az életkor elő-
rehaladtával – mutatott rá a szakem-
ber. Bár sok nő a negyvenes éveihez

közeledve is fiatalnak, életerősnek
érzi magát, a főorvos szerint szá-
molni kell azzal, hogy 35 éves kor-
ban a petesejtek fele már
genetikailag elöregedett, a negyve-
nes éveikben járó nők esetében
pedig ez az arány kétharmadra nő.
A biológiailag elöregedett petesej-
tekből pedig már hibás embriók
képződhetnek, vagy egyáltalán nem
termékenyülnek meg.

Mint mondta, a marosszentgyör-
gyi meddőségi klinikához is egyre
több, negyvenes éveiben járó nő
fordul. 
Évente 250-300 párt kezelnek

2011-ben, amikor létrejött a ma-
rosszentgyörgyi meddőségi klinika,
mintegy húsz pár fordult hozzájuk
segítségért, utána évente nőtt ez a
szám, jelenleg évi 250-300 meddő-
ségi gondokkal küszködő párt ke-
zelnek. Dr. Nagy Barna főorvos
érdeklődésünkre kifejtette, negy-
ven-negyvenöt százalék között
mozog a terhességi ráta, ami a bea-
vatkozások eredményeképpen létre-
jött teherbe eséseknek a százalékos
arányát jelenti, illetve 30 százalék
körül van azon esetek aránya, ami-
kor a pár haza is vihet egy kisbabát.
Ez a statisztika jellemző Európa-
szerte, illetve bárhol a világon az
olyan meddőségi klinikákon, ahol
embriótranszfer előtt nem végeznek
genetikai vizsgálatot.

Ugyanolyan arányban van jelen 
a női, illetve férfi eredetű meddőség

Bár a társadalom gyakran hajla-
mos a nőket hibáztatni, ha nem jön
össze a baba, a szakember szerint
ugyanolyan arányban fordul elő a
férfi eredetű meddőség is, mint a
női. Ugyanolyan társadalmi hatá-
soknak vannak kitéve a férfiak is,
amelyek az ondósejtnek a minősé-
gét befolyásolják, például a stressz,
a fáradtság, a különféle káros kör-
nyezeti hatások mind kedvezőtlenül
befolyásolják a nemzőképességet.

A Zygota meddőségi klinika hon-
lapján elérhető információk szerint
a fogantatás elmaradásának számos
oka lehet. Általánosságban elmond-
hatjuk, hogy az esetek 30-40%-
ában női tényezők állnak a
háttérben, és ugyanez az arány ér-
vényes a férfitényezőkre vonatko-
zóan is. A férfinál és nőnél egyaránt
fennálló termékenységi problémák
az esetek 20-25%-át teszik ki, és
10-15%-ban a meddőség oka nem
állapítható meg. Az említett ará-
nyok egyértelműen jelzik, hogy a
meddőség okának a kiderítését
célzó vizsgálatokat a pár mindkét
tagjánál el kell végezni. Számos
esetben a meddőség nem önálló be-
tegségként jelentkezik, hanem kü-
lönböző fizikális, illetve pszichés
állapotok fő tüneteként. Magától ér-
tetődő, hogy egy gyermek megfo-

ganásához a pár mindkét tagjánál
több feltételnek is teljesülnie kell. A
nőknek a megfelelő hormonháztar-
tásuknak köszönhetően képesnek
kell lenniük egy érett petesejt ter-
melésére, valamint a méhnyálka-
hártyának alkalmassá kell válnia a
megtermékenyített petesejt beágya-
zódására és növekedésének biztosí-
tására. A genitális traktusnak
(beleértve a hüvelyt, a méhüreget, a
petevezetékeket) átjárhatónak és
fertőzésektől mentesnek kell lennie

ahhoz, hogy a megtermékenyítés
végbemehessen. A fogamzás létre-
jöttéhez a férfiaknál is számos fel-
tételnek teljesülnie kell, beleértve
azt, hogy megfelelő mennyiségű
ondónak kell termelődnie, amely
magas koncentrációban tartalmaz
kellően életképes és mobilis hími-
varsejteket; a genitális traktusnak
(ondóvezeték, ondóhólyag, húgy-
cső) átjárhatónak és fertőzésektől
mentesnek kell lennie, ugyanakkor
a férfinak képesnek kell lennie a kö-
zösülésre. Ha ezen funkciók bárme-
lyike károsodik, előfordulhat, hogy
a fogantatás lehetetlenné válik. A
meddőségi kivizsgálás és kezelés
célja tulajdonképpen a fent említett
feltételek biztosítása. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy a környezethez és
a személyiséghez fűződő stresszha-
tások jelentősen befolyásolják a ter-
mékenységet. Újabb kutatások
során kimutatták, hogy az egyik
legfontosabb tényező, amely – el-
lentmondásos módon – csökkenti a
termékenységet, nem más, mint a
gyermek iránti erős vágy. Gyakran
válnak depresszióssá azok a nők,
akik állandóan izgatottan várják kö-
vetkező menstruációjuk kimaradá-
sát, illetve kudarcként élik meg azt,
ha ez mégsem következik be. To-
vábbá az is gyakori, hogy a meddő-
ség hátterében álló ok egy olyan
rendellenesség, amely gyógysze-

rekkel vagy sebészeti beavatkozás-
sal hatékonyan kezelhető. A női
meddőség hátterében 25-30%-ban
ovulációs zavarok állnak, melyek
közül a legfontosabb a policisztás
ovárium szindróma, de az eltérő
életvitel, a túlzásba vitt sport, az el-
túlzott fogyókúra, a stressz, az elhí-
zás is megzavarhatja a
menstruációs ciklust, és ennek kö-
vetkeztében meddőséghez vezethet.
Csekély állami támogatás

A gyermekáldást elősegítő bea-
vatkozás, kezelés jelentős anyagi
erőfeszítést jelent az erre vállalkozó
párok számára, ugyanis, bár a med-
dőséget betegségként tartják szá-
mon, Romániában az állam csekély
összeggel támogatja ezeket a bea-
vatkozásokat. Létezik ugyan egy
program, amelynek keretében az
állam hozzájárul a költségek fede-
zéséhez, amennyiben bizonyos fel-
tételeknek eleget tesz a pár, és
bekerül ebbe, viszont a főorvos sze-
rint ez az összeg csupán részben fe-
dezi a költségeket. Egy pár mintegy
10 ezer lejes támogatást kaphat, ez
az összeg pedig a költségeknek leg-
kevesebb egyharmadát, illetve leg-
több kétharmadát teszi ki, ugyanis
minden esetben személyre szabot-
tan alakítják a kezelés menetét, van
rá eset, hogy nagyobbak a költsé-
gek, mert esetleg nagyobb mennyi-
ségű gyógyszerre van szükség,
illetve akadnak párok, akik eseté-
ben különleges kivizsgálásokat kell
elvégezni – magyarázta dr. Nagy
Barna főorvos.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Tízéves a marosszentgyörgyi Zygota Meddőségi Klinika
Kilencszáz gyerek világra jöttét segítették elő
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Sms-kampánnyal próbál tá-
mogatókat szerezni a maros-
vásárhelyi, valamint a kolozs-
vári menedékszobák fenntar-
tásához a marosvásárhelyi
Solidaris Egyesület. Kétszáz
jószándékú adományozóra
van szükség, akik vállalják,
hogy egy, a 8864-es számra
küldött sms révén havi 4 eu-
róval segítik az egyesületet
abban, hogy ingyenes szállást
tudjon biztosítani a fenti két
városban kezelés vagy sebé-
szeti beavatkozás végett ér-
kező betegeknek és
hozzátartozóiknak.

Talán a számok bizonyítják leg-
inkább, hogy mennyire hiánypótló-
nak számít és mekkora szükség van
a Solidaris Egyesület által néhány
évvel ezelőtt létrehozott menedék-
szobákra, amelyek révén segítséget
kívánnak nyújtani a más település-
ről érkező betegeknek és hozzátar-
tozóiknak, akik kórházi kezelés
vagy orvosi beavatkozás miatt
kénytelenek napokat, de akár hete-
ket is eltölteni Kolozsváron vagy
Marosvásárhelyen. Sajó Norbert, az
egyesület elnöke lapunknak el-
mondta, a járvány előtti időszakban,
2019-ben 365 napból 300-ban 
volt szállóvendég a menedékszobá-
ban. A járványhelyzet közepette,
amikor számos orvosi beavatkozás
maradt vagy napolódott el, tavaly, a
március–augusztus időszakban
drasztikusan visszaesett ez a szám,
az utóbbi időben azonban ismét
egyre többen tartanak igényt a ked-
vezményes szállásra. Több mint
egy hete hagyta el a marosvásárhe-
lyi menedékszobát egy Szatmár
megyei vendég, aki sugárkezelésre
szorult, és emiatt hét hétig tartózko-
dott a szülészeti és szemészeti kli-

nikák szomszédságában lévő szál-
láshelyen. 

– Egy társadalmi rést „tapogat-
tunk ki”, ebbe tartoznak a betegek
és hozzátartozóik, akik rendkívül
nehéz helyzetben vannak. Például
eljön valaki Szatmárról sugárkeze-
lésre, maga a kezelés napi 5-7 perc,
viszont ez legtöbbször komoly
rosszulléttel jár, tehát ha valaki meg
is engedhetné magának, hogy na-
ponta elutazzon Szatmárról Vásár-
helyre, majd a kezelés lejárta után
hazamenjen, a rosszullétek miatt ez
úgysem lehet járható út. Aki keze-
lésre érkezik a városba, többnyire rá
van szorulva arra, hogy napokig,
hetekig itt maradjon. Ha csak tíz
napot is megszorzunk a panziókbeli
szállások éjszakánkénti árával,

olyan összeg jön ki, hogy felér a
kisnyugdíjasoknak egyhavi nyugdí-
jával. Ezért szeretnénk szállást biz-
tosítani ezeknek a nehéz helyzetben
lévő embereknek, legalább ennek a
költségétől mentesítsük őket, hiszen
a kezelés, egészségügyi beavatko-
zás folytán amúgy is jelentős kiadá-
sokkal kell számolniuk – vázolta fel
a céljukat az egyesület vezetője. A
szálláshelyet igénybe vevők az or-
szág legkülönbözőbb részeiből ér-
keznek, fogadtak már vendéget
Zilahról, Nagyváradról, Tordáról,
de Sepsiszentgyörgyről, Udvarhely-
ről, Korondról is.

Mindkét városban négycsillagos
szálláshelynek megfelelő körülmé-
nyek fogadják az oda érkezőket, tel-
jesen felszerelt konyha és igényes,

mosógéppel ellátott fürdőszoba
teszi otthonosabbá és kényelme-
sebbé a betegek, hozzátartozók ott-
létét. Három éjszakát ingyenesen
tölthetnek el a menedékszobában a
betegek és hozzátartozóik, a ne-
gyedik éjszakától pedig szimboli-
kus összeget kérnek, éjszakánként
harminc lej a négy férőhelyes
szoba ára, tehát személyenként tíz
lejnél kevesebbe kerül. Ugyanak-
kor vannak helyzetek, amikor ezt a
szimbolikus összeget sem kérik el,
mert látják, hogy a kezeléssel járó
költségek igencsak megterhelőek a
család, a beteg számára. 

– Ezek az emberek nem nyaralni
érkeznek Vásárhelyre, hanem
műtét előtt állnak, vagy sebészeti
beavatkozáson éppen átestek,
netán eredményekre várnak, keze-
lést kapnak. Azért jönnek, hogy
gyógyuljanak, vagy megmentsék
az életüket. Nem tudom elfogadni,
hogy a betegségük mellett még
azért is kelljen fájjon a fejük, hogy
hol alszanak, vagy miből fizetik ki
a szállásukat. De sajnos így sem
tudunk minden terhet levenni a
vállukról, hiszen az itt töltött idő

alatt enni kell, illetve ott a kérdés,
hogy miként jutnak el Vásárhelyre,
majd haza – tette hozzá Sajó Nor-
bert.

Mint mondta, az egyesületnek
havi hatezer lejes költséggel jár a
szobák fenntartása Kolozsváron és
Vásárhelyen, hiszen a közköltség
mellett fedezni kell a részletet,
amit törlesztenek, hogy idővel az
ingatlan a saját tulajdonukká vál-
jon. Egész télen fűteni kell, mindig
készen kell álljanak a vendégek fo-
gadására, ugyanis olyan is előfor-
dul, hogy este 8 órakor hívja fel
őket az ápoló vagy a szakorvos a
kórházból, hogy megérkezett hosz-
szú útról a beteg, és még nem tud-
ják beutalni, vagy esti órákban
haza kellene menjen, viszont any-
nyira rossz a csatlakozás Vásárhely
és a lakhelye között, hogy erre
nincs lehetőség. Nekünk este is
úgy kell átadnunk a kulcsot, hogy
az a szálláshely lakható, használ-
ható legyen – hangsúlyozta.

Sajó Norbert elmondta, szeret-
nének találni kétszáz olyan sze-
mélyt, akik hajlandók havonta
rendszeresen támogatni a Mene-
dékszoba programot, és akik szá-
mára nem megterhelő erre szánni
havi 4 eurót. A program indulása-
kor havi 10 lejjel támogatta őket
150-200 személy, akik közül azon-

ban sokan lemorzsolódtak. A leg-
nagyobb gondot az jelentette, hogy
havonta kellett találkozni, és erre
nehezen lehetett sort keríteni, vagy
az érintettek túlzsúfolt programja
miatt, vagy mert járványidőben
nem volt tanácsos. Erre a kezde-
ményezésre épül rá az sms-kam-
pány, azaz ha valaki elküld egy
sms-t a Solidaris szóval a 8864-es
számra, akkor mindaddig, amíg azt
az illető vissza nem vonja, automa-
tikusan havi 4 eurót, azaz kevesebb
mint 20 lejt adományoz az egyesü-
let Menedékszoba programja szá-
mára. Minden hónapban a rendszer
küld egy emlékeztető és egyben
köszönő üzenetet, hogy erre a célra
levett négy eurót a támogató szám-
lájáról.

Sajó Norbert hangsúlyozta: bíz-
nak benne, hogy sokan szívügyük-
nek tekintik ezt a kérdést, és
hajlandóak lesznek hozzájárulni
ahhoz, hogy az elkövetkező öt
évben is megmaradhasson ez a
szoba mentsvárként azoknak a be-
tegeknek és hozzátartozóiknak,
akik nem tudnának megfizetni egy
panziót vagy szállodát.

Legalább a szállás költségeitől mentesítenék a távolról érkező betegeket
Havi 4 euróval lehet támogatni a menedékszobát

Negyedik ütemével folytatódik a Rotary mozga-
lom szívfejlődési rendellenességgel született, el-
sősorban határon túli magyar gyermekek
műtétjét lehetővé tevő Gift of Life – Ajándékozz
életet programja – közölte Farkas Ákos, a Sze-
ged Dóm Rotary Club projektért felelős tagja
hétfőn.

A programban megműtött negyvenedik gyerek, a kézdivá-
sárhelyi Szőcs Hanna hazaengedése alkalmából tartott sze-
gedi sajtótájékoztatón Farkas Ákos elmondta, a
beavatkozások a pandémia miatt mintegy másfél évig szüne-

teltek, a járványhelyzet azonban lehetővé tette újraindításu-
kat.

A nemzetközi Rotary mozgalom és az 55 magyar klub ösz-
szefogásának köszönhetően a program negyedik ütemére –
melyet a Szeged Dóm Rotary Club koordinál – eddig 117
ezer amerikai dollár gyűlt össze. A következő időszakban
ebből és a még érkező támogatásokból Szegeden 15-20 bea-
vatkozást végeznek majd el, a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézetben, Budapesten pedig öt-tíz kárpátaljai
gyermek műtétjét tervezik.

Katona Márta, a Szegedi Tudományegyetem gyermekgyó-

gyászati klinikájának professzora elmondta, a nyolcéves
Szőcs Hannánál egy olyan erdélyi kardiológus fedezte fel a
szívfejlődési rendellenességet, aki korábban részt vett egy
Szegeden, határon túli orvosok számára rendezett továbbkép-
zésen.

A kislánynál elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy két el-
térés is található a szívében, melyek operációját egyszerre
nem lehet elvégezni. Tavaly, év elején a szíve két pitvara kö-
zötti sövényen található nyílást szüntették meg, majd most
egy nyitva maradt ér elzárását is elvégezték egy katéteres mű-
téttel – mondta az egyetemi tanár. (MTI)

Folytatódik a határon túli szívbeteg gyerekeket segítő program

Menyhárt Borbála

Forrás: Solidaris Egyesület



Enikő receptjei

Fahéjas szilvadzsem
A kimagolt szilvát leöntöttem 3 citrom levével, kilogram-

monként 1 pohár mézet és 20 dkg cukrot adtam hozzá. Jó
érett, nagyon édes szilvával dolgoztam. 3 fahéjrudat tettem
hozzá, és kb. 2 órán át főztem lassú tűzön, folytonosan ke-
vergetve. Aki szeretne, 2-3 kis tasak vaníliás cukrot is adhat
hozzá. Miután megfőtt, üvegekbe tettem, és ,,fejre állítot-
tam”, hogy légmentesítődjön. Mehet majd a száraz dunsztba,
kihűlés után pedig a kamrába.

Ajvár

Ez egy ízletes mártás, ami kevés hozzávalóból készül. 4
nagyobb vinetát, 9 nagyobb kápiapaprikát szenen megsütök,
megtisztítom, és hagyom, hogy a leve jól lecsepegjen. 2 kö-
zepes fej fokhagymát, 4 közepes nagyságú paradicsomot, 2
darab csípős paprikát kis olívaolajjal bekenek, megsózom,
borsozom. Alufóliába csomagolom egyenként, és lerben
megsütöm, kb. 20 perc alatt. A paradicsom héját eltávolítom,
a fokhagymát kinyomkodom, a vinetát, paprikát felvagda-
lom. Mindent egy edénybe teszek, és botmixerrel pépesítem.

Egy edénybe 1 dl olívaolajat töltök, hozzáadom a masszát,
ízlés szerint megsózom, 2 evőkanál mézet, 4 evőkanál bal-
zsamecetet, 1 csapott evőkanál fűszerpaprikát és 2 evőkanál
citromlevet adok még hozzá. Kb. fél órán át jól összefőzöm,
üvegekbe rakom, a tetejére kevés szalicilt teszek. Másnap ler-
ben még egyszer kidunsztolom. A mártást tejföllel, majonéz-
zel, tormával összekeverve is tálalhatjuk. Szendvicsekre vagy
húsok, saláták mellé kiváló. Aki pikánsabban szereti, több
csípőst, chilit adjon hozzá.

Somlekvár

7 kg somot alaposan megtisztítok, kilogrammonként 1 dl
vizet töltök rá. Egy kis tasak citromsót adok hozzá, 1 citrom
levét rácsavarom, főni teszem, és kavargatom. Mikor lá-
gyulni kezd a som, és jó pár mag elválik a húsától, egy
krumplitörővel alaposan szétnyomom, majd a szilva passzí-
rozásánál használt edényembe teszem, és fakanállal, szerre,
folytonos kevergetés mellett átpasszírozom. Szeretem, ha né-
hány mag átmegy rajta. A pasztát lemérem, és literenként 60
dkg cukrot, 1 pohár mézet, 1 dl vizet adok hozzá, majd kb.
50 percig lassú tűzön főzöm. Ehhez a masszához 4 dzsemfi-
xet (pektin) 20 dkg cukorral összevegyítek, majd a legvégén
összerottyintom. Nem főzzük, hanem azonnal üvegekbe tölt-
jük, és száraz dunsztba tesszük. Nagyon sok C-vitamint tar-
talmaz, antioxidáns hatású. 

Vöröshagymás-som-őszibarac dzsem vagy chutney, húsokhoz
Ezt most készítettem legelőször, próbáltam az ízekkel ját-

szani. Eddig epres, barackos már készült, de most változtat-
tam a recepten. 2 kg piroshagymát meghámozunk,

megmosunk, hosszú szeletekre vágunk. 2 dl olívaolajon 20
dkg barna cukorral, 6 evőkanál mézzel átforgatom, kb. 10
percig. Ízlés szerint sózom, borsozom. 2 dl vörös bort, 5 evő-
kanál balzsamecetet adok hozzá, és lefedem. 8 darab ősziba-
rackot forró vízbe dobok, a héját lehúzom, cikkekre vágom,
és botmixerrel kidolgozom. Fontos, hogy a barackok jó éret-
tek legyenek. A hagymáról a fedőt leveszem, és addig keve-
rem, míg a folyadék elpárolog, és krémes leve lesz. Ekkor jó
darab gyömbért megreszelek, 1 kávéskanál őrölt fahéjat, 1
mokkáskanál darált kardamomot, csipetnyi darált köményt,
kevés chiliőrleményt, 1 kávéskanál curryport, mokkáskanál
cayenne borst, 2 cikk zúzott fokhagymát, és csipetnyi fehér
borst adagolok hozzá, majd a barackmassza is belekerül. 1
üveg somlekvárt és 1 üveg őszibarackdzsemet addig főzünk 
(kb. 50 perc), amíg jó krémes állagot kapunk. Egy sós-édes-
kés, aromás, pikáns, a keleti konyha ízvilágát élénk táró fi-
nomsággal találkozunk. Üvegekbe tesszük, tetejére kis
szalicilt teszünk, és száraz dunsztba rakjuk. Megkezdés után
hűtőben tároljuk. Húsok mellé, rizzsel fogyasztjuk.

Savanyúság zöldparadicsomból
Vagdalt zöldparadicsomot

használtam. Készítettem egy ece-
tes, sós, cukros levet. 3 l vízhez 1
l ecetet, 5 evőkanál sót, 12 kanál
cukrot mértem, 3 kávéskanál sze-
mes borsot, 4 babérlevelet tettem
bele, felforraltam, kihűtöttem.
Másnap töltöttem a paradi-
csomra. Az üvegek aljába mus-
tármagot, zellerzöldet, kaprot,
csombort tettem, de lehet csípős
paprikát és tormát is tenni. Ki-
dunsztoltam, forrás után még 15
percig. Nagyon finom, semmiféle
tartósítószert nem tartalmaz.

Finom piskótatekercs

Hagyományos piskótát sütöttem 10 tojásból. Kettévágtam,
és egy enyhén vizes konyharuhába felcsavartam. 30 dkg (82
százalékos) vajat 32 dkg porcukorral, 1 tojássárgával habo-
sítottam, és 5 evőkanál holland kakaóport is hozzáadtam. 2
tábla étcsokit gőz fölött felolvasztottam, pár percig hűlni
hagytam, és ezt is a vajas masszához adtam, majd 50 dkg
mascarponét, és ezzel egy percig még összedolgoztam. A
krémmel megtöltöttem mindkét piskótát, majd kívül is be-
vontam ugyanezzel a krémmel. A piskótákat előzőleg egy kis
vaníliás-málnaszörpös lével locsoltam meg.

Jó étvágyat kívánok!

Rózsa Enikő
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Felmérés
Három gyerek közül kettő naponta fogyaszt édességet

Háromból két gyermek na-
ponta eszik édességet,
ugyanakkor 30 százalékuk
nem fogyaszt gyümölcsöt
mindennap – derül ki a Reveal
Marketing Research hétfőn
közzétett felméréséből.

A romániai gyermekek étkezési
szokásairól és táplálkozással kap-
csolatos neveléséről szóló fontos in-
formációk megosztása mellett a
felmérés célja felhívni a figyelmet
arra, hogy a szülők által a gyerme-
keknek átadott helytelen étkezési
szokások hosszú távon kihatnak a
gyermekek egészségére, emiatt hala-
déktalanul javítani kellene ezeken.

A megkérdezett célcsoport – 25
év fölötti szülők – tagjai által szol-
gáltatott adatok szerint az étkezési
szokások nem a legegészségeseb-
bek a családokban. A 14 év alatti
gyermekek 65%-a naponta fogyaszt
édességet, a megkérdezett szülők
22%-a pedig beismerte, hogy a ki-
csik egy nap két-három alkalommal
is esznek édességet, noha táplálko-
zási szakemberek szerint csak heti
egy-két alkalommal ajánlott az édes
termékek fogyasztása.

A szülők 43%-a arról számolt be,
hogy a gyermekük legalább heti
egy alkalommal iszik szénsavas
italt, és ezek közül 14% inkább üdí-

tőt fogyaszt víz helyett. Arra a kér-
désre, hogy milyen típusú ételeket
szoktak kínálni gyermekeiknek, a
válaszadók 52%-a sós rágcsálniva-
lókat (chips, sós rudacskák), 
49%-a pedig félkész termékeket,
például felvágottat vagy virslit je-
lölt meg.

A megkérdezettek 41 százaléka
mondta ugyanakkor azt, hogy majd-
nem mindig van valami édesség ott-
hon, 31 százaléka ugyanezt állította
a félkész termékekre, 19 százaléka
pedig a szénsavas, nem alkoholos
italokra vonatkozóan.

Bár a szülők 69 százaléka állítása
szerint tisztában van azzal, hogy
saját étkezési szokásai befolyásol-
ják gyermeke ilyen irányú szoká-
sait, csak 35%-uk jellemezte
életmódját „eléggé egészségesnek”.

A feldolgozott élelmiszerek is
nagymértékben vannak jelen az élel-
mezésben. A szülők 52%-a mondta
azt, hogy a gyerekek heti egy vagy
több alkalommal fogyasztanak fel-
dolgozott élelmiszereket. 12%-uk
pedig azt vallotta, hogy nagy vagy
nagyon nagy mértékben fogyasztják
ezeket, a friss élelmiszerek rovására.

Paradox módon a szülők 56%-a
gondolja azt, hogy a feldolgozott
élelmiszerek egészségtelenek, és a
felvágottakat, tejtermékeket és

gyorskajákat sorolták ebbe a kate-
góriába. Ugyanakkor tízből három
szülő állította azt, hogy gyerekeik
mindennap vagy majdnem minden-
nap esznek friss gyümölcsöt.

A megkérdezettek válaszai értel-
mében a romániai gyermekek által
kedvelt ételek típusait tekintve a le-
vesek állnak az első helyen (45%),

ezt követik a főtt ételek és a külön-
böző módon elkészített burgonya
(35%, illetve 34%), míg reggelire a
legtöbben a tejjel együtt fogyasztott
müzlit részesítik előnyben (73%).
Az étkezések közötti nassolnivalók
esetében a gyermekek leginkább az
édességeket, kifliféléket, sütemé-
nyeket részesítik előnyben.

A gyermekek étkezési szokásai-
ról szóló felmérést a Reveal Marke-
ting Research piackutató cég
végezte a „Plan B” Társadalmi Fe-
lelősségvállalási Egyesület és a 
Kaufland Románia megbízásából
augusztus 25. és szeptember 5. kö-
zött, 801 válaszadóból álló országos
reprezentatív mintán. (Agerpres)

Fotó: Menyhárt Borbála
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(Folytatás 
a szeptember 9-i lapszámból)
Az írói tehetséggel megáldott

Kuhnau ekképp vezette be Dávid és
Góliát elképzelt csatáját: „Fölöttébb
különös képet fest a Szentírás az
óriás Góliátról. Ez az irdatlan alak
a természet valóságos szörnyszü-
lötte: hat rőfnél is magasabb terme-
tét rézsisak koronázza, testét
pikkelyes páncél, lábát rézvért bo-
rítja, hozzá pajzsot s a szövőszék
tartórúdjához hasonlatos, vassal ki-
vert hatalmas lándzsát tart maga elé
– mind e mázsás teher az óriás ere-
jét bizonyítja. Puszta leírásán is el-
szörnyed az ember, hogy
megrémülhettek hát szegény izrae-
liek, amikor eleven valójában pil-
lantották meg ellenségüket! Ott
tornyosul előttük, rézpáncéljának
csillogása a napsugárral vetekszik,
csörömpölnek a pikkelyként egy-
másra csüngő rézlemezek, ő maga
úgy fújtat és hörög, mintha mind-
nyájukat fel akarná falni…”

Egyes zenekritikusok úgy vélik,
hogy Kuhnau kissé unalmas zene-
szerző. Ezt a kijelentést azonban ár-
nyalja a szerző zenei sokoldalúsága.
Az akkor élő stílusok és formák
mindegyikében alkotott. Utánzással
nem vádolhatjuk, mert szerzemé-

nyei sajátosak. Sőt azt is bátran ki-
jelenthetjük, hogy utódjára, Johann
Sebastian Bachra is nagy hatással
voltak művei. Több olyan dallam is
előfordul Kuhnau feldolgozásaiban,
melyeket az őt követő nagy mester
is felhasznált. Például a Szép tün-
döklő hajnalcsillag, valamint az Ó,
Krisztusfő, te zúzott énekek dallamát
is mindketten használják. Dallamlo-
pással sem vádolhatjuk egyik szer-
zőt sem, mert az akkori világban az
számított dicsőségnek, ha egy
szerző igazán jól sikerült dallamát
mások is felhasználták, így tiszta
lelkiismerettel beépítettek műveikbe
más dallamokat is. Más kritikusok
azt is megjegyzik, hogy Kuhnau le-
hetett az összekötő kapocs Heinrich
Schütz és Bach, valamint Händel
között. Kuhnau tehát nemcsak to-
vábbadta Schütz szellemiségét,
hanem ő maga is formálta az őt kö-
vető két barokk zseni zenei világát.

Johann Kuhnau 1722. június 5-
én végérvényesen feladta a zene és
az élet harcát. Pozícióját a követ-
kező évben, 1723-ban Johann Se-
bastian Bach foglalta el. A zseniális
Bach biztosan jól ismerte elődjét,
ugyanis egyik kottamásolója, Jo-
hann Andreas Kuhnau unokaöccse
volt a jogász Kuhnaunak.

Johann Kuhnau nevét és emlékét
a sokak szerint isteni küldött

Bach mindent elsöprő nagysága
homályosította el. Ennek elle-

nére illik nagy tisztelettel len-
nünk Kuhnau előtt is, hiszen
meghatározó pillére volt ő is a
barokk zenének. Szerencsére a

jelenkor felfedezte a jogász-mu-
zsikus művészetét, és már elég
sok műve hangfelvételen is meg-
jelent!

A zenében csatázó jogász (3.)
Szilágyi Mihály

Forrás: https://daviderler.de/johann-kuhnau/johann-kuhnau-biographie/

Szeptember 16-i rejtvényünk megfejtése: Jó tudni: a rád adott lövéssel egyre fogy az ellenség muníciója. 

A fősorokban idézett, 
kissé furcsa szöveg
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Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 5. forduló: Aston Villa – Everton 3-0, Brighton &

Hove Albion – Leicester 2-1, Burnley – Arsenal 0-1, Liverpool – Crystal Pa-
lace 3-0, Manchester City – Southampton 0-0, Newcastle United – Leeds Uni-
ted 1-1, Norwich – Watford 1-3, Tottenham – Chelsea 0-3, West Ham United
– Manchester United 1-2, Wolverhampton – Brentford 0-2. Az élcsoport: 1.
Liverpool 13 pont, 2. Chelsea 13, 3. Manchester United 13.

* Spanyol La Liga, 5, forduló: Atlético Madrid – Athletic Bilbao 0-0, Betis
– Espanyol 2-2, Celta Vigo – Cádiz 1-2, Alavés – Osasuna 0-2, FC Barcelona
– Granada 1-1, Elche – Levante 1-1, Valencia – Real Madrid 1-2, Rayo Val-
lecano – Getafe 3-0, Mallorca – Villarreal 0-0, Real Sociedad – Sevilla 0-0;
6. forduló: Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-2, Getafe – Atlético Madrid
1-2, Levante – Celta Vigo 0-2. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 14 pont/6
mérkőzés, 2. Real Madrid 13/5, 3. Valencia 10/5.

* Olasz Serie A, 4. forduló: Genoa – Fiorentina 1-2, Empoli – Sampdoria
0-3, Venezia – Spezia 1-2, Hellas Verona – AS Roma 3-2, Inter – Bologna 
6-1, Juventus – AC Milan 1-1, Lazio – Cagliari 2-2, Sassuolo – Torino 0-1,
Udinese – Napoli 0-4, Salernitana – Atalanta 0-1; 5. forduló: Fiorentina – Inter
1-3, Atalanta – Sassuolo 2-1, Bologna – Genoa 2-2. Az élcsoport: 1. Inter 13
pont/5 mérkőzés, 2. Napoli 12/4, 3. AC Milan 10/4.

* Német Bundesliga, 5. forduló: Bayern München – Bochum 7-0, Borussia
Dortmund – Union Berlin 4-2, Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1-1, VfB Stutt-
gart – Bayer Leverkusen 1-3, Mainz – Freiburg 0-0, Augsburg – Mönchen-
gladbach 1-0, Hertha BSC – Greuther Fürth 2-1, Arminia Bielefeld – Hoffen-
heim 0-0, 1. FC Köln – RB Leipzig 1-1. Az élcsoport: 1. Bayern München 13
pont, 2. Wolfsburg 13, 3. Borussia Dortmund 12.

* Francia Ligue 1, 6. forduló: St. Etienne – Bordeaux 1-2, Clermont – Brest
1-1, Troyes – Montpellier HSC 1-1, Nice – AS Monaco 2-2, Olympique Mar-
seille – Stade  Rennes 2-0, Paris St. Germain – Lyon 2-1, Strasbourg – Metz
3-0, Lens – Lille 1-0, Angers – Nantes 1-4, Reims – Lorient 0-0. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 18 pont, 2. Olympique Marseille 13, 3. Lens 12.

Megszerezte a lehetséges hat pontot a Marosvá-
sárhelyi Arena női kézilabda-együttes a női kézi-
labda A osztály B csoportjának első két
fordulójában. Míg azonban az első körben az ellen-
fél meg nem jelenése miatt illette az alakulatot a si-
kerért járó pontszám, a másodikban már a pályán
gyűjtötték be a három pontot.

A bajnokság múlt vasárnap rajtolt, és marosvá-
sárhelyi csapat két év szünet után állt ismét rajthoz
a pontvadászatban. Az első fordulóban a nagybá-
nyai ifjúsági olimpiai felkészítő központ, román
betűnévvel a CNOPJ kellett volna a Sportlíceum
termébe látogasson, azonban az ellenfél előre be-
jelentette, hogy nem tesz eleget a kötelezettségé-
nek, így a sportági szövetség játékvezetőket sem
küldött a találkozóra. A győzelmet és a három pon-
tot Liana Costea együttese ezzel együtt megkapta,
de az első hazai találkozóra így továbbra is várnia
kell annak, aki kézilabdát szeretne élőben látni Ma-
rosvásárhelyen (akkor a feljutás egyik legnagyobb
esélyesének számító Kolozsvári U lesz az Arena
vendége).

A megyeszékhelyi együttes a múlt hét végén a
slatinai Amy otthonában vendégszerepelt, és há-
romgólos  sikert aratott. A mérkőzésen szinte mind-
végig az Arena a vezetett. Az első gólt Zifui
szerezte, kétgólos előnyt Virag góljával szerzett (3-
5). Sârb találata után, amely háromra növelte a ta-
lálati különbséget (4-7), az első félidő végén rövid

megingás következett, Slatina pedig egy gólra
csökkentette a hátrányt, sőt a második félidő elején
13-13-ra egyenlített, és a vezetést is átvette. 17-16
után azonban három Arena-gól következett zsinór-
ban, és innen már végig a marosvásárhelyi csapat
volt előnyben, bár hét perccel a lefújás előtt 25-re
és 26-ra még sikerült egyenlíteniük a házigazdák-
nak.

Ezzel a sikerrel az Arena feljött az A osztály má-
sodik csoportjának második helyére, ami szépen
mutat, de az erőviszonyok ismeretében csalóka, hi-
szen a csapat legfeljebb a középmezőnyre pályáz-
hat, amúgy pedig nincs feljutási joga.

Tegyük hozzá, hogy alaposan felforgathatja a
csoportot a nagybányai olimpiai központ helyzete,
amely – miután nem jelent meg Marosvásárhe-
lyen –, a 2. fordulóból is kénytelen volt elhalasztani
a mérkőzését. A Román Olimpiai és Sportbizottság
ugyanis, amelynek az alárendeltségében működik,
arról döntött, hogy a csapat iratkozzon be a bajnok-
ságba, az ehhez szükséges pénzt azonban a mai
napig nem utalták át a központ számlájára. Az is
kérdéses, hogy megoldódik-e a helyzet, még mi-
előtt az alakulatot eltávolítanák a mezőnyből.

Kétszer három ponttal indított az Arena

Az angolok elleni rasszista szur-
kolói megnyilvánulások miatt a 
következő hazai világbajnoki 
selejtező-mérkőzését zárt kapuk
mögött kell megvívnia a magyar
labdarúgó-válogatottnak, további
egy zárt kapus büntetést pedig két
évre felfüggesztve szabott ki a nem-
zetközi szövetség (FIFA). A magyar
szövetség (MLSZ) ezenkívül 200
ezer svájci frankos bírságot is ka-
pott.

A FIFA keddi közlése alapján a
fegyelmi bizottság az eset súlyos-
sága miatt hozott ilyen szigorú dön-
tést.

A magyar drukkerek egy cso-
portja gúnyosan adott hangot a
nemtetszésének, amikor a szeptem-
ber 2-ai, 4-0-s vendégsikerrel zárult
mérkőzésen az angol játékosok
rasszizmusellenes gesztusként fél-
térdre ereszkedtek a kezdés előtt,
majd a gólok után műanyag poha-

rakat és egyéb tárgyakat dobáltak a
pályára, illetve rasszista rigmusokat
énekeltek. Emellett – a FIFA indok-
lása alapján – a hazai szurkolók pi-
rotechnikai eszközöket használtak
és eltorlaszolták a lépcsőket.

A közlemény kiemeli, a FIFA to-
vábbra is „határozottan elutasítja a
rasszizmus és az erőszak minden
formáját, és egyértelműen a zéró to-
lerancia elvét képviseli az ilyen 
magatartással szemben a labdarú-

gásban”. A szervezet a döntésről 
tájékoztatta a magyar szövetséget
is.

Az angol szövetség (FA) a talál-
kozó másnapján fordult a FIFA-hoz
a rasszista megnyilvánulások –
amelyeket „rendkívül kiábrándító-
nak“ nevezett – kivizsgálása miatt.
A brit ITV és a Sky Sports televí-
ziók riporterei azt állították, láttak
és hallottak olyan magyar szurkoló-
kat, akik majomhangok utánzásával
gúnyolták a színes bőrű Raheem
Sterlinget és Jude Bellinghamet, sőt
a Sky Sports felvételeket is mutatott
az egyik ilyen nézőről.

Akkor Gareth Southgate szövet-
ségi kapitány és Harry Kane csapat-
kapitány is elmondta, nem voltak
tanúi rasszista incidenseknek, de ha
mégis történtek ilyenek, az teljesen
elfogadhatatlan, és büntetést érde-
melnek. Boris Johnson brit minisz-
terelnök a közösségi oldalán azt
írta: „teljesen elfogadhatatlan, hogy
az angol játékosoknak rasszista in-
zultusokat kellett elszenvedniük
Magyarországon”. 

A kormányfő is felszólította a
FIFA-t, hogy „tegyen határozott lé-
péseket a felelősökkel szemben
annak érdekében, hogy ezt a fajta
gyalázatos magatartást végleg kiirt-
sák a sportágból“.

Az MLSZ akkori közleménye ki-
emelte: a Puskás Arénába kilátogató
60 ezer szurkoló döntő többsége
sportszerűen, a magyar válogatottat
biztatva drukkolt még akkor is,
amikor már vesztésre állt a csapat.
„Éppen az ő védelmükben van
szükség a rendbontók beazonosítá-
sára és szigorú megbüntetésére. A

pályára lépő, a fénygránátot és a po-
harakat bedobó szurkolók azonosí-
tása zajlik. Ellenük megteszi a
rendőrségi feljelentést az MLSZ“ –
írták a szövetség honlapján, megje-
gyezve, hogy az esetleges pénzbün-
tetést polgári peres eljárás
keretében az elkövetőkre hárítják,
akik emellett a sportrendezvények-
ről történő kétéves kizárásra számít-
hatnak az eljárás végén.

Júliusban az európai szövetség
(UEFA) három zárt kapus mérkő-
zésre – az egyiket két év próbaidőre
felfüggesztve – büntette a magyar
válogatottat, mert drukkerei diszkri-
minatív magatartást tanúsítottak a
részben budapesti rendezésű Eu-
rópa-bajnokság három csoport-
meccsén.

Marco Rossi szövetségi kapitány
együttese következő hazai vb-selej-
tezőjét október 9-én az albánok
ellen vívja.

Egy zárt kapus mérkőzés és pénzbüntetés a magyaroknak

Az angol Raheem Sterling, valamint Schäfer András, Fiola Attila és Szoboszlai Dominik (b-j) a labdarúgó világbajnoki selejtezők 4. fordulójában
játszott Magyarország – Anglia mérkőzésen a Puskás Arénában, 2021. szeptember 2-án Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A-osztály, B-csoport, 2. forduló:
Amy Slatina – Marosvásárhelyi Arena 28-31 (12-
13)
Slatina, sportlíceum terme. Vezette: Bogdan Ci-
obea (Pitești), Bogdan Dordea (Nagyszeben).
Amy: Marinescu, Cîrciumaru, Ionică – Iosim 7
gól, Lecu 6, Săceanu 4, Militaru 4, Rădulică 4,
Predu[ 2, Scarlat 1, Bîscoveanu, Bora, Joia.
Arena: Both, Jitaru – Sârb 12, Zifui 8, Moldován
5, Gál 3, Virag 2, Popeanu 1, Opriș, Szász,
Roșca, Mureșan.

Eredményjelző
Női kézilabda A osztály, B csoport, 1. forduló:
Tordai Liviu Rebreanu – Amy Slatina 32-23, Re-
sicabányai CSU – CNE Rm. Vâlcea 30-30,
Nagyváradi CSU – Zsilvásárhelyi CSM 26-36,
Temesvári Universitatea – Nagyváradi Tonic 38-
27, Besztercei Gloria II – Székelyudvarhelyi
Hargita KK 42-17, Marosvásárhelyi Arena –
Nagybányai CNOPJ 10-0 (meg nem jelenés); 2.
forduló: Kolozsvári U – Tordai Liviu Rebreanu
40-28, Amy Slatina – Marosvásárhelyi Arena 28-
31, Székelyudvarhelyi Hargita KK – Resicabá-
nyai CSU 23-29, CNE Rm. Vâlcea – Nagyváradi
CSU 19-19, Nagyváradi Tonic – Besztercei Glo-
ria II 19-42. A Zsilvásárhelyi CSM állt.

A marosvásárhelyi csapat kerete
A következő játékosokkal vágnak neki a 2021–

2022-es idénynek: Oana Sîrb, Both Edina-Melá-
nia, Olivia-Diana Opriș, Szász Boglárka,
Moldován Anita-Györgyi, Alexandra Zifui,
Dumitri[a Jitaru, Mădălina-Florina Roșca,
Ștefania Virag, Ioana-Florina Mureșan, Paula Po-
peanu, Gál Anna.

Tizenegyespárbajban jutott tovább a Rapid 1923
Négy mérkőzéssel rajtolt kedden a labdarúgó-Románia-kupa tizenhatod-

döntője. Többnyire papírforma-eredmények születtek, az egyetlen megle-
petést a 3. ligás Nagybányai Minaur szolgáltatta, amely kiütötte a
másodosztályban szereplő Jászvásári CSM Politehnicát. Nem volt könnyű
dolga a Bukaresti Rapid 1923-nak sem, az 1. ligás fővárosi alakulat 
csak hosszabbítások és tizenegyesrúgások után ejtette ki a 2. ligás CS 
Mioveni-t.

Az eredmények: Șomuz Fălticeni – FC Voluntari 1-4, Nagybányai Minaur
– Jászvásári CSM Politehnica 3-1, Petrolul 52 Ploiești – Universitatea 1948
Craiova 0-1, CS Mioveni – Bukaresti Rapid 1923 0-0, hosszabbítások és
11-es rúgások után 4-5.

Csütörtökön a televízióban: ACSO Filiaşi – Aradi UTA (16 óra), Temes-
vári Ripensia – Bukaresti Dinamo 1948 (18.45 óra), CSU Craiova – Ko-
lozsvári CFR 1907 (21.30 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom
Sport és a Look Sport közvetíti.
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Bálint Zsombor

Szalai Ádámnak 
másfél hónapot 
kell kihagynia

A magyar labdarúgó-válogatott
csapatkapitányának térdműtét
miatt körülbelül hat hetet kell ki-
hagynia, ezért nem léphet pályára
a következő két világbajnoki se-
lejtező-mérkőzésen.

A középcsatár bal térdét a porc-
gyűrű (meniszkusz) sérülése
miatt kedden artroszkópos eljá-
rással megoperálták.

A 33 éves Szalai kezdő volt
szombaton az SC Freiburg ellen
gól nélküli döntetlenre végződött
bajnoki meccsen, de a 32. perc-
ben megsérült, ezért a szünetben
lecserélték.
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„Románia az utolsó helyen áll Európában
a gyümölcs- és zöldségfogyasztásban. Íz és
minőség tekintetében úgy gondolom, hogy
még mindig nagyon jól állunk, amit a szak-
emberek is megerősítettek. Ezt ki kell hasz-
nálnunk. Az Európai fenntartható fejlődési
héten arra buzdítjuk az embereket, hogy
minél több gyümölcsöt és zöldséget fogyasz-
szanak, hozzájárulva ezzel az élelmiszer-pa-
zarlás elleni küzdelemhez és a havi költségek
csökkentéséhez. Ez az egészséges táplálkozás
és a fenntartható életmód egyszerű titka” –
nyilatkozta Borbély László államtanácsos, a
Fenntartható Fejlődés Főosztály koordi-
nátora. 

Szeptember 21-én, a gyümölcsök és zöld-

ségek nemzetközi évében, amelyet az ENSZ
az Európai fenntartható fejlődési héten hirde-
tett meg, a főosztály a gyümölcs- és zöldség-
fogyasztás fokozott szerepét népszerűsítette
a fenntartható életmód kialakítása érdekében
A Gyümölcsök és zöldségek nemzetközi éve
konferencián.

Romániai (Marius Mihai Micu államtitkár,
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium, prof. dr. Marian Bogoescu, Aurel Tă-
nase, az OIPA PROD COM elnöke, a
Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet, dr.
Nastasia Belc – Élelmiszer-biológiai erőfor-
rások Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Inté-
zete – IBA Bukarest elnöke) és európai
(Nabil Gangi – a FAO európai és közép-

ázsiai regionális képviselő-helyettese, Anas-
tasia Alvizou főigazgató-helyettes, „Farm to
Fork”) szakemberek osztották meg a résztve-
vőkkel a legjobb adminisztratív és szakpoli-
tikai intézkedéseket az ökológiai
mezőgazdaság és zöldségtermesztés területén
mind a termelők, mind a fogyasztók számára.
Szó esett többek között a folyamatban lévő
európai jogszabály változásairól, a rendelke-
zésre álló finanszírozási forrásokról, az inno-
vációról és a termesztési rendszerek
védelmének lehetőségeiről.

Jó példákat mutattunk be és vitattunk meg,
valamint Mihaela Bilic táplálkozási szakem-
ber és Adrian Hădean séf hasznos tippekkel
láttak el a napi étrendünkhöz.

A Fenntartható Fejlődés Főosztály által
szervezett további programok az Európai
fenntartható fejlődés hetén:

Szeptember 23., csütörtök, NOD Makers-
pace (Splaiul Unirii 160.)

* 10:00-18:00 óra között az öt legaktívabb
ifjúsági szervezet, az UnYouthRomania, a
Romániai Ifjúsági Fórum, a Romániai Diák-
szövetség, a Romániai Diákok Külföldi Li-
gája, a FASMR közös tevékenységeket
szervez a 17 fenntartható fejlődési célkitűzés
népszerűsítése érdekében

* 10:00-kor Sepsiszentgyörgyön kezdődik
a Fenntartható üzleti inkubátorok rendez-
vénysorozat

(RMDSZ-tájékoztató)

Borbély László: Fontos az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem

Megszavazta a szenátus plénuma azt a tör-
vénytervezetet, amely Románia területére is
bevezeti a zöldigazolvány használatát. „A
védettségi igazolást azoknak a települések-
nek az éttermeiben, mozijaiban vagy színhá-
zaiban kell bemutatni, ahol a fertőzési arány
meghaladja a 3 ezrelékes küszöbértéket,
azért, hogy a beoltott és a betegségen át-
esett személyek szabad mozgása ne legyen
korlátozva karanténkötelezettséggel, a gaz-
dasági tevékenység pedig ne álljon le a ko-
ronavírusban fertőzöttek esetszámának
növekedése miatt” – mondta Turos Lóránd, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, Szatmár
megyei szenátor.

Az Európai Bizottság javaslatára uniós Covid-iga-
zolványt vezettek be, amelynek célja, hogy a világ-
járvány idején megkönnyítse a polgárok unión belüli
biztonságos szabad mozgását. Pénteken a kormány
elfogadta az országos vészhelyzeti bizottság határo-
zatát, szerdán pedig a szenátus plénuma is megsza-
vazta azt a törvényt, amely Románia területére is
bevezeti az igazolvány használatát.

A törvény szerint Covid-igazolvány szükséges ét-

termekbe, mozikba, illetve színházakba való belépés-
kor olyan településeken, ahol a fertőzöttségi ráta
meghaladta a 3 ezreléket, de nem érte el a 6 ezrelékes
küszöbértéket. Csak azok a személyek léphetnek be
éttermekbe, kávézókba vagy vehetnek részt előadá-
sokon, esküvőkön, akik oltással, 72 óránál nem ré-
gebbi PCR-teszttel vagy 48 óránál nem régebbi
gyorsteszttel rendelkeznek, ugyanakkor azok is, akik
átestek a fertőzésen. A Covid-igazolvány felmutatása
nem vonatkozik a 6 évnél kisebb gyermekekre, illetve
digitális és papíralapú változatban, díjmentesen elér-
hető mindenki számára. A különböző szolgáltatást
nyújtó gazdasági szereplők kötelesek beolvasni a QR-
kódot az Európai Unió Covid–19-re vonatkozó digi-
tális tanúsítványán a Check DCC mobilalkalmazáson.

„Kulcsfontosságú a digitális Covid-igazolvány be-
vezetése, mert egy olyan eszköz, amely megkönnyíti
az emberek életét, lehetővé teszi a szabad mozgást,
és hozzájárul a járvány visszaszorításához” – nyilat-
kozta László Attila Kolozs megyei szenátor, a szená-
tus egészségügyi bizottságának titkára.

A sürgősségi kormányrendelet hatályos, azonban
ezt a parlamentnek is meg kell erősítenie. 
(RMDSZ-tájékoztató)

Szükség lesz a zöldigazolványra 
országon belül is

Az Európai Alapok Minisztéri-
uma partnerségben az Ifjú-
sági és Sportminisztériummal
négy olyan projektet indított
el kedden, amely közel 1700
olyan fiatalnak nyújt szakmai
képzést, akik nem vesznek
részt a foglalkoztatásban, ok-
tatásban vagy képzésben
(Not in Education, Employ-
ment or Training – NEETS).
Továbbá abban is támogatja
őket, hogy befejezhessék ta-
nulmányaikat és elhelyezked-
hessenek a munkapiacon. A
négy szerződés összértéke
16,8 millió lej.

Romániában a NEETS-fiatalok
száma 400 000-re becsülhető, az
emberierőforrás-fejlesztési operatív
program (POCU) által összesen
561 millió eurót különítenek el ezek
támogatására.

„Jelentős összegű európai ala-
pok állnak rendelkezésünkre, és kö-
telességünk segíteni ezeket a nehéz
körülmények között élő fiatalokat.
A gazdaság számára is hatalmas po-
tenciállal bírna, ha ezek a fiatalok
itthon maradnának, hiszen óriási
szükség van a munkaerőre” – nyi-
latkozta Hegedüs Csilla, az Európai
Alapok Minisztériumának államtit-
kára.

A projektek által közel 1700,
főleg vidéki vagy roma származású,
16 és 29 év közötti fiatal részesül
támogatásban, segítve őket abban,
hogy befejezhessék kötelező iskolai
tanulmányaikat, olyan szakmát ta-
nuljanak, amelyre nagy a kereslet a
munkaerőpiacon.

„A koronavírus-járvány okozta
gazdasági válság ahhoz vezetett,
hogy még több fiatal vált munka-
nélkülivé. A munkaerőpiacon való

alkalmasság – a fiatalok egyik első
lépése az önálló élet felé – egyre
problémásabbá vált, egyre maga-
sabb képzettséget, rugalmasságot és
sok türelmet igényel a foglalkozta-
tási folyamat minden szakaszában.
Ezért folyamatosan új eszközöket
keresünk ahhoz, hogy a munkanél-
küli fiatalokat támogatni tudjuk,
hogy ezt a nehéz időszakot köny-
nyebben tudják átvészelni” – nyilat-
kozta Novák Eduárd ifjúsági és
sportminiszter.

A programokkal a legfontosabb
cél, hogy jövőt biztosítsonak a fia-
taloknak. Rengeteg olyan fiatal van,
aki nem jár iskolába, egyetemre,
akinek nincs munkahelye. „Köte-
lességünk ezekről a fiatalokról gon-
doskodni, hogy itthon tudjanak
boldogulni, munkahelyet találni,
családot alapítani. Mi a kormány-
zással is azt vállaltuk és azért dol-
gozunk, hogy biztos jövőt és
megfelelő megélhetési körülmé-
nyeket teremtsünk, hogy a fiatalok
itthon maradjanak” – tette hozzá
Hegedüs Csilla.

Nemrég az Európai Alapok Mi-
nisztériuma 99 olyan projektet ha-
gyott jóvá, amelyek által több mint
60 ezer fiatalnak segítenek munka-
helyet találni, 1500 fiatalt pedig 25
ezer euróval támogatnak abban,
hogy elindíthassa saját vállalkozá-
sát. A 99 nyertes szerződés összér-
téke több mint 185 millió euró. A
pályázatok lebonyolítása során
meghirdetik a különböző progra-
mokban való részvétel feltételeit.
Alapvető feltétel, hogy a részt
vevő fiatal a NEETS (avagy nem
vesz részt a foglalkoztatásban,
oktatásban vagy képzésben) kate-
góriához tartozzon. (RMDSZ-
tájékoztató)

Európai pénzekből támogatják 
a fiatalokat, hogy befejezhessék

tanulmányaikat, 
és munkahelyet találjanak

A Hagyományok Háza 2016-ban indította el a népi
gyógyászattal foglalkozó előadás-sorozatát. Idén a
szeptember 26-ai szakmai napot előadások, beszél-
getések, kiállítás, kóstoló és vásár teszi változatossá.

A Hagyományok Háza szeptember utolsó vasár-
napját a népi gyógyászatnak és a gyógynövényeknek
szenteli. Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba
az egészségtudatosság, a betegségek megelőzését és
kezelését célzó életmódváltás szükségessége, az ön-
ellátásra való törekvés, illetve a népi gyógymódok és
a hagyományos orvoslásban felhasznált természetes
anyagok alkalmazása az öngyógyításban és a modern
orvoslásban. Ezt a célt szolgálja az Ezerjófű – egy nap
a népi gyógyászat jegyében című program is.

A tucatnyi változatos előadás szünetében a betérők
megtekinthetik az e témában szervezett kiállítást,

megkóstolhatják a gyógynövényekből készült finom-
ságokat, kérdéseikre olyan kiváló szakemberektől
kaphatnak választ, akik örömmel osztják meg tudá-
sukat, tapasztalataikat. Segítségükkel a jelenlévők
megismerkedhetnek a gyógynövények hagyományos
felhasználási módjaival. A nap végén a résztvevők vá-
sárfiával térhetnek haza. A gyógynövény szó hallatán
legtöbbünknek a teák jutnak eszünkbe. Kétségkívül
ez a leggyakoribb és leginkább ismert, ugyanakkor
messze nem az egyetlen módja a gyógynövények fel-
használásának. A gyógy- és vadon élő ehető növé-
nyek a mindennapi táplálkozás részei – sőt, ínséges
időkben fontos alapanyagpótlók is – voltak. Emellett
festőnövényként, állatgondozáshoz, háztartási szer-
ként és még számos más módon is használták ezeket
a hagyományos paraszti kultúrában.

Tizedik osztályosok számára hirdet verseny-
vizsgát két évre szóló, angliai ösztöndíjakra
a Ţine de Noi egyesület a Headmasters’ and
Headmistress’ Conference-szel közösen. 

A Ţine de Noi egyesület szerdán arról tájékoztatta
az Agerpres hírügynökséget, hogy a program kereté-
ben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy két éven
keresztül egy olyan kiváló minőségű brit iskolában
tanuljanak, mint az Epsom College, a Dullwich Col-
lege, a Bedford Modern School, a Hampton School. 

Az ösztöndíjnak köszönhetően az elmúlt években
több mint 130 romániai tanuló tanult egy vagy két
évet brit iskolákban, majd nagy-britanniai egyeteme-
ken folytatták tovább. 

Az ösztöndíjra december 11-éig lehet pályázni. 
Az ösztöndíjak túlnyomó többsége a tandíj, a szál-

lás és az étkezés teljes költségét fedezi, átlagosan
35.000 és 42.000 angol font közötti értékben. Ezeken
kívül vannak részösztöndíjak is, amelyek a költségek
50-70%-át fedezik, a család bruttó jövedelme alap-
ján.

A pályázó diáknak 25 lejes vissza nem térítendő il-
letéket kell befizetnie. A nyertes tanulóknak, akik el-
mennek Nagy-Britanniába tanulni, 1250 angol fonttal
kell hozzájárulniuk a program adminisztrációs költ-
ségeihez. 

Az ösztöndíj elnyeréséhez a következő feltételek-
nek kell megfelelni: a tanuló tizedik osztályba járjon;
ne legyen valamely nagy-britanniai iskolának a tanu-
lója; a szülők 2021. évi nettó jövedelme ne haladja
túl a 30.000 angol fontnak megfelelő összeget lejben;
2022. szeptember elsején a tanuló kora 16 és 17 év 6
hónap közötti kell hogy legyen. A pályázó születési
dátumának a 2005. március 1. és 2006. szeptember 1.
közötti idősávban kell lennie. 

Azok a pályázók, akiknek a szülei 2021-ben 30
ezer angol fontnál nagyobb összeget keresnek (lejben
kifejezve), részleges ösztöndíjra pályázhatnak.

Az ösztöndíjról a következő webes felületen lehet
többet megtudni: https://tinedenoi.ro/burse-acade-
mice/. 

(Agerpres)

Magas színvonalú brit iskolákba hirdetnek
kétéves ösztöndíjat 

A népi gyógyító bölcsesség
Ezerjófű – egy nap a népi gyógyászat jegyében 

Népi gyógyászat Illusztráció



LAKÁS

KIADÓ 4 szobás lakrész hosszú
távra a központban. 0745-428-994.
(13172-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303-
456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

TAPASZTALT  TAKARÍTÓNŐ állást
keres nyolcórás munkaprogrammal,
munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.
(13179-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen

ács-, bádogosmunkát, festést, me-

szelést, tetőkészítést cserépből, le-

mezből, szigetelést tömbházaknál.

Tel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-
508-707, Misi. (13012-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13124)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

VÁLLALUNK szigetelést (polisztirén,

vatta), védőtető-, cserép- és

lemeztetőfestést, beltéri, kültéri festést,

padló- és falicsempe-lerakást, glettolást,

tetőkészítést cserépből és lemezből,

bármilyen szemét elszállítását,

gyümölcsfák permetezését, fűnyírást,

fanyesést, kertgondozást. Tel. 0757-477-

120. (13125)

VÁLLALUNK külső, belső építkezési

munkálatokat. Tel. 0770-408-122.

(13031-I)

HÁZTARTÁSI alkalmazottat kere-

sünk. Érdeklődni a következő telefon-

számon: 0748-053-975. (sz.-I)

SZÁSZRÉGENBEN ajánlok szőlő-

szedést fele-fele arányban, szedés,

őrlés, préselés és hordóba töltés elle-

nében. Szükséges szerszámok, edé-

nyek vannak. Részletekért érdeklődni

a 0743-548-101-es telefonszámon.

(mp.)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

évek, míg élünk, velünk lesz sze-

retett emléked. 

Szomorú szívvel emlékezünk

szeptember 23-án SZÉKELY 

VIDORRA halálának 10. évfordu-

lóján. Akik ismerték, gondoljanak

rá kegyelettel. Emlékét szívünk-

ben megőrizzük. Nyugodjon bé-

kében! Felesége és fia

családjával. (p.-I)

Szomorú szívvel és örök szere-

tettel emlékezünk IKLANDI 

ALBERTRE (Berci) halálának 6.

évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Szeret-

tei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel, mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a szerető

édesanya, nagymama, déd-

mama, anyós, anyatárs, testvér,

rokon, barát és jó szomszéd,

özv. SZENTE ISTVÁNNÉ

szül. RÁCZKÖVI JOLÁN

marosludasi lakos folyó hó 

21-én, életének 92. évében csen-

desen megpihent.

Utolsó útjára szeptember 23-án,

csütörtökön 12 órakor kísérjük a

marosludasi sírkertbe, reformá-

tus szertartás szerint.

Drága emlékét szívünkben

örökre megőrizzük. Bánatos fiai

családjukkal, öt unokája, négy

dédunokája, anyatársa és testvé-

rei. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! (13222) 

Fájdalommal tudatjuk, hogy

rövid szenvedés után, 76 éves

korában elhunyt 

PÁL ANDRÁS. 

Gyászoló hozzátartozói: fia, test-

vére, sógora és a jó barátok, va-

lamint szerető rokonai. 

Temetése szeptember 25-én,

szombaton a katolikus temető

felső kápolnájából, délelőtt 11

órától, unitárius szertartás sze-

rint. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk a gyá-

szoló családnak szomszéd-

asszonyunk, VÖRÖS ÉVA

elhunyta alkalmából. Szom-

szédai, az Enescu utca 2.

szám alatti lakótársai. (13225)

Őszinte részvétünket fejezzük

ki Kovács Katalin munkatár-

sunknak szeretett testvére,

idős SZŐCS SÁNDOR el-

hunyta alkalmából. Vigaszta-

lódást kívánunk a család

minden tagjának. A Máltai

Szeretetszolgálat. (13233-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak, akik SÁNDOR

IMRE temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek és

fájdalmunkban osztoztak. Külön

hálánkat fejezzük ki a

vártemplomi Psalmus kórusnak,

amely kórustársát tisztelettel

búcsúztatta. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (13207-I)
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„Kimegyek a temetőbe, 
Könnyem pereg le egy kőre. 
Ez a kő nem fed be mást, 
A legdrágább Édesanyát!
Nehéz itt, e helyen állni, 
A legdrágább hangra várni. 
Hisz nem szól már egy Édesanya, 
Kinek kincs volt minden szava. 
Óvott, védett minden bajtól, 
Nehézségtől, fájdalomtól. 
Sajnos egy őszi reggelen 
Elment tőlünk hirtelen 
Oda, hol angyalok vezetik, 
Hol az Úr Jézus karjai őrzik!
Ha még egyszer láthatnám, 
Átölelném és elmondanám: 
Szívemből, örökké szeretlek,
Drága ÉDESANYÁM!”
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a legdrágább
Édesanyára és Nagymamára, 

IGNÁT MARGITRA 
halálának hetedik évfordulóján. 
Őt mindig szerető gyermekei és unokái családjukkal. 
Áldott, szép emlékét őrizzük egy életen át. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Nyárádkarácson 
Polgármesteri Hivatala 

értesíti az érdekelteket, hogy közvitát szervez a Nyárádkarácson köz-
ségi új területrendezési tervről (PUG), a gyűlésre a hivatal székhe-
lyén kerül sor – Fő út 166. szám – október 21-én 13 órakor. A
dokumentáció a hivatalban tanulmányozható  szeptember 20. – ok-
tóber 19. között, hétfőtől péntekig 8–14 óra között. Észrevételeket
telefonon, e-mailben, illetve postán lehet küldeni október 19-ig a
polgármesteri hivatalba.  
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


