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Nem csökkent a perek száma

A járvány miatt torlódtak az ügyek a Maros Megyei Törvényszéken

Elmúlt jelen

Új kiállítás nyílik október 9-én Marosvásárhelyen: az Elmúlt Jelen közösség szervezésében a huszadik század
második felében élő romániai magyarság sorsát, történetét mutatja be. Az
Elmúlt jelen a rendszerváltás és az
első szabad év krónikája, online felületen és utazó kiállításon.

____________4.
Támogatás helyett
megaláztatás

Az igazságszolgáltatáshoz fordul a 25
éves, fogyatékkal élő Nyikó Anetta,
mivel, miután tizennyolc éves korában
megvonták tőle a személyi gondozót,
nemrég végleges jelleggel besorolták
a kettes rokkantsági fokozatba, ami
azt jelenti, hogy végleg elveszíti a lehetőséget arra, hogy ismét segítőre legyen jogosult.

____________5.
A magyar
népmese napja
Fotó: Nagy Tibor

A bíróságokat, törvényszékeket általában a zsúfolt tárgyaló- a tárgyalások. Hogyan sikerült alkalmazkodni a járvány és
termekkel és folyosókkal társítjuk, ahol nagyon sok és sok- az idegen környezet okozta kihívásokhoz? – kérdeztük
féle ember fordul meg peres ügyek kapcsán vádlottként, Szasz Veronicát, a Maros Megyei Törvényszék elnökét.
tanúként, hozzátartozóként. A Marosvásárhelyi Bíróság és a
Maros Megyei Törvényszék különleges helyzetben van, hi- Mezey Sarolta
szen tavaly ősz óta két marosvásárhelyi szállodai épületbe
(Folytatás a 4. oldalon)
költöztek, ahol nem a klasszikus tárgyalótermekben folynak

Élőszavas mesemondással tarkított
online előadással ünnepelte szeptember 30-án a magyar népmese napját a
Tipe-Tupa Egyesület. Kádár Annamária pszichológus a mese és a mesemondás jelentőségéről beszélt a
szülőknek, Zalka Csenge Virág és
Szabó Enikő pedig érdekes, tanulságos mesékkel örvendeztették meg a
képernyő elé csalogatott gyerekeket.

____________7.

A titkolózás nagyobb
aggodalmat szül

Bodolai Gyöngyi

Miután ismerőseim közül több szülő is szóvá tette, hogy Kolozs
megyében nyilvánosságra hozták az adatokat, miszerint 41 tanintézmény 79 diákja kapta meg az új koronavírus-fertőzést, és 15 tanintézmény17 tanárának lett pozitív a tesztje, a kérésük az volt, hogy
írjuk meg őszintén a Maros megyei helyzetet is, hogy nyugodt szívvel
engedjék óvodába, iskolába gyermeküket, vagy tartsák otthon, és ne
pletykák alapján kelljen habozniuk, hogy biztonságos-e az iskola
vagy óvoda, ahova a gyermekük jár.
Ennek szerettünk volna utánajárni, de már az első perctől akadályba ütköztünk. A megyei tanfelügyelőségen határozottan elutasítottak, azzal érvelve, hogy erről csak a közegészségügyi
igazgatóságnak van joga tájékoztatni, ahhoz, hogy estére a főtanfelügyelőnek az Agerpreshez küldött nyilatkozatából kiderüljön, igaz
a hír, miszerint a Papiu Ilarian Főgimnáziumban 14 napra át kellett
térni a digitális oktatásra, mivel bekövetkezett az a forgatókönyv,
hogy három osztályban három fertőzött diák van. Hogy valóban
mennyi, azt nem tudhattuk meg.
Az esti hírt megelőzendő, a megyei tanácsnál próbálkoztunk, ahol
nagyon kedvesen válaszoltak, hogy a fertőzött diákok, pedagógusok
számát ők sem tudják, de megérdeklődik a kormányhivataltól,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 31 perckor,
lenyugszik
18 óra 48 perckor.
Az év 282. napja,
hátravan 84 nap.

Ma KOPPÁNY,

holnap DÉNES napja.

A megígért táblagépeket használják a maroskecei diákok

Önkormányzati törődés vidéken

DÉNES: görög név latinos for-

májának rövidüléséből alakult,
jelentése: Dionüszosznak, a bor

és szőlő istenének ajánlott.

IDŐJÁRÁS

Borús, esős idő

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 7.

1 EUR
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1 USD

Hőmérséklet:
max. 15 0C
min. 12 0C

100 HUF

1 g ARANY

4,1438

1,3546

251,7433

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

Megyei hírek

70 új fertőzött a megyében

Október 7-éig, szerdáig Maros megyében összesen 2136
koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A tegnapi adatok
szerint 24 óra alatt 70 új esettel nőtt a fertőzöttek száma,
az érintetteknek korábban nem volt pozitív koronavírustesztjük. Az új betegek mellett a megyében négy személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a megismételt
teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság adatai szerint szerdán 159 Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig 767 gyógyultat engedtek haza a kórházakból, 525 tünetmentes
fertőzött tíz nap múlva, további 162 kérésre távozhatott. A
szerdai adatok szerint 81 személy koronavírus-fertőzés
gyanújával van beutalva. A megye kórházaiban tegnapig
133 fertőzött – október 3–6. között öt személy – hunyt el –
olvasható a Maros megyei prefektúra közleményében.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
felfüggeszti tevékenységét

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a járványügyi helyzet
miatt ideiglenesen szünetelteti tevékenységét. Az intézmény vezetősége prioritásának tekinti nézői és alkalmazottai egészségét és biztonságát, igyekszik minimalizálni
minden lehetséges veszélyt, és minden esetben meghozni
a szükséges óvintézkedéseket. A színház teljes területét
fertőtlenítették, ám a vezetőségi döntés értelmében október 6-ától közönség előtti tevékenységüket is felfüggesztették. A további fejleményekről kellő időben tájékoztatják
a nézőket. Az elmaradó előadásokat új időpontban tűzik
műsorra, a megvásárolt jegyek érvényesek maradnak, illetve kérésre a jegyek ára október folyamán visszaigényelhető – áll a színház vezetőségének közleményében.

Az Ariel Színház előadásai is
elmaradnak

A nézők biztonsága érdekében október 7–11. között a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház előadásai
is elmaradnak – adta hírül az Ariel Színház irodalmi titkársága.

Alter-Native 28. – megváltozott
a jegyvásárlás helyszíne

Mivel az Alter-Native nemzetközi rövidfilmfesztivál egyik
partnerintézménye, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
szünetelteti tevékenységét, az intézmény jegypénztáránál
nem vásárolhatók meg a szemlére szóló belépők. A
jegyeket a helyszínen, a nyári színháznál lehet megvenni
péntekig 15 és 18 óra között, illetve szombaton és vasárnap 11.30 és 18 óra között. Emellett továbbra is van lehetőség online jegyvásárlásra a www.biletmaster.ro oldalon.

A koncertprogram is módosul

A romániai hatóságok által hétfő este elrendelt korlátozások miatt az Alter-Native rövidfilmfesztivál magyarországi
fellépője, a Borbély-Dresch Quartet nem tudja vállalni a
koncertezést. A jó zene azonban nem marad ki a csütörtöki
programból sem: 20.15 órától Koszika & The HotShots
koncertjét hallgathatja meg a fesztivál közönsége.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Gerendkeresztúri diákok házi feladat készítése közben

Fotó: Csegöldi Tünde

Az új tanév első napjaiban az V–VIII. osztályos tanulók
után a napokban az alsó tagozatosok, a 0–IV. osztályosok
is átvehették a nyári vakáció előtt beígért táblagépeket. Ezáltal egyetlen tanulónak sem hiányzik már az otthonából a
digitális eszköz. A község 167 diákja kapott tabletet, két
évig pedig biztosított az ingyenes internetszolgáltatás is,
ugyanakkor a pedagógusok számára 24 laptop beszerzése
folyamatban van – tudtuk meg a polgármestertől.
A jó gazda előrelátó óvatossággal időben felkészül,
mintsem hogy utólag, egy újabb járványhullám miatt a nehézségek elhárításával küzdjön. Az első iskolai napon a
maroskecei, hadrévi és gerendkeresztúri iskolákban a figyelmes törődés jeleként az előkészítő osztályosokat munkafüzetcsomagok várták, a felső tagozatosokat pedig az
online oktatáshoz elengedhetetlen táblagépekkel lepték
meg. Amint az újraválasztott polgármester hangsúlyozta, a
javítási, felújítási munkálatokat iskolakezdésre befejezték,

kijelölték a beltéri közlekedési útvonalakat, a diákoknak,
pedagógusoknak és az iskolai személyzetnek elegendő védőmaszkot szereztek be, a bejáratok előtt fertőtlenítőszerrel
átitatott lábtörlőket helyeztek el, a tantermek bútorzatát távolságtartásra rendezték be, illetve kézfertőtlenítőket szereltek fel. Az önkormányzat a járványmegelőzési
óvintézkedések terén a község tanintézményeiben egyelőre
eleget tett a kötelezettségének.
Amint a község elöljárója kifejtette, nem könnyű a koronavírus-járványhoz hasonló veszélyhelyzeteket kezelni,
de jóindulattal, a hasznos tanácsokat megfogadva, közös
felelősségvállalással és felelősségérzettel bizakodva tekintenek a jövőbe, hogy sikerül a jelenlegi meghosszabbított
járványügyi helyzettel is megbirkózni. Emil Florin Mocan
polgármester egyik bejegyzésében a diákokat életet és erőt
adó napsugarakhoz hasonlította kiemelve, hogy a felnőttek
feladata a tanuláshoz megfelelő körülményeket biztosítani
számukra.
A községi iskola igazgatója közösségi oldalán is megköszönte az elöljárónak, hogy a nyári vakációt megelőző napokban tett ígéretét betartotta. „Leírhatatlan volt a gyerekek
öröme, amikor meggyőződtek arról, hogy az ígéret valósággá vált. Mindezt egy olyan polgármesternek köszönhetjük, aki előrelátó gazdaként egy esetleges újabb
járványügyi szükségállapot bevezetésével elhárította a gördülékeny online oktatást akadályozó eszközhiányt”– hangsúlyozta az intézményvezető.
Az internetcsatlakozással ellátott táblagépek mellett
pedig az önkormányzat az online oktatáshoz alkalmazható
platform kidolgozását is tervezi.

Meghívó

Vándorkiállítás alkotótelepi munkákból

A maroskecei önkormányzat gondoskodott arról,
hogy a község minden egyes tanulója számára
biztosítva legyen a digitális oktatáshoz szükséges
eszköz. A koronavírus-járvány megelőzése érdekében az önkormányzat jóvoltából a község tanintézményeiben naponta két darab védőmaszkot
kapnak a tanulók, de készen állnak az online oktatás esetleges bevezetésére is. Az eszközhiány
az elkövetkezőkben már nem okozhat fennakadást a maroskecei, hadrévi és gerendkeresztúri
iskolákban, de még a község tanyavilágában sem.

Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

Október 9-én, pénteken 18 órai kezdettel Székely Szabó
Zoltán bemutatja Az én utcám című kabaréját és Őszülőföldem című könyvét a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A belépés
díjtalan.

Előadás a sáromberki református
templomban

A Teleki-gyökerektől a ma gyümölcséig címmel előadást
tartanak október 11-én, vasárnap 11 órától a sáromberki
református templomban. Ezt követi a KözösÉgben nevű
keresztyén zenei fesztivál. A rendezvény fő támogatója a
Communitas Alapítvány és a református egyházközség.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

benne, hogy a rendezvény ezúttal is követhető lesz az interneten.

A Maros-mezőségi Művésztelep vándorkiállítása két hétig,
október 8–21. között látogatható a tordai művelődési ház
Valer Suciu Galériájában. A kiállításon közel ötven alkotás
látható: festmények, szobrok, fafaragványok, textilmunkák. A tárlat anyaga a mezőbergenyei, a csittszentiváni, a
mezőmadarasi és a mezőpaniti alkotótáborokban készült.
A rendezvény támogatói a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány.

Épített örökségünk Maros
megyében – díjátadó

A Marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Székelyföld Napok keretében fotópályázatot hirdetett
Épített örökségünk Maros megyében címmel. A fotópályázat díjátadó ünnepségére október 14-én, szerdán 18.30-tól
Marosludasi telepesnap
kerül sor a Kultúrpalota előcsarnokában. A rendezvényen
A magyar szórvány napja égisze alatt megszervezett 115 fellép Fekete Hunor nagyajtai citeraművész A régi kincs és
éves a marosludasi hozzátelepítés című rendezvénysoro- a modern felszabadult világ ötvözete című kiselőadásával.
zat első része október 4-én zajlott, interneten is követOnline konferencia
hető volt. A rendezvény második részére október 11-én
délelőtt 11 órától kerül sor Andrássytelepen, a Boldog Gi- A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudomázella templomkertben. A hálaadó szentmise után drd. Kő- nyos Társaság – EMT október 10-én, szombaton délelőtt
rösi Viktor Dávid és drd. Tóth Mária Orsolya tart előadást 10 órai kezdettel tartja meg a XXI. energetika-elektrotecha betelepedett bukovinai székelyekről, majd a VI. bukovi- nika – ENELKO és a XXX. számítástechnika és oktatás –
nai székely találkozó keretén belül a Hajdina néptáncSzámOkt online multikonferenciát a Google-Meet platform
együttes és a csernakeresztúri hagyományőrzők műsora használatával. Az ülésszak előadásai ingyenesen követkövetkezik. A szervezők – a Bukovinai Székely Csűr-MS
hetők, részletes program a konferencia honlapján:
Egyesület és a Hajdina Kulturális Egyesület – bíznak
https://emt.ro/esemeny/szamokt-enelko/oldal-0.
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Fogyóban a járvány elleni hatékony védekezés
eszközei

szám, minden korábbinál több, 82 fertőzött halt meg egy nap
alatt, tovább nőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek és a súlyos esetek száma.
Az utóbbi 24 órában 2958 embernél diagnosztizálták a koronavírust: ez – az előző naphoz hasonlóan – több mint 70 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát.
A Romániában számontartott 25 800 aktív fertőzött közül
Romániában megdőlt a koronavírus-járvány valamennyi 8300-at kezelnek kórházban, az intenzív osztályon ápolt súkorábbi rekordja: csaknem háromezerre ugrott a napi eset- lyos esetek száma 612-re emelkedett. (MTI)

Romániában kezdenek elfogyni a járvány elleni hatékony védekezés eszközei, és ha nem hoznak határozott intézkedéseket, akkor a helyzet nemsokára
kicsúszik a hatóságok ellenőrzése alól, az orvosoknak pedig maguknak kell majd dönteniük, hogy kit
kezelnek és kit nem – közölte Virgil Musta, a temesvári Victor Babeş járványkórház főorvosa szerdán.

Jogerős ítélet zászlóügyben Sepsiszentgyörgyön

A Brassói Táblabíróság keddi jogerős ítéletének értelmében nem kell kitűzni a román zászlót Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának a tornyára a
város „magyar megszállás alóli felszabadítása” emlékére.

Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették
közzé. A táblabíróság elutasította a román nyelv és szimbólumok kizárólagosságáért pereskedő Méltóságért Európában
Polgári Egyesület (ADEC) fellebbezését a hasonló elsőfokú
ítélet ellen. A felperes tavaly nyílt levélben kérte a Védelmi
Minisztériumot, a Belügyminisztériumot, Kovászna megye
prefektusát, a háborús veteránok szervezeteit és a székelyföldi
román egyesületeket, hogy az ügy fontossága miatt lépjenek
be a perbe, de egyedül maradt a felperes oldalon.
Amint az egyesület elnöke, Dan Tănasă az ítéletet kommentáló blogbejegyzésében megemlítette: „a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint a Kovászna Megyei
Törvényszék és a Brassói Táblabíróság bírái tétlenül végignézték, amint egy RMDSZ-es polgármester levizeli a románok
történelmét és méltóságát”.
A szélsőséges magyarellenességéről ismert Dan Tănasă felidézte: a zászlót Nicolae Spiroiu védelmi miniszter jelenlétében tűzték ki a toronyra 1994. szeptember 8-án,
Sepsiszentgyörgy „idegen megszállás alóli felszabadításának
50. évfordulóján”, Antal Árpád polgármester azonban 2015ben az épület felújítása során eltávolíttatta onnan. A polgármester arra hivatkozott, hogy a toronyra az eredetinek
megfelelő toronydísz került, amely a villámhárító szerepét is
betölti, és nem teszi lehetővé a zászló kitűzését. Ennek elle-

nére engedélyezte, hogy évről évre, az 1944-es román bevonulás évfordulóján egy napra kitűzzék a román zászlót a toronyra.
Antal Árpád korábban kijelentette, a törvény értelmében
Románia és az Európai Unió zászlaját a közhivatalok homlokzatára kell kitűzni, és a sepsiszentgyörgyi városháza homlokzatán ott lobog mindkét zászló. Hozzátette: reméli, hogy a
törvényt úgy módosítja a román parlament, hogy e zászlók
mellett a városzászlónak és a magyar közösség zászlajának is
helyet biztosítanak.
A polgármester arra utalt, hogy éppen Dan Tănasă egyesülete perelt be számtalan székelyföldi önkormányzatot azért,
mert nemcsak azokat a zászlókat és nemcsak oda tűzték ki,
ahová a törvény előírja. A kormány megyei képviseletét ellátó
prefektus és az ADEC keresetei nyomán a bíróságok szűken
értelmezték a törvényt, és eltávolíttatták az épületekről a törvényben elő nem írt, de nem is tiltott székely zászlót.
Sepsiszentgyörgyön évek óta feszültség forrása a polgármesteri hivatal tornyára kitűzött román zászló. A város korábbi
polgármesterére, Albert Álmosra 2002-ben tetemes pénzbírságot rótt ki a prefektus, amiért eltávolíttatta a toronyról a
zászlót, és a bírságot a volt polgármesternek bírósági úton sem
sikerült érvényteleníttetnie. 2010-ben azonban az Emberi
Jogok Európai Bírósága kártérítés fizetésére kötelezte a román
államot amiatt, hogy a bíróságok indoklás nélkül utasították
el a volt polgármester zászlóügyben benyújtott fellebbezését.
A közel 56 ezer lakosú Sepsiszentgyörgyön a lakosság 77
százaléka vallotta magyarnak magát a 2011-es népszámláláson. (MTI)

Az irigység természetrajza

Úgy gondoltam, hogy ezúttal az
irigységről fogok valamit összeütni.
Mint egy könnyű vacsorát. Hiszen köröttünk csak úgy burjánzik, mindegyre
fölmagzik. Teljesen természetes érzemény, amely minden ember sajátja.
Ebben a tekintetben a természet demokratikus, sőt egalitárius. A mérték, ill. a
megnyilvánulás, a felszínre eregetéseresztés – az, ami egyéntől egyénig különbözik. A természet, nevelés,
önuralom, társadalmi ráhatások és kihívásokra adott válaszok függvényében.
Hogy mást ne mondjak, ott van például az egészséges irigység, amely
olyankor fog el nemzeteket, egyéneket,
vezetőket, amikor a másik csoportnál,
társadalmi nagyegységnél (ország, tartomány, város), fel- és elismerik, hogy
a szomszédban sokkal jobban mennek a
dolgok, szebbek, tisztábbak az utcák, a
házak, a közélet, gördülékenyebb a közügyek intézése, kisebb a bürokrácia és
nagyobb a polgárok szabadsága. Vagy
ahogyan egy film címe is mondja – hirtelen ez ugrott be a jegyzetírónak –: „a
szomszéd nője sokkal zöldebb”. Ekkor
szoktak történni a modellváltások,
közéleti ruhacserék, a papírformának
ellentmondó polgármester-választások,
kormány(át)alakítások, reformpolitikai
felindulások. A végeremény még ködös,
de a közösség elindul egy jobb, biztatóbb irányba. A remények felélednek –
senki sem arról beszél, hogy a remény
hal meg utoljára.
Van aztán az irigységnek színnel jelölt változata, valamiért a magyarban
erre a sárgát szoktuk használni. Holott
az a napfényre illik – gondolj Van Gogh
napraforgóira. Nem: a magyarban az
irigység sárga, és az iszákos ember a
sárga földig leissza magát. (Afrikában
ez nehéz lenne, ott ugyanis vörös általánosságban a talajszín. E kijelentésemmel
a
geológusoknak
és
földrajztanároknak alkalmat nyújtok a
cáfolatra.) Ja és sárga csikó, sárga ja
nyereg rajta.

A sárga irigység kapja el az írót, ha
pálya- és céhtársa jobb regényt, ütősebb verseskötetet, sikeresebb drámát
produkál, ad ki, a kritika elhalmozza dicsérettel és olcsóbb gazsulálással egyaránt. Sárga volt a céhek irigysége,
amikor kitiltották a konkurens céhen kívüli tehetségesebb mestereket, újítókat,
vándorkereskedőket.
Sárga az irigység színe, árnyalata,
visszája is abban az esetben, ha az elégtelenül informált honi egyén összehasonlítja saját keresetét – ha van nekije,

és havonta azt ki is fizetik csengő honi
oroszlános tallérban – a külföldi keresettel, bérrel, fizetéssel, haszonnal és
haszontalanságokkal. Ilyenkor irigykedve gondol volt munkatársára, ösmerősére,
szerencsésebbnek
vélt
vállalkozó kedvű és kalandor rokonára.
Persze ezt csak a legszűkebb baráti körben, családi négyszögben hozza teljes
sárgaságában nyilvánosságra. Egyébként polgáriasan, felszabadultan, kissé
humorosan adja elő, és azt is hozzáteszi, hogy neki ez adatott meg, mármost mit tehetünk ellene. Csak rosszabb
ne legyen. (Avagy miként azzal a megbukott rendszer bukás előtti éveiben
példálóztunk: abban hasonlít a
feleség/férj és a szocializmus, hogy ez
van, s ezt köll szeretni.)
Sok más példa is eszembe jutott, pl.
hogy a háború idején, a zsidótörvények
súlya alatt rengeteg feljelentés érkezett
a társadalom minden, de leginkább a
közemberi rétegéből, mely irigységből,
a vagyonszerzés felcsillanó lehetőségéből és kapzsiságból fakadt. Irigyelte
szomszédját, aki nem ivott, aki takarékos volt, akinek kis üzlete volt, aki gyermekeit iskolába járatta (kényszerítette),
aki félretett a rosszabb napokra tudato-

san, ösztönösen, a génjeiben hordozta
az üldöztetés emlékét, aki más templomban imádkozott, és ott az isten se
tudja, miről folyt a szó... Irigyelte a
gyarapodást, a szorgalmat. Csak a
sárga csillagot nem...
Mindez eszembe sem jutott volna, ha
nem látnám naponta a magyar(országi)
ellenzékben felhalmozódott frusztrációt
(az irigység egyik hídfőjét, kiváltó
okát), amellyel a közélet szereplőit
szemlélik. Például amikor a pedagógusok felháborodnak azon, hogy az iskolaőrök fizetése nagyobb, mint a
tanároké. Na és? Nem az iskola fizeti,
nem a tanár tartja el az ifjúsági erőszak
és drogfogyasztók megfékezőit. Vagy
az, ahogyan kikezdték a győri polgármester adriai kalandját. Irigylik tőle
azt, hogy két (vagy több) nővel mulatott
egyszerre. Ha bírja?!! Ha van hozzá
pénze. Van neki, hiszen olimpiai bajnok
volt, jó a polgármesteri dotációja. És
különben is, szabadsága idején cselekszi, ami a magánélet terrénuma; nem az
ország jelenlegi (Trianon-szabta) területén teszi, és különben is bármilyen
olimpikon, izomhód, neki sincs több
abból, amivel minden férfiember rendelkezik Ádám óta. A kukkolót kellene
példásan ülepen billenteni, azt, aki
ilyen videókat feltölt, forgalmaz, aki
zsarol, aki mindenáron botrányban utazik.
Ugyanezt mondanám arra is, midőn
a média a külügyér adriai hajókázásán
háborgott. Paparazzik jóvoltából. Jachton utazik – az a magyar közember
nagy bánata, színtiszta honi irigysége,
hogy jachtja csak a gazdagnak van. Demokratikus ingyenes közjacht nincs. A
szegény ember lyukas csónakban evez
ki a Tiszára, vagy ki sem megy a vírus
miatt. Nincs kapás. Ez a politikai elit
jussa. Cosi fan tutte.
Radnóti azt írja, hogy oly korban élt
a földön, midőn az élő irigylé a férges
síri holtat. Szerencsére ott már régen
nem tartunk.

Ország – világ
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Rezidensvizsga november 15-én

November 15-én szervezi meg az egészségügyi minisztérium a rezidensorvosi helyekre és állásokra
kiírt vizsgát, amely idén is a bukaresti, kolozsvári,
craiovai, iaşi-i, marosvásárhelyi és temesvári központban zajlik majd – derül ki a Hivatalos Közlönyben megjelent miniszteri rendeletből. A vizsgára
jelentkező orvosoknak, fogorvosoknak és gyógyszerészeknek 500 lejes beiratkozási díjat kell fizetniük
– írja elő egy másik rendelet. A teszt jellegű vizsgán
négy óra áll rendelkezésre a 200 kérdés megválaszolására. A sikeres vizsgához a kérdések 60 százalékára kell helyes választ adni. A hely- és
posztválasztás az elért pontszám függvényében zajlik. Jelentkezni a megyei közegészségügyi igazgatóságok közvetítésével lehet, a jelentkezési
iratcsomót pedig kizárólag postán vagy futárszolgálattal lehet elküldeni, átvételi elismervénnyel, október
8-a és 20-a között. A vizsga a koronavírus-járvány
terjedését fékezni hivatott óvintézkedések mellett
zajlik majd. (Agerpres)

Kolozs megyében 91 koronavírussal fertőzött tanuló és tanár

Kolozs megyében 41 tanintézményben összesen 74
gyereket, ugyanakkor 15 tanintézmény 17 tanárát diagnosztizálták eddig koronavírussal – közölte kedden Mircea Abrudean prefektus. A Kolozs megyei
tanfelügyelőség adatai szerint 288 oktatási intézményben a zöld (egyes) forgatókönyv szerint, vagyis
teljes fizikai részvétellel folyik az oktatás, 125 iskolában a sárga, vagyis kettes forgatókönyvet alkalmazzák (csoportbontásos oktatás), míg 10
tanintézményben a piros, azaz hármas forgatókönyv
van érvényben, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben digitális oktatás zajlik. Az utóbbi 24 órában 85
új koronavírusos megfertőződést mutattak ki Kolozs
megyében. 369 fertőzött kórházban van, közülük 32en intenzív osztályon. A megyében összesen 35 intenzív terápiás hely van. (Agerpres)

Euthyroxot helyettesítő
gyógyszer kerül forgalomba

Bogdan Chiriţoiu, a Versenytanács elnöke szerint az
Euthyroxéval megegyező hatóanyagú gyógyszerszállítmány érkezik rövidesen Romániába, az embereknek nem lenne szabad több évre való
tartalékot felhalmozniuk. Hozzátette: a Versenytanács ellenőrzéseket végzett, miután több helyről jelezték, hogy az év első felében hiány volt
Euthyroxból, és a pajzsmirigy-rendellenességben
szenvedő páciensek nehezen jutottak hozzá. Bogdan Chiriţoiu szerint a végkövetkeztetés az, hogy az
Euthyrox hiánya nem az export vagy a piaci korlátozás miatt következett be, hanem amiatt, hogy a
COVID–19-járvány felbukkanása óta az emberek
túlzott adagokat vásárolnak belőle. Úgy vélekedett:
a termelők azért nem tudnak nagyobb adagot piacra
dobni belőle, mert korlátozott a termelői kapacitás.
Romániában körülbelül 750.000 ember használ
Euthyrox gyógyszert. (Agerpres)

344 tanintézetben online zajlik
az oktatás

Az ország 344 oktatási intézményében a piros forgatókönyv szerint, azaz online tanítás van, 4838 tanintézetben a sárga forgatókönyvet alkalmazzák, azaz
hibrid oktatás folyik, 12.474 intézményben pedig a
zöld forgatókönyv szerint zajlik a tevékenység – jelentette a szaktárca a megyei tanfelügyelőségek által
kedd délig közölt adatokra hivatkozva. A szaktárca
hangsúlyozza, hogy az iskolák igazgatótanácsa egyrészt a járványhelyzet alakulása, másrészt a tanintézet infrastruktúrája és a rendelkezésre álló
erőforrások függvényében tesz javaslatot az alkalmazandó forgatókönyvre, illetve ennek esetleges módosítására. Az oktatási és az egészségügyi miniszter
közös rendelete értelmében a forgatókönyv kiválasztásakor a fő járványügyi szempont az adott településen az előző 14 napban jegyzett új megbetegedések
számának összege ezer lakosra vetítve. (Agerpres)

A titkolózás nagyobb
aggodalmat szül

(Folytatás az 1. oldalról)
ott viszont állítólag nem voltak ilyen adatok birtokában.
Meglepő, hogy a prefektúra is ennyire tájékozatlan.
Végül a közegészségügyi igazgatósághoz fordultunk, de
csak a titkárnőig jutottunk el, a magasabb beosztásban
levők közül egyesek visszautasítottak, arra hivatkozva,
hogy erről csak az igazgatónak van joga adatokat közölni. Sajnos csak a titkárnőjével tudtunk beszélni. Megadta ugyan az igazgató számát, ő azonban többórai
próbálkozás után sem vette fel a telefont, ahogy az aligazgató sem, a honlapon megadott címre küldött kérdésünk pedig azzal jött vissza, hogy nem jó cím.
Ha Kolozs megyében nyíltan bevallják a helyzetet,
miért nem hajlandók erre a helyi illetékes szervek? Miért
kell Facebookról, pletykákból vagy egyéb forrásokból
értesülni, ha például egy óvodát, iskolát bezárnak?
Kinek tesznek jót a hírek elhallgatásával, ami a szülők
aggodalmát csak fokozza, és a bajt sokkal nagyobbnak
képzelik, mint amilyen a valóságban. Ha más megyében
szabad, akkor nekünk is jogunk van a pontos tájékoztatáshoz, helyzetképhez, annál is inkább, mivel az esti országos adatok, amiket a televíziókból szórnak, sokkal
félelmetesebbek, ijesztőbbek, mintha nap mint nap pontosan tudnánk a helyi valóságot (mennyi a fertőzött diák
és felnőtt), és ehhez igazíthatnánk a félelmeinket is.
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Nem csökkent a perek száma

(Folytatás az 1. oldalról)
– Március óta korlátozásokat kellett bevezetnünk az igazságszolgáltatási
intézményekben
a
SarsCov2-vírus terjedésének megfékezésére. A szükségállapot idején,
május 15-ig csak nagyon kevés
ügyeket tárgyaltunk, csak azokat,
amelyek halaszthatatlanok voltak.
Ezeket a tárgyalásokat mindenképp
le kellett folytatni, a járvány miatt
megszabott korlátozások ellenére
is.
– Milyen sürgősségi esetekről
van szó?
– Civil perekről, főként olyanokról, amelyek a személyi védelemre
vagy a végrehajtás felfüggesztésére
vonatkoztak, illetve a letartóztatottak bűnügyi pereiről. Ezek olyan
halaszthatatlan ügyek voltak, amelyeket a szükségállapot idején is le
kellett tárgyalni.
– Mi következett május 15-e után,
amikor veszélyhelyzetet vezettek
be?
– A veszélyhelyzet bevezetése
után, típustól függetlenül, minden
ügyet letárgyaltunk. Nagyon zsúfolt időszak ez, hiszen a szükségállapot ideje alatti „félszünetben”
nagyon feltorlódtak az ügyek, ezek
java részét nem volt módunk megoldani. A torlódás miatt a bíráknak
és általában a személyzetnek le
kellett mondania a nyári szabadságról, így július is teljes hónap
volt, folytak a tárgyalások. Sőt, augusztusban is dolgoztunk, ami
elméletileg az egyetlen szabadsághónap.
– A járványügyi előírások miatt
mi változott a bíróságok munkájában?
– Nagyon szigorú intézkedéseket
vezettünk be. Az országban Marosvásárhely volt az első, ahol átlátszó
műanyag biztonsági pannókat szereltünk fel. Folyamatosan fertőtleníttettük
és
fertőtlenítjük,
szellőztetjük a helyiségeket, a tárgyalótermeket, a levéltárat, a nyilvántartót, minden teret, ahol
ügyfelek és munkatársak fordulnak
meg. A bírósági eljárások kétféleképpen zajlottak: a felek fizikai jelenlétével és online térben. Az

Szasz Veronica

átalakítás során a tárgyalótermeket
kamerákkal láttuk el, hogy olyan
esetekben, amikor a felek személyes jelenléte nem feltétlenül szükséges a tárgyalóteremben, akkor
videókonferencia-rendszerben folyjon a beszélgetés. A bírósági eljárásokat úgy időzítettük, hogy a
folyosókon, a termekben ne legyen
torlódás, ne legyen túlzsúfoltság.
Tehát több szabályozást vezettünk
be, amelyekkel korlátoztuk a nagylétszámú jelenlétet, s ezzel a vírus
terjedését. Ugyanígy a bírósági alkalmazottak irodáiban is folyamatosan szellőztettünk, fertőtlenítettünk. Olyan területeken, ahol erre
lehetőség volt, a személyzet az otthoni munkát is választhatta.
Gondolok itt például a bírósági határozatok
otthoni
megszerkesztésére. Természetesen, a tárgyalások a bíróság személyzete és a
felek jelenléte nélkül nem folytathatók le.
– A marosvásárhelyi bíróság ideiglenesen két ingatlanban működik,
nevezetesen a Business és a Ciao
szállókban. Itt kisebbek a helyiségek, mint a Bolyai téri bíróság épületében. Ezek a szállodai helyiségek
kellőképpen nagyok ahhoz, hogy az
előírt távolságot be tudják tartani?
– A polgári bíróságnak helyet adó
helyiségek nem olyan kicsik. Igaz,
hogy a törvényszék eredeti épületében nagyobb tárgyalótermekhez

Új kiállítás Marosvásárhelyen

Elmúlt jelen

Új kiállítás nyílik október 9-én Marosvásárhelyen: az Elmúlt Jelen közösség szervezésében a huszadik század második
felében élő romániai magyarság sorsát,
történetét mutatja be. Az Elmúlt jelen a
rendszerváltás és az első szabad év krónikája, online felületen és utazó kiállításon.

A közösség arra vállalkozott, hogy a rendszerváltást a romániai magyarok szemszögéből mutassa be www.elmultjelen.ro című honlapján,
illetve különböző kiállításokon. Amint azt a szóban forgó tárlattal kapcsolatosan a szervezők
megjegyzik, az Elmúlt jelen idővonalán az egyik
legmeghatározóbb pillanat a fekete március: az
1990-es marosvásárhelyi események nagyban
meghatározták az erdélyi közösség sorsának alakulását.
Október 9. és 25. között pedig értékes és eddig
nem látott, helyi és országos tartalmakkal érkezik
Marosvásárhelyre az Elmúlt jelen kiállítás, amely
a Kultúrpalota előcsarnokában naponta 12 és 20
óra között lesz látogatható. Az Elmúlt jelen kiállítás nem törekszik egységes magyarázatokra, a
romániai magyarok történetének három jelentős

Fotó: Nagy Tibor (archív)

voltunk hozzászokva, de a 40-44
négyzetméteres helyiségek megfelelnek a tárgyalások helyszínéül. Az
idézőket olyan időpontokra küldtük
ki, hogy ne legyenek átfedések,
soha ne legyen tömeg a termekben,
a folyosókon.
– Tekintettel a járványhelyzetre,
a betegségtől való félelem miatt vál-

tozott-e az emberek pereskedési
kedve?
– A statisztikáinkból kiderül,
hogy nem csökkent a pereskedési
kedv. A perek és a tárgyalások
száma ugyannyi, mint tavaly. Május
15-étől folyamatosak a kérvények,
számbeli visszaesés nincs, a bíróság
tevékenységi volumene megmaradt.
A pereskedési kedvről inkább egy
szociológus nyilatkozhatna, azonban úgy gondolom, hogy a járványidőszak nem befolyásolja ezt. Igaz,
hogy a bevezetett korlátozások
maitt az emberek között kevesebb a
jogvita, azonban más természetű
konfliktusok adódnak. Példaként: a
családok összezárva éltek hónapokon át, emiatt olyan feszültségek
alakultak ki, amelyek családon belüli erőszakhoz vezettek, s ezért nagyon sokan folyamodtak a személyi
védelem elrendeléséért.
– Volt-e koronavírusos megbetegedés a törvényszék alkalmazottai
körében?
– Egyelőre abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy senki
sem betegedett meg, nem volt
egyetlen igazolt eset sem, annak ellenére, hogy az alkalmazottak roko-

XI. Székelyföld Napok

Késnek a bíróság épületének bővítési munkálataival

mozzanatát tematikusan vonultatja fel: a kommunizmust, az 1989-es forradalmat és az azt követő
évet. Archív képek, kortárs művészeti alkotások
és a szóban forgó korszakot feldolgozó kutatások
dokumentációi jelennek meg bejárható tereken és
felületeken, miközben az alapja mindennek a hétköznapokat és a történelmet egyaránt megélő
ember tapasztalata. A kommunizmus, a forradalom vagy a rendszerváltás időszaka nem a kontrasztos
fekete-fehér,
az
egyértelműen
pozitív-negatív tapasztalatok váltakozásaként írható le, hanem megannyi árnyalatként, amelyek
olykor traumatikusak voltak, máskor pozitív élményekhez és eredményekhez vezettek.
Az Elmúlt jelen kiállítás a dekorativitás, a monumentalitás helyett a reflexió tereit kívánja létrehozni: nem az egyértelmű és letisztult válaszok,
hanem sokszor a megfelelően megfogalmazott
kérdések felvetésére buzdít. A kiállítás olyan kommunikációs forma, amelyet a kommunizmus ideje
alatt intenzíven használtak a modernizációs törekvések, a fejlődés, a szervezettség elveinek dekoratív közzétételére. Bár a tárlat idővonala csak
1990-ig kalauzolja el a látogatót, a közös történetünk ezzel nem zárul le. Számos olyan kérdés
merül fel, amelyet egyénileg kell
megválaszolnunk: mi történik azokkal
a reményekkel, jövőképekkel, amelyek nem valósultak meg, de együtt
élnek velünk? Mi az, amink már megvan, mi az, ami jár nekünk, mi az,
amiért harcolni akarunk – és milyen
árat vagyunk hajlandók fizetni érte?
A megnyitóra október 9-én, pénteken 17 órától kerül sor a Kultúrpalota
előcsarnokában. Október 25-ig naponta 12 és 20 óra között ingyenesen
látogatható, arcmaszk viselése kötelező. (Knb.)

nai, hozzátartozói között voltak pozitív esetek. Ha mégis megfertőződnének a munkatársaink, átcsoportosításokkal megoldhatók
lesznek a tárgyalások.
– Tavaly ősszel a költözés közepette arról beszélgettünk, hogy a bíróság két épületbe kényszerült a
Bolyai téri – Törvényszék utcai épület bővítése-felújítása miatt. Végül
megkérdezem, hogyan sikerült úgy
megszervezni a munkát, hogy mind
a két épületben zökkenőmentesen
folyjon a tevékenység?
– Szervezetten, egységesen alkalmazkodtunk a körülményekhez,
hogy megfelelően ellássuk a feladatokat. Igaz, hogy nem könnyű, de
vállalni kell, amíg az építkezés tart.
– Mikor költözhetnek vissza a
régi épületbe?
– A tervek szerint jövő júliusig be
kellene fejezni a bíróság felújítását
és bővítését. Ez szerepel az Országos Beruházási Társaság (CNI) és a
kivitelező között kötött szerződésben. De azt tapasztaljuk, hogy megkéstek a munkálatokkal –
fogalmazott Szasz Veronica, a
Maros Megyei Törvényszék elnöke.

Ünnep a virtuálisban

Október 8-án (ma) kezdődik és
18-án, jövő hét vasárnapján zárul
a XI. Székelyföld Napok rendezvénysorozata. A Kovászna, Hargita és Maros megye tanácsa és
kulturális intézményei szervezésében zajló programok a jelenlegi
vírushelyzetre való tekintettel
többnyire a virtuális térbe költöznek, a Székelyföld Napok hivatalos Facebook-oldalán követhetők.
Ráduly Kinga, a Kovászna Megyei
Művelődési Központ sajtóreferense az első három nap Kovászna
megyei programpontjairól tájékoztatta lapunkat.

Nagy Székely Ildikó

Október 8-án 13 órától Zeng a lélek,
zeng a szó címmel a Százlábú néptáncegyüttes folklórműsora tekinthető meg,
14.30-tól a Jövőnk a jelenben – Vargyas,
1978 című műsor, a Román Televízió
magyar adásának archív felvétele látható. 19 órától Mácsafej – Szelíd fohász
címmel énekelt verses előadás kezdődik,
20 órától a Kaptár dokumentumfilmszemle két alkotása, az Indulóra hangzik
már a szó, illetve a Gyuri című dokumentumfilmeket mutatják be. 21 órától
a Román Televízió magyar adásának archívumából az In memoriam Tamási
Áron, 1976-79 című felvételt lehet megnézni.
Október 9-én, pénteken 16 órától
Kinda István néprajzkutató és Vargyasi
Levente fotográfus, filmes szakember
néprajzi dokumentumfilmje, a Meszesek

Fotó Nagy Tibor

látható. 17 órától a 2020-as Csoma-tárlat
megnyitóünnepségét lehet követni, 19
órától a Kaptár dokumentumfilm-szemlén szereplő Tündérország (Ferenc útja)
című alkotás van műsoron, 20 órától az
M Studio Kampf című mozgásszínházi
előadását mutatják be.
Október 10-én, szombaton 8 órától
Isten mindig kirendelte címmel népi
mesterségeket bemutató kisfilmek (cipészet, molnárság, seprű- és kosárkészítés)
láthatók, 9 órától a Háromszék Táncegyüttes Csipkerózsika, 10 órától a Szerencsekrajcár
című
zenés-táncos
mesejátéka, 12 órától a Kelekótya együttes online gyermekkoncertje van műsoron. 13 órától Háromszéki arcképcsarnok
címmel Szőts Dániel portréfilmje látható,
14 órától a Román TV magyar adásának
Felsőrákosi asszonyok, 1978, 15 órától a
Felsőrákosi pillanatok című archív felvétele, 16 órától a Felsőrákosi Hagyományőrző Dalcsoport idei műsora kerül
bemutatásra, 17 órától az M Studio Tavaszi áldozat című mozgásszínházi előadását lehet megtekinteni. 18 órakor
kezdődik a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé virtuális megnyitója, 19 órától a
Kaptár dokumentumfilm-szemle Poftiţi
vă rog és Falu Fessön, 20 órától a Megyecsinálók című dokumentumfilmjét vetítik. 21 órától Az identitás megőrzése a
szórványban – a Fogaras és a Csonkavár
a romokon című dokumentumfilmek láthatók. A napot a The Crazy
Plumbers&Voces együttes koncertfelvétele zárja, ez 22 órától nézhető, hallgatható.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

„Az életem abból áll, hogy különböző helyeken bizonyítsam,
hogy fogyatékkal élő vagyok”

Támogatás helyett megaláztatás

Az
igazságszolgáltatáshoz
fordul a 25 éves, fogyatékkal
élő Nyikó Anetta, mivel, miután
tizennyolc éves korában megvonták tőle a személyi gondozót,
nemrég
végleges
jelleggel besorolták a kettes
rokkantsági fokozatba, ami
azt jelenti, hogy végleg elveszíti a lehetőséget arra, hogy
ismét segítőre legyen jogosult. Tették ezt annak ellenére, hogy a fiatal lány
állapota nem javul, az orvosok szerint nem is várható javulás, és olyan mindennapi
teendőkben, mint a bevásárlás, főzés, takarítás is segítségre
szorul.
Anetta
története sajnos nem egyedi,
hanem élő példája annak,
ahogyan a fogyatékkal élőkhöz viszonyulnak az állami hivatalok. A fiatal lány ezért is
döntött úgy, hogy közösségi
oldalán megosztja azt a nyilvánossággal.

Menyhárt Borbála

A Kovászna megyei Nyikó
Anetta élettörténetéről már írtunk
lapunk hasábjain, a fiatal lánynak
egy születési rendellenesség nehezíti az életét, fogyatékkal él, ennek
ellenére igyekszik teljes életet élni:
a Sapientia marosvásárhelyi karán
informatika szakon végzett, mesterizett, és jelenleg is programozóként
Marosvásárhelyen dolgozik. Emellett kiváló tehetséggel megáldott
énekes, slammer, egy zenekar tagja,
és önkéntesként mások megsegítésén fáradozik. A születési rendellenesség miatt Anetta több mint tíz
korrekciós műtéten esett át, ugyanis
a két térde teljesen el volt csúszva,

nem volt kapcsolat a combcsont és
a lábszárcsont között. Tízéves koráig tizenegy műtétnek kellett alávetnie magát azért, hogy annyira
helyrehozzák, hogy járni tudjon.
Mindemellett egy másik diagnózisa
is van: az achondroplasia, azaz törpenövés, ami egy ritka betegség, és
szintén sokat nehezít a fiatal lány
mindennapjain.
Ennek ellenére megvonták tőle a
személyi gondozóhoz való jogot,
holott erre ma is nagy szüksége van,
hiszen a munkahelye miatt Marosvásárhelyen lakik, távol a szüleitől.
– Az állami nyilvántartásban mi,
fogyatékkal élők, különböző fokozatokba vagyunk besorolva, ami
alapján megítélik számunkra a megfelelő támogatást. Én 18 éves koromig a súlyos kategóriába (grad
grav) tartoztam, és jogosult voltam
arra, hogy személyi gondozó legyen
mellettem. Ennek a segítő személynek az anyagi járulékát az állam finanszírozta,
minimálbérnyi
összeggel. Ez a segítő édesanyám
volt. 18 éves korom után a kiértékelő bizottság úgy határozott, hogy
többé nincs szükségem személyi
gondozóra, így áttettek a hangsúlyos kategóriába (grad accentuat),
amely esetben nem jár kisegítő személy, annak ellenére, hogy az állapotom semmit sem javult. Ez a
kategória 375 lejnyi állami juttatásban részesül havonta. Ráadásul
minden évben újra és újra végig
kellett járnom a procedúrát, hogy
felmérjék az amúgy változatlan állapotomat. Minden ilyen kiértékelés
érzelmileg nagyon megterhelő és
nagyon megalázó látogatás volt.
Minden alkalommal pszichológiai
vizsgálatnak vetettek alá, egyetemista koromban hitetlenkedve meredtek rám, hogy biztos kitaláltam

az egész történetet, nem jött, hogy
elhiggyék, hogy fogyatékkal élő
személy egyetemista lehet. Többévnyi érdeklődés és tanácskérés után
elhatároztam, hogy a legutóbbi végzést, miszerint véglegesen megvonták tőlem a személyi gondozóhoz
való jogot, bírósági úton megtámadom. Nem értek vele egyet, hiszen
egyre többször van szükségem segítségre a hétköznapokban. Olyan
alapvető dolgokat nem tudok megtenni segítség nélkül, mint a bevásárlás, főzés, takarítás. Bármennyire
is próbálok független életet élni, el
kell ismernem, hogy segítségre van
szükségem. És mindannyian tudjuk,
hogy milyen nehéz segítséget kérni.
Pontosan ezért lenne szükségem
erre a fokozatra, mert így lenne
anyagi keretem arra, hogy alkalmazzak valakit, aki segít, és nem
csak a köszönömért. Jelenleg minden alkalommal, amikor segítséget
kell kérnem, sok esetben apróságnak tűnő teendőimben is, úgy
érzem, hogy kihasználom a barátaimat, még akkor is, ha ők szívesen
teszik – mondta el Anetta.
Ha valaki mozgássérült,
az nem jelenti azt, hogy szellemi
fogytékkal él
A fiatal lány hozzátette: sajnos a
tapasztalat egyértelműen az, hogy a
köztudatban, de még a hivatalokban
is gyakran összemossák a fizikai és
szellemi fogyatékot, így neki hiába
van ortopédiai jellegű betegsége,
folyamatosan pszichológiai teszteknek vetik alá, mintha kétségbe vonnák a szellemi képességeit. Úgy
véli, a mozgáskorlátozottaknak nem
kellene folyamatosan bizonygatni a
szellemi épségüket, hiszen a kettő
nem jár együtt, a testi fogyaték ellenére ugyanúgy képesek tanulni,
fejlődni, munkába állni, mint bár-

mely egészséges társuk. Ugyanakkor rámutatott: tisztában van vele,
hogy bizonyára vannak visszaélések, amelyeket ki kell szűrni, viszont amikor elbírálás végett
bizottság elé kell menniük a fogyatékkal élőknek, előzőleg egy halom
papírt kell összegyűjteniük, arra viszont senki sem gondol, hogy egy
mozgásképtelen vagy éppen a mozgásában korlátozott, kerekes székes
személynek milyen nehezére esik
beszerezni a szükséges iratokat
olyan körülmények között, hogy
Romániában a hivatalok, intézmények nagy része nem akadálymentesített.
Mindemellett az is érthetetlen,
hogy egy olyan bizottság hoz döntést az ügyében, kizárólag az iratcsomó alapján, amely sok esetben
nem is találkozik az egyénnel, akinek a sorsáról dönteni kell – tette
szóvá Anetta.
Miután elhatározta, hogy az igazságszolgáltatáshoz fordul jogorvoslatért, a fiatal lány újabb
akadályokba ütközött. A tárgyalásra,
amire a sepsiszentgyörgyi törvényszéken került sor, eleve nehéz volt
tolószékkel bejutnia, ugyanis az
épület nem akadálymentesített, és
amikor szerény román tudása miatt
tolmácsot igényelt, kiderült, hogy
ezt a kérését sem tudják teljesíteni.
– Amikor felkértem édesapámat,
hogy tolmácsoljon, a bíró kijelentette, hogy az nem törvényes, mivel
édesapám családtag, így nem tolmácsolhat. Megpróbáltam saját
magam szegényes román tudásommal elmagyarázni, hogy miért is
van szükségem személyi gondozóra. Mondtam, hogy nem tudom
megoldani egyedül a bevásárlást, a
főzést, a takarítást. A bíró az első fél
mondatom után félbeszakított, szavamba vágott. Minden mondatával
arra utalt, hogy a családom majd
segít. Mondtam, hogy nem élek a
családommal, Marosvásárhelyen
lakom, egyedül, mert ott van a munkahelyem. Erre a kijelentésre a bíró
összenézett kolléganőjével, és teljesen hitetlenkedő tekintettel azt kérdezte tőlem, hogy van-e erre tanúm.
És itt szakadt el nálam a cérna.

5

Miért kellene tanú? Miért nem lehet
elhinni azt, hogy egy fogyatékkal
élő, aki nem tud rendesen járni,
attól még tud dolgozni? Ezt követően a bíró megkért, hogy mutassam meg a tolószékem, amivel
előzőleg bevonultam a terembe.
Minden mondatából az látszott,
hogy kétség nélkül hisz abban,
hogy megjátszom a fogyatékosságom, annak ellenére, hogy minden
orvosi papír a kezében volt. Ennél
megalázóbb és felkavaróbb élmény
egy fogyatékkal élőnek nem tudom,
hogy létezik-e egyáltalán. Az egész
életem abból áll, hogy különböző
helyeken bizonyítsam, hogy fogyatékkal élő vagyok, és hogy fizikai
fogyatékosként még lehetnek rendben a szellemi képességeim. Kérdem én, melyik az a rész az én
állapotomban, amit meg tudnék játszani? A kis növésem? A 12 műtétem, amelyeknek köszönhetően
még meg tudok tenni pár lépést? A
hátgerincferdülésem? Van bárki is,
aki szívesen ülne tolószékbe és
menne törvényszék elé csak úgy,
színjátékból?
Ez a helyzet már rég nem a pénzről szól. Ez a helyzet már morálisan
sárba döngöli a maradék önbizalmunkat is. Ez a helyzet azt mutatja,
hogy az ország, az állam még mindig megveti és ki akarja taszítani a
fogyatékkal élőket a társadalomból
– adott hangot elkeseredésének közösségi oldalán Anetta.
Amint lapunknak elmondta, sajnos nem egyedülálló az esete, sok
fogyatékkal élő társa van hasonló
helyzetben, akadnak az övénél súlyosabb állapotban lévők, akiket látszólag minden ok nélkül helyeztek
át egy kedvezőtlenebb besorolásba,
és vontak meg tőlük olyan jogokat,
amelyekre szükségük lenne a mindennapi életvitelben. Amióta nyilvánosságra hozta az őt ért
sérelmeket, szintén sok sorstársa
kereste meg, jelezvén, hogy ugyanabban a helyzetben vannak, legtöbbjüknek azonban nincs anyagi
lehetőségük sem pedig kellő lelkierejük ahhoz, hogy szembeszálljanak
a rendszerrel, és kiálljanak az igazukért.
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Nyomulnak a reklámok a világhálón

Bogdán Emese

Ötven után délután – mondják mindenütt,
ha panaszkodsz, hogy fáj valahol, s hát még
hatvan után, mikor már nem hajlanak az ízületek, napról napra merevedik le a gerinced,
fájnak a végtagjaid, fáradékony vagy. Mi tagadás, ez a leggyakoribb beszédtéma az idősebbek között, és mivel rizikós ezekben a
koronás időkben az orvosokat járni, hát ránéz
az ember az internetre, ahol egyebek mellett
ezekre a bajokra is talál gyógymódot szép
számmal.
A minap többször is felkeltette a figyelmemet egy érdekes gyógymód, melyet nem is
kerestem, csak megjelent a semmiből a Facebookon, egy kötés fokhagymát ábrázoló fotó
előtt, ahol azt írja, hogy a legjobb mód a
vérerek kipucolására otthon. A fotó láttán arra
gondol az ember, hogy természetes gyógymódról van szó, aminek az alapanyaga a fokhagyma, és nagy érdeklődéssel rákattint a
linkre. Aztán eléje tárul egy negyedórányi
szöveg, melyben a tudomására hozzák, hogy
a kor legtöbb betegsége az erek eldugulásával
van összefüggésben, és a leggyakoribb halálok is ez. Ebben van is igazság, de utána következik egy jónevű klinika híres orvosának
a bemutatása (pár oldal erejéig), a véleménye
az érrendszerről, majd az érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos eredményei – szintén pár oldalon –, és a legvégén a gyógyszer,
melynek pár alapanyagát is ismerteti, a teljesség igénye nélkül (a címfotón megjelenő
fokhagyma sehol). Következik a felszólítás
nagy színes betűkkel, hogy rendelj, de most

Szilágyi Mihály

rendelj, mert a készlet fogytán, és csak most
van féláras kedvezmény rá, vagyis a 350 lej
helyett most csak 170-et fizetsz, plusz a postaköltség, és pár nap alatt elküldik neked a
csodaszert, amitől helyreáll a várnyomásod,
s minden más életfunkciód (itt is felsorolás).
De most kell rendelned, mert a készlet még
két napig tart, utána már esik a kedvezmény.
A végén a fényképes vélemények, hogy
mennyire jól járt, aki megrendelte, szóval kivétel nélkül mindenki meg van elégedve, és
köszönik a lehetőséget. Egyetlen negatív
visszajelzés sincs, ami már biztató. Az ember
csak akkor fog gyanút, amikor egész véletlenül egy másik érpucoló csodaszer reklámja
üti fel magát az oldalon, más néven természetesen, és más háttérfotóval, amelyen egy citrom héját reszelik egy tálcára. A cím
ugyanaz: ,,Cel mai bun remediu”, ezt egy
másik híres klinika jónevű professzora
ajánlja, aki tudatja, hogy a csodaszer sajnos
nem található meg a gyógyszertárakban, mert
az országban még nem ismert, amerikai
gyártmány, ezért kell megrendelni a hálózaton keresztül. Következik egy hosszú interjú,
mint az előző érpucoló szernél, a professzor
bemutatkozik, felsorolja a szerrel kapcsolatos
eredményeket (görgetsz lefelé sok oldalt),
sok ember meggyógyult, talpra állt stb., ismét
sok oldal, aztán az egyszerű összetevők, de a
képen látható citrom sehol. Következik a felszólítás, hogy klikkelj a jelre, és rendelj most,
mert ez a világon a legújabb és leghatásosabb
„pucolószer”, kiviszi a koleszterint, a lerakódásokat, a plakkokat (egyszóval mindent kivisz az erekből, jó, hogy a vér azért

Az őserdő orgonistája (6.)

1918 nyarán végre elérkezett a
fogolytáborokból való szabadulás
várva várt pillanata. Az élet tisztelői, az orvos és a táborfőnök barátságot kötöttek. Bár örültek a
szabadulásnak, mégis érzékeny volt
a búcsúvétel. Ekkor történt egy
másik megható esemény is. A doktor és felesége nehézkesen cipelték
csomagjaikat – nekik megengedték,
hogy könyveiket magukkal vigyék.
„Ekkor egy szerencsétlen nyomorék, akit a táborban kezeltem, ajánlkozott, hogy segít vinni a táskákat.
Neki nem volt csomagja, nem volt
semmije. Meghatottam köszöntem
meg szívességét. Amíg egymás
mellett mentünk a tűző napon, megfogadtam ennek az embernek az
emlékére, hogy valahányszor pályaudvaron csomagokkal agyonterhelt
embereket látok, segítségükre sietek. Fogadalmamat megtartottam,
bár egy alkalommal tolvajnak néztek.”
Különös volt a hazatérés Gunsbachba. 1918 júliusában a völgy,
ami öt évvel azelőtt még a béke
öble volt, most ágyúk dübörgésétől
remegett. A honvágy, az édesapa viszontlátásának reménye azonban felülírta a félelmet, és Albert végre
bekopogtatott édesapja ajtaján. Bizonyára az érzések vulkánja töltötte
tele a házat…
Tudósemberre szükség volt a háború után. Strasbourgban segédorvos és prédikátor volt egy
személyben. Közben megérkeztek
afrikai munkái is, azokat is nyomda
alá kellett rendezni.
Bár otthon is gyógyított, Albert
Schweitzer nem feledte az afrikai
bennszülöttek tekintetét. Ez az
emlék nemhogy kopott volna,
hanem mind erősebben és erősebben szólította: vissza kell térnie Afrikába. 1924 februárjában ismét
hajóra szállt. A hajón azonnal gyanút keltett, mert négyzsáknyi megválaszolatlan levelet vitt magával,
melyet a tengeren szándékozott válaszra méltatni. Az egyik tengerész
„meg volt róla győződve, hogy
bankjegyeket rejtegetek leveleim
között. Ezért aztán másfél óra hosz-

A doktor és betegei

szat egyenként átvizsgálta a leveleket, míg végül a második zsák után
fejcsóválva abbahagyta.”
Lambarénébe 1924. április 19-én
érkezett meg. Még voltak, akik emlékeztek rá. A hétévnyi távollét alatt
szinte semmi sem maradt a kórházból. Elölről kellett kezdenie mindent. A doktor érkezésének hírére
özönlöttek a betegek. Másfél év
alatt sikerült helyreállítani a kórházat is. Járványok és mindenféle más
betegségek tizedelték a bennszülötteket. A kórház kicsinek bizonyult,
újat és nagyobbat kellett építeni.
Három év alatt az is sikerült. A muzsika azonban jó segítőtárs volt –
édesapja halálának híre is az őserdőben érte 1925-ben. „Estére anynyira kimerültem az állandó ide-oda
futkosástól a tűző napon, hogy már
nem volt erőm írni. Csak annyi
energiám maradt, hogy rendszeresen gyakoroljak az orgonapedálos
zongorán.”
1927 őszén két évre visszatért
Európába. Itthon a családja mellett
az afrikai kórház zökkenőmentes
működését intézte. A hangversenyekből befolyó bevételeket mind a
kórház javára fordította.

1929 decemberében feleségével
ismét
hajóra
szállt
Lambarénébe. A
betegek számának növekedése
miatt bővítenie
kellett a barakkok számát. A
hű
ápolónő
azonban nem
bírta az éghajlatot, és hamarosan
vissza
kellett térnie.
A doktor, a
mindenes Nagy
Fehér Varázslóvá nőtt a
bennszülöttek
szemében. Tudása, munkabírása
és
akaratereje váltotta ki a csodálatot. Soha nem
töltött értelmetlenül egy pillanatot
sem.
Akkor, amikor

megmarad benne), és mindezt most csak féláron, 350 lej helyett csak 170-ért, akciósan.
De rendelj most, mert az akciós készlet csak
két napig tart.
Persze egy hét múlva is ugyanaz a szöveg.
Ami még ezenfelül is megmosolyogtató, ám
szinte hihetetlen, hogy ugyanaz a „Cel mai
bun remediu” harmadszor is megjelent egy
más oldalon, más néven, csak akkor egy nagy
tál füge volt a háttérben, és természetesen a
klinika és a világhírű professzor ismét más,
de az oldalak száma és a szöveg, valamint a
két napon belüli akciós árajánlat ugyanaz.
Egy hét múlva változott a téma, és a reklámozott csodaszer ismét az időseket vette
célba, az elmerevedett ízületekre fókuszált.

Ugyanaz volt a forgatókönyv, mint az érpucolóknál. Sok professzor sok kísérlete leírva,
melyek eredménye a tökéletesen működő
ízületek, kellemes közérzet, optimális mozgékonyság, görgetés lefelé, a szer összetevői,
aztán a kedvezményes fél ár, ugyanaz, mint
az érpucolónál. Úgy látszik, így ősz tájékán
ezeknek van a szezonja.
Tény, hogy az ereink ötven után meszesek,
és el is vannak dugulva, jót tesz, ha kipucoljuk időnként, az ízületeink is gyatrák és fájdalmasak, de mielőtt a szerény kis
nyugdíjunkat odaadnánk a nagynevű klinikák
híres szereiért, próbáljuk ki előbb nagymamáink jól bevált receptjeit, nem fél áron,
hanem szinte ingyen.

úgy tűnt, hogy nincs tennivalója,
papírra vetette életrajzát. 1931-ben
írta munkája végére: „Hajam
őszülni kezd, testem már érzi az
évek terhét és a nehéz robot súlyát,
amelyet reáróttam. Hálatelt szívvel
gondolok arra az időre, amikor erőimet nem kímélve szüntelen fizikai
és szellemi munkát végezhettem.
Nyugalommal és alázattal tekintek
az eljövendő munkám elé azért,
hogy készségesen lemondjak róla,
ha eljön az ideje. De nekünk, akik
harcoltunk és eljutottunk a minden
ismeretet felülmúló békéhez – cselekvően és szenvedően egyaránt –,
bátorságot kell tanúsítanunk.”
Albert egyre jobban megszerette
Afrikát, a bennszülötteket. Valahányszor visszatért Európába, mindig elérzékenyült, hogy vajon
látja-e még Lambarénét. Élete folyamatos ingázás volt az erdei kórház és a civilizált világ között.
1952-ben elkezdte a lepratelep
kiépítését. 1957-ben meghalt a felesége. Megtört ugyan, de betegeit
nem hagyta magukra. Újra meg újra
visszatért az Egyenlítőhöz. Ugyan-

csak ebben az évben figyelmezteti
a világot az atombomba veszélyeire. Mivel többen kritizálták ezen
álláspontja miatt, egyre többet tartózkodott Lambarénében.
Bár nagyon idős volt, a kórházat
folyton bővítette. Pedálos zongoráján szinte naponta felidézte Bach
szellemét. Ilyenkor a két zseni beszélgetett a hangszer segítségével.
1965. szeptember 5-én hiába
szólították az idős orvost. Nem lélegzett többé. Az őserdő mély
csendben gyászolt. A zongora is
porfátylat öltött magára, úgy gyászolta mesterét. Egy dolog azonban
máig fennmaradt: az élet tiszteletének emlékei, a kórház és a Nagy
Fehér Varázsló emléke.
Albert Schweitzer kilencven
évig mutatta a példát kitartásból,
emberszeretetből, a zene csodálatos
voltáról és az élet tiszteletéről.
Az Ogooué folyó párás partján
talán ma is végigsétál az orvos emlékképe, majd elmegy a múzeummá
nemesedett kórházig, és láthatatlanul ugyan, de elmosolyodik: ezért
érdemes volt élni.
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Saláta, karaj és szilvás,
ribizlizselés finomságok
édesszájúaknak

7

talmú tejfölt 25 dkg pocukorral, egy kávéskanál őrölt fahéjjal,
4 tasak vaníliával, 4 egész tojással és egy csapott kanál liszttel krémesre dolgozunk, majd ráöntjük a szilvára, és 180
fokon 45 perc alatt készre sütjük. Egy doboz (25 dkg) tejfölt
mézzel, pici darált kardamommal kikeverünk, és a tetején végigsimítjuk, majd szilvával díszítjük.

Rózsa Enikő

Vargabéles

Salátaleves púpos rántottával

bőven) a brokkolis masszát. Én pár darab mirelit zöldséget
is tettem rá. A hús másik felét ráborítjuk, és a végét jól összenyomkodjuk. Nem kell összefogni pálcikával.
25 dkg teljes kiőrlésű kekszet ledarálunk (szacskázóba helyezzük vagy szétnyomjuk serítővel), ezt használjuk prézli
helyett. A húst lisztbe, felvert tojásba és a darált kekszbe forgatjuk, és lassú tűzön, bő olajban kisütjük. Salátával, krumplival, rizzsel fogyasztjuk. Nagyon laktató étel.

Szilvás torta
Húsz dkg vajat felolvasztunk, és 25 dkg darált kekszet
Négy fej salátát megtisztítunk, 2,5 l vízzel, ízlés szerint adunk hozzá. A kivajazott tortaformába nyomkodjuk, és kisóval, 3 fej hagymával (egészben) és 6 nagyobb cikk fok- rakjuk kimagolt szilvával. Egy veder (900 g) 25%-os zsírtarhagymával főni tesszük. Kb. 20 percig főzzük. Közben négy
tojássárgából egy mokkáskanál tejföllel, kevés só és darált
bors hozzáadásával rántottát sütünk kevés olajon. Amikor elkészült, kockára vagy nagyobb darabokra vágjuk. Hozzáadjuk a salátához, és 1 dl tejszínnel felengedjük. Miután lobban
egyet, lezárjuk alatta a lángot. Ízlés szerint alma-, bor- vagy
balzsamecettel ízesítjük.
Krémsajtos, brokkolis, zöldséges töltött karaj
Két kis henger krémsajtot, öt megfőzött és felaprózott
brokkolirózsát, 2 főtt tojássárgát megsózunk, borsozunk, és
petrezselyemzöldet vágunk hozzá. A fehérkarajt jól kipotyoljuk (lehet pulyka vagy csirke is), a közepére helyezzük (jó

A magyar népmese napja

Élőszavas mesemondással tarkított
online előadással ünnepelte szeptember 30-án a magyar népmese napját a
Tipe-Tupa Egyesület. Kádár Annamária
pszichológus a mese és a mesemondás jelentőségéről beszélt a szülőknek, Zalka Csenge Virág és Szabó Enikő
pedig érdekes, tanulságos mesékkel
örvendeztették meg a képernyő elé
csalogatott gyerekeket.

Menyhárt Borbála

A mesemondások között Kádár Annamária
pszichológus előadásában a mese és a mesemondás fontosságát hangsúlyozta, hiszen,
mint mondta, a mese világa többek között
arra tanítja meg a kicsit, hogy célokat kell kitűzni az életben, és azokért meg kell küzdeni.
Akadályok léteznek, azokat át kell lépni,
vagy harcolni kell velük, de nem szabad meghátrálni, esetleg elbátortalanodni, netán a kudarcoktól visszahőkölni, hiszen ezek is az élet
velejárói.
A pszichológus szerint nem nevelhetünk
úgy gyereket, hogy megóvjuk az élet nehézségeitől, amit gyerekként és felnőttként is le
tudunk szűrni a mesékből, az a valós életnek
a kódja, az a fajta használati útmutató,
amelyre a mindennapi életben is szükségünk
van.
– Amikor 1949-ben Joseph Campbell publikálta Az ezerarcú hős című híres munkáját,
rájött egy fontos dologra, arra, hogy minden
mese és legenda ugyanarra a sémára épül, a
hős ugyanazt a jellegzetes utat járja be, ami
nem más, mint a lelkünk mélyén egy identitáskereső utazás. Nagyon érdekes, hogy ezt
a neves forgatókönyvírók is átvették, és rájöttek arra, hogy lényegében Campbell feltörte a történeteknek ezt a titkos kódját, leírta
azt, hogy ahhoz, hogy én a saját életemnek a

mesehősévé váljak, ugyanazokon az állomásokon kell végigmennem. Az első és nagyon
fontos dolog, hogy elhagyom a komfortzónámat, elviszem magammal a hamuban sült pogácsákat, megküzdöm a külső és belső
sárkányaimmal. Ez egy gyerek, de egy felnőtt esetében is így van, mindannyiunknak
szembe kell néznünk a félelmeinkkel, szorongásainkkal, a saját kishitűségünkkel. A
mese éppen azt tanítja meg nekünk, hogy az
igazi próbatételek, konfliktusok nélkül nincs
fejlődés. Gyerekként sokkal könnyebben lépünk ki a komfortzónánkból, mert nincsen a
fejünkben egy csomó séma. A mesehős nem
panaszkodik, hogy neki nem voltak lehetőségei, nem volt boldog gyerekkora, nincs
olyan háttere, mint esetleg a többi hősnek,
hanem egyszerűen elindul, meg meri tenni

50 dkg széles laskát sós vízben, pici olajjal megfőzünk, és
leszűrjük.
70 dkg tehéntúrót, 25 dkg tejfölt, 4 kis tasak vaníliát,
30 dkg porcukrot, 2 citrom reszelt héját, 1 borospohár (1
dl) mazsolát,1 pohár aszalt vörös áfonyát (elhagyható),
10 dkg lágy vajat és 5 tojássárgát jól összedolgozunk. A
tojások fehérjét kemény habbá verjük. A laskát összekeverjük a tehéntúrós masszával, majd óvatosan a kemény
habot és fél tasak sütőport is hozzáadunk. Ez egy nagy
tepsire való adag. 180 fokon 20 percig, majd 165-170
fokon 45 percig sütjük. Miután kihűlt, felszeleteljük. Én
ribizlizselével tálaltam, de bármilyen aromás dzsemmel
mennyei.

azt a lépést. Ezeket a dolgokat nem lehet
megpróbálni, ezt csakis úgy lehet, hogy fejest ugrunk az ismeretlenbe. És ez az ismeretlen nagyon sok minden lehet, például
gyerekként ahogy járni vagy beszélni tanulnunk, az első közösségekbe kerülünk, amikor először elengedjük a szüleink kezét, és
be kell illeszkednünk a kortárscsoportokba,
a serdülőkor és az identitáskeresés, ezek
mind-mind külön mesék, külön történetek,
amelyek minden egyes életciklussal újrakezdődnek. És minden egyes ciklusban ott van
ez a nagy próbatétel. És ha ezt nem tudom
megugrani, és ezt a mesében a középső testvér esete is jelzi, megrekedem egy fejlődési
állomáson. Hőssé csak úgy tudok válni,
ha végigjárom ezt az utat úgy, hogy
közben nem tántorítanak el a veszteségek,
kudarcok – adott hangot véleményének a
pszichológus.

Mint mondta, rendkívül fontos, hogy szülőként és pedagógusként ne azt erősítsük meg
a gyerekben, hogy ő csak akkor jó, ha sikereket ér el és ha valamit megvalósított, hanem
akkor is, ha erőfeszítést tett érte.
– Azt tanulja meg a gyerek a meséből,
hogy ha elindul, nem lehet beérni kevesebbel,
nem lehet az úton visszafordulni és azt mondani, nekem ennyi elég. Azért csodálatosak a
mesék, mert belső képeket, belső hitet adnak.
Az a gyerek, akinek nincsenek belső képei,
felnőttként sem tudja megálmodni sem az
élettervét, sem a fontos céljait, nem tud továbbjutni az akadályokon, mert megáll az állomásoknál, és visszafordul, mivel nincs meg
a víziója, a jövőképe, nincs nála hamuba sült
pogácsa, amivel tovább tudna lépni – világított rá a mesék jelentőségére Kádár Annamária.

Illusztráció
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Rendhagyó időben rendhagyó ünnep

őket is ezen a helyen. Itt mutatta be az igazgató a Van emberem! Szeretetszolgálat Erdélyben című riportkötetet is, és Kovács Gergely érsek
által aláírt példányt adott át a kollégáknak.
A kötetet a Verbum Kiadó gondozásában Balázs Katalin írta, szerkesztette, a grafikai arculatát Sárkány Noémi készítette. Sajgó Balázs,
a Caritas lelki igazgatója a szeretetszolgálatról mint az apostolok által
kezdeményezett tevékenységről beszélt, jelezve: ez a mozgalom nem
embertől való, az Isten ügyén dolgozunk. Az egybegyűlteket Kerekes
László püspök áldotta meg, és klasszikusgitár-koncertet adott a gyulafehérvári Trio Alla Breve.
A tervek szerint a további ünnepségekre régiónként került volna sor,
de munkatársaink, hozzátartozóik és nem utolsósorban ellátottjaink védelmében, szolgáltatásaink folyamatos működtetésnek biztosítása érdekében ezeket a találkozásokat lemondtuk. Bízzunk abban, hogy idővel
a helyzet változni fog, és sor kerülhet a személyes találkozásra, ünneplésre is.
(caritas-ab.ro)

Fotó: Gegő Imre, Sárkány Noémi

A Gyulafehérvári Caritas megalakulásának
harmincadik évfordulóját október 3-ra tervezte a szeretetszolgálat. A gyulafehérvári
székesegyházban ünnepeltek volna együtt a
szervezet munkatársai, gondozottjai és támogatói, ám a világjárvány miatt csak szűkebb
körben lehetett hálát adni a harminc évért. A
Caritas udvarán a dél-erdélyi kollégákkal és
meghívottakkal került sor október 2-án, pénteken az eseményre.

Balázs Katalin

Márton András igazgató elmondta, kellenek a megállások, az ünnepségek az életben ahhoz, hogy a nyolc
boldogság jegyében tudjunk tovább cselekedni. A
nyolc boldogságot szimbolizáló huszonnégy kiállított
kép kollégákról és ellátottakról szól, így jelenítve meg

Johann Wolfgang
von Goethe német költő, író
egyik szentenciáját idézzük
a fősorokban.
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Farczádi Attila

Ki játszik Izland ellen, és ki nem?

Gondban a román labdarúgó-válogatott edzője:
Mirel Rădoi számára egy nappal a sorsdöntő, izlandi
Európa-bajnoki pótselejtező (ma 21.45 óra, Pro TV)
előtt sem volt egyértelmű, kik lesznek a kezdő tizenegyben. A szakembernek főhet a feje, hiszen a védősorból Vlad Chiricheşt és Ionuţ Nedelcearut is
elvesztette, de a középpályán és a csatársorban sem
egyértelmű a helyzet.
Soha rosszabbkor nem jelentkezhettek volna ezek
a problémák, állapította meg összeállításában a Gazeta Sporturilor című lap. A román válogatott számára
ez lesz az év egyelőre legfontosabb mérkőzése. Ennek
ellenére a keret mindössze egyszer edzhetett teljes
összetételében, egyes játékosok ugyanis nem sokkal
a Reykjavikba indulás előtt érkeztek meg a válogatott
összetartására.
Kapusposzton nincs kérdés: még ha Tătăruşanu
nem is mutatkozott be egyelőre új csapatában, az
AC Milanban, biztos kezdőnek számít a román
nemzeti együttesben. A védősorban azonban már
sorjáznak a kérdőjelek. Chiricheş lesérült, Nedelcearunak pedig távoznia kellett, hogy aláírja szerződését az AEK Athénnal. Mirel Rădoi így egy
csapásra elvesztette csapatkapitányát és a legmagasabb hátvédjét is. Ilyen körülmények között Hanca
lehet a jobbhátvéd, főleg, hogy Burcă inkább középső védőként szerepelt az utóbbi időben. Ebben a
szerepkörben Dragoş Grigoréval alkothat párost –
feltéve, hogy rá esik Mirel Rădoi választása, és nem
inkább Alin Toşcára. A védelem bal oldalán ugyan-

akkor az újdonsült román állampolgár Camora tűnik
a hely várományosának: a Kolozsvári CFR csapatkapitánya minden bizonnyal helyet kap a kezdő tizenegyben.
A középpályán Alexandru Creţunak van nagyobb
esélye pályára lépni, bár Răzvan Marin is megérkezett. Creţu mellett nemcsak az szól, hogy az eddigi
Nemzetek Ligája-meccseken is részt vett, hanem a
magassága is: a maga 1,89 méterével kimagaslik majd
a mezőnyjátékosok közül, így segíteni tudja a védekezést, különösen pontrúgások esetén. A halfok között
Maxim és Stanciu kaphat még lehetőséget, kettejük
szerepeltetése mellett szól a tapasztalatuk és kreativitásuk.
A támadószekcióban Puşcaşnak és Alibec-nek minden bizonnyal helyet biztosít Mirel Rădoi, a harmadik
csatár pedig Mitriţă lehet, aki az Ausztriában használt,
de most sérült Coman helyére állhat be. Az aprócska
futballista nagyszerű formában van, talán meglepheti
és destabilizálhatja az izlandi védelmet. Nem kizárt
azonban az sem, hogy az edző inkább Ianis Hagit favorizálja, aki az osztrákok ellen nem kapott lehetőséget.
A lehetséges kezdő tizenegy összetétele így: Tătăruşanu – Hanca, Dr. Grigore, Burcă, Camora –
Maxim, Al. Creţu, N. Stanciu – Alibec, G. Puşcaş,
Mitriţă. Ez így egy támadó szellemiségű csapat lenne,
Mirel Rădoi pedig nem tagadta, hogy efféle játékra
törekszik.
Nem véletlenül: csak a győztes nyer jogot arra,
hogy az Eb-részvételért tartandó „döntőben” pályára
léphessen Magyarország vagy Bulgária ellen.

Európai focikörkép
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Kép az albumba: hihetetlen Aston Villa-siker a Liverpool ellen. Ehhez fogható diadal csak
a Tottenhamé, amely otthonában alázta meg a Manchester Unitedet. Fotó: Sportskeeda

Angol Premier Liga, 4. forduló: Arsenal – Sheffield United 2-1, Aston
Villa – Liverpool 7-2, Chelsea – Crystal Palace 4-0, Everton – Brighton
& Hove Albion 4-2, Leeds United – Manchester City 1-1, Leicester – West
Ham United 0-3, Manchester United – Tottenham 1-6, Newcastle United
– Burnley 3-1, Southampton – West Bromwich 2-0, Wolverhampton –
Fulham 1-0. Az élcsoport: 1. Everton 12 pont, 2. Aston Villa 9 (11-2),
3. Leicester 9 (12-7).

Spanyol La Liga, 4. forduló: Athletic Bilbao – Cádiz 0-1, Celta Vigo –
FC Barcelona 0-3, Eibar – Elche 0-1, Getafe – Betis 3-0, Huesca – Atlético
Madrid 0-0, Real Madrid – Valladolid 1-0, Real Sociedad – Valencia 0-1,
Sevilla – Levante 1-0, Villarreal – Alavés 3-1; 5. forduló: Alavés – Athletic
Bilbao 1-0, Atlético Madrid – Villarreal 0-0, FC Barcelona – Sevilla 1-1,
Cádiz – Granada 1-1, Levante – Real Madrid 0-2, Osasuna – Celta Vigo
2-0, Real Sociedad – Getafe 3-0, Valencia – Betis 0-2, Valladolid – Eibar
1-2, Elche – Huesca 0-0. Az élcsoport: 1. Real Madrid 10 pont/4 mérkőzés, 2. Betis 9/5, 3. Real Sociedad 8/5.

Olasz Serie A, 3. forduló: Atalanta – Cagliari 5-2, Benevento – Bologna
1-0, Fiorentina – Sampdoria 1-2, Lazio – Inter 1-1, AC Milan – Spezia
3-0, Parma – Hellas Verona 1-0, Sassuolo – Crotone 4-1, Udinese – AS
Roma 0-1. Az élcsoport: 1. Atalanta 9 pont (13-5), 2. AC Milan 9 (7-0),
3. Sassuolo 7.

Német Bundesliga, 3. forduló: Bayern München – Hertha BSC 4-3, Borussia Dortmund – Freiburg 4-0, RB Leipzig – Schalke 04 4-0, Wolfsburg
– Augsburg 0-0, Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 2-1, Union Berlin –
Mainz 4-0, 1. FC Köln – Mönchengladbach 1-3, Werder Bremen – Arminia Bielefeld 1-0, VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 1-1. Az élcsoport:
1. RB Leipzig 7 pont (8-2), 2. Augsburg 7 (5-1), 3. Eintracht Frankfurt 7
(6-3).

Fotó: GSP

Francia Ligue 1, 6. forduló: Bordeaux – Dijon 3-0, Brest – AS Monaco
1-0, Lens – St. Etienne 2-0, Lyon – Olympique Marseille 1-1, Metz – Lorient 3-1, Montpellier HSC – Nimes 0-1, Nice – Nantes 2-1, Paris St. Germain – Angers 6-1, Stade Rennes – Reims 2-2, Strasbourg – Lille 0-3. Az
élcsoport: 1. Stade Rennes 14 pont (14-7), 2. Lille 14 (9-2), 3. Lens 13.

Marco Rossi: Fegyelmezett, motivált játékkal nyerhetünk Szófiában

A magyar labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitánya a hozzáállásban és a taktikai fegyelemben látja
a siker kulcsát a Bulgária elleni, ma
esti Eb-pótselejtezőn (21.45 óra,
M4 Sport).
Az alakulat szerdán délelőtt az Illovszky-stadionban tartotta meg
utolsó edzését a kulcsfontosságú
mérkőzés előtt. A gyakorlás előtt
Marco Rossi szövetségi kapitány
sajtótájékoztatót tartott, amelyen kiemelte: bár vannak körülmények,
amelyek a hazaiakat segítik, a magyar válogatott megfelelő hozzáállással és motivációval elérheti a
célját, és továbbjuthat a párharcból.
„Nagyon harcos csapat lesz az ellenfelünk, amely sosem adja fel, és
több kerettagjuk egyénileg is remek
teljesítményre képes – fogalmazott
Marco Rossi. – Ismerjük ellenfelünk erősségeit és gyengéit is,
bízom a játékosaim képességeiben,
és tudom, hogy megfelelő hozzáállással, a kidolgozott taktika betartásával sikeresek lehetünk Szófiában.
Nincs nagy különbség a két csapat
között, a hazai pálya és a szurkolók
riválisunkat segítik, de győzni megyünk Bulgáriába, mindent megteszünk, hogy megnyerjük a meccset.
Megvan a tervünk a kezdő tizen-

vevő Sallai Roland, a német Freiburg támadója arról beszélt, hogy a
hazai pálya mellett a harcosság
lehet a bolgárok egyik fegyvere.
„Kemény mérkőzés vár ránk, amelyen célfutballt kell játszanunk.
Harcosságban fel kell vennünk a
kesztyűt a bolgárokkal, de csapatként és egyénileg is felénk billenhet
a mérleg nyelve. Nagy érvágás,

egyre, szerencsére most a megszokottnál több opciónk is van különböző posztokra.
Szoboszlai Dominik távolmaradását váratlannak nevezte a szövetségi kapitány. „Mindenki tisztában
van azzal, mennyit jelent a válogatottnak, ám vannak más játékosaink
is, akik hasonló technikai képességekkel rendelkeznek. Megfelelő
motivációval, hozzáállással reményeim szerint kompenzálni tudjuk a
kieső játékosok okozta problémákat” – mondta.

Fotó: MLSZ

Loic Nego beválogatását illetően
pedig nem kendőzte véleményét:
azért hívta meg azonnal a francia
futballistát, amint erre lehetőség
nyílott, mert játszatni akarja. „Mindenki jól ismeri, hiszen már hosszú
ideje Magyarországon futballozik,
jól tudjuk, mire képes. Két napja
csatlakozott hozzánk, még csak kétszer edzett a csapattal, de elképzelhető, hogy már a bolgárok ellen
szerepet kap az együttesben” – tette
egyértelművé a szándékait.
A sajtótájékoztatón szintén részt

hogy több játékosunk nem lehet velünk, de akik itt vannak, képesek
helyettesíteni a hiányzókat. Sajnos
magyar szurkolók nem lehetnek ott
a lelátón, azért küzdünk, hogy novemberben a Puskás Arénában
játszhassunk egy újabb pótselejtezőt, és akkor már mi lehetünk hasonló előnyben riválisunkkal
szemben” – fogalmazott Sallai.

Kovácsik helyett Hegedüs Lajos a keretben
A Fehérvár FC kapusát, Kovácsik Ádámot a Paks játékosa, Hegedüs Lajos váltotta a keretben. A magyar szövetség (MLSZ) kedden a Twitteren közölte, hogy Kovácsik a nemzeti csapat edzésén
kisebb térdsérülést szenvedett, és már el is hagyta a csapatot. Pótlásáról Marco Rossi szövetségi kapitány döntött, a 32 éves Hegedüsnek szavazott bizalmat. A nyáron a Puskás Akadémiától Paksra
igazolt futballista korábban még nem volt válogatott.
Németh Krisztián: Győzhet a válogatott Bulgáriában
A 37-szeres válogatott Németh Krisztián szerint nehéz mérkőzésre kell készülnie a magyar labdarúgó-válogatottnak, de a csapatnak minden esélye megvan arra, hogy győzzön Szófiában. A 31
éves csatár az M1 aktuális csatornának kedden azt mondta, a nemzeti együttes elmúlt két Nemzetek Ligája-találkozóján látottak
alapján önbizalommal telve léphetnek pályára a játékosok a bolgárok vendégeként. „Egy mérkőzésen természetesen bármi megtörténhet, de szerintem nyugodtan gondolkodhatunk a
győzelemben” – fogalmazott.
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Hallgatólagosan elfogadott tervezet

Veszélyes közigazgatási átszervezést
helyez kilátásba

A közigazgatási átszervezés
első, bújtatott lépését képezheti az a sürgősségi kormányrendelet,
amelyet
hallgatólagosan fogadott el a
héten a parlament felsőháza
– hívta fel a figyelmet az
RMDSZ közigazgatási szakpolitikusa, Cseke Attila. A
tervezet a városok melletti
kistelepülések finanszírozását is előírja, pályázati forrásokból.

Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője elmondta: a tervezet értelmében közszállításra, közüzemesítésre, hulladékelszállításra
és útépítésre pályázhatnak a városokhoz és megyeszékhelyekhez
közigazgatásilag tartozó falvak.
Ennek a pályázati lehetőségnek a
megteremtését évek óta szorgalmazzuk, hiszen ezekre a rurális
környezetekre eddig csak kismértékben lehetett pályázni. Ezért az
RMDSZ támogatja ezt az intézkedést, mondta el a szenátor.
Ugyanakkor a sürgősségi rendelet „okosfalvak” nevű pályázati lehetőséget kínál, de ebben az
esetben a szövetség a finanszíro-

zási lehetőség kibővítését kéri minden kistelepülés számára.
A tervezet ugyanis azt írja elő,
hogy csupán a várostól legtöbb 30
percre lévő települések pályázhatnak, de csak abban az esetben, ha
az elmúlt három évben népesedésgyarapodást tudnak felmutatni. A
népesedésgyarapodás azonban csak
azokra a falvakra jellemző, ahová a
nagyvárosokban lakók kiköltöztek
– mutatott rá a frakcióvezető, ezért
számos erdélyi község elesne a támogatástól. Jelen formájában az
„okosfalvak” program nem felzárkóztatja a vidéki településeket,
hanem koncentrálja a fejlődést a
nagyvárosok köré. Azért is érthetetlen ez a népességnövekedési kritérium, mert a városok hasonló
„okosvárosok” programjában ez a
kritérium nem szerepel.
A szövetség nem kapott megnyugtató választ azzal kapcsolatosan sem, hogy miért kell új
megnevezésű koncepciókat bevinni a finanszírozások lehívási
feltételei közé. A javasolt „működő
városi övezet” elnevezés nagyon
hasonlít a Cioloş-kormánynak arra
a 2016-os kísérletére, amikor „mű-

ködő városi környezet” és „falusi
pólusok” vagy szuperközségek létrehozásával szervezték volna át az
ország közigazgatási térképét és
szüntettek volna meg településeket.
„Az RMDSZ nem támogatja a
falvak kiüresedését célzó intézkedéseket. Azt kértük, a szenátus
tűzze napirendre a sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó tervezetet, hogy annak hibáit javítani
tudjuk. Sajnos ez nem történt meg,
így a tervezet eredeti formájában
kerül át a képviselőház asztalára,
ahol az RMDSZ fenntartja módosító javaslatait”– mondta a frakcióvezető.
A közigazgatási szakpolitikus
elmondta: bár a sürgősségi kormányrendeletnek vannak támogarendelkezései
is,
tandó
átláthatatlanul kivitelezett közigazgatási átszervezéshez vezethet.
„Ilyen jellegű módosításokról csak
széles körű parlamenti vita útján
kellene dönteni, nem hallgatólagosan elfogadott sürgősségi kormányrendeletekkel” – összegezte
Cseke Attila.
(RMDSZ-tájékoztató)

Hat székely induló lesz a 13. Nemzeti Vágtán

A vírushelyzet miatt a megszokottaktól eltérően, szűk körben és online közvetítésen keresztül sorsolták ki a Nemzeti Vágta idei
döntőjének előfutamsorrendjét. A versenyt
október 10-én és 11-én a budapesti Hősök
terén rendezik meg zárt kapus formában. A
13. Nemzeti Vágtán hat székelyföldi lovas is
versenyez. Az eseményt a Duna TV közvetíti.

A szervezők számára egy pillanatig sem volt kérdés
az, hogy megrendezik-e az eseményt, amely az egyik
legjelentősebb lovas kulturális rendezvény, és időközben Közép-Európa legnagyobb lovas versenysorozatává vált. „Egyszerre kell őriznünk a Vágta értékeit,
és figyelnünk a biztonságra, ezért döntöttünk úgy,
hogy idén közönség nélkül rendezzük meg a versenyt.
Azok, akik szeretik ezt a rendezvényt, nem maradnak
le semmiről, mert a közmédiával hónapok óta azon
dolgozunk, hogy megfelelő minőségben tudjuk bemutatni az emberek számára a programokat. Reméljük, a Vágta hangulatát a készülékeken keresztül is át
tudjuk majd adni” – mondta Lázár Vilmos, a Nemzeti
Vágta elnöke. A Duna TV október 11-én, román idő
szerint 16 órától közvetíti az eseményt.

4. futam: Nyárasd, Domonyvölgy, Kisnémedi, Tiszafüred, Temerin, Kisbér
5. futam: Mezőberény, Hodos, Oromhegyes, Füzérradvány, Csabrendek, Farkaslaka
6. futam: Felsőpakony, Piliscsév, Szabadka, Ajak,
Gyenesdiás, Sármellék
7. futam: Bábolna, Kötegyán, Hosszúfalu, Tata, Vezseny, Lendva
8. futam: Zirc, Keszthely, Sarkad, Nyíregyháza,
Kovászna, Alsópáhok
9. futam: Báránd, Mándok, Mád, Baja, Maglód,
Tallós
10. futam: Érsekhalma, Sződ, Zenta, Kishegyes, Jakabszállás, Sepsiszentgyörgy
11. futam: Őcsény, Orosháza, Hajós, Látrány, Szilvásvárad, Kunadacs
12. futam: Érd, Porva, Kézdivásárhely, Kétegyháza, Iklad, Ősagárd

Az esemény az idén Andrássy Gyula előtt tiszteleg,
aki arisztokrataként is a polgári forradalom hőse, tevékeny harcosa volt. Deák Ferenc kompromisszumos
politikájának a megvalósítójaként, a kiegyezés miniszterelnökeként és a dualista Osztrák-Magyar Monarchiát az európai nagyhatalmak körébe vezető
A kishuszár-vágtán idén 18 település lovasa ver- államférfiként értékeli a történettudomány.
seng, továbbá lesz méneshajtás is a szilvásváradi lipicai ménessel, valamint magasugrató és kocsitoló
A Nemzeti Vágtán induló székely települések, loverseny, illetve történelmi csatajelenetek is. A nem- vasok és lovaik:
zetközi futam sem marad el, Magyarországon élő kül1. futam / 5. pálya: Előpatak, Németh Martin, lova:
földi lovasok részvételével rendezik meg. A Pinty
mezőnyben Mexikó és India képviselője is versenyez.
3. futam / 2. pálya: Kézdialmás, Varga Mátyás,
lova: Hilton Haragos
A 13. Nemzeti Vágta előfutamai a sorsolás alapján
5. futam / 6. pálya: Farkaslaka, Tamás Csaba, lova:
a következőképpen alakultak:
Villám
1. futam: Soltvadkert, Debrecen, Örkény, Abony,
8. futam / 5. pálya: Kovászna, Mellár János, lova:
Előpatak, Csemő
Furioso-82 Díva
2. futam: Dunaszerdahely, Decs, Vácduka, Horto10. futam / 6. pálya: Sepsiszentgyörgy, Zsigmond
bágy, Csetény, Mezőgyán
János, lova: Sibi
3. futam: Szuhakálló, Kézdialmás, Hatvan, Hernád12. futam / 3. pálya: Kézdivásárhely, Kelemen
Zénó, lova: Tenkes
kak, Békéscsaba, Heves

Lesznek-e decemberben
választások? Kiderül
az Erdély TV műsorában!

Csütörtökön este ismét terítékre kerülnek az aktuális politikai kérdések
a Mérlegen műsor asztalánál. Jakab Orsolya műsorvezető vendége Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője lesz, akivel értékelik a szövetség helyhatósági választásokon elért eredményeit, de megtudhatjuk, hogy hogyan
készülnek a pártok a decemberi parlamenti választásokra, vagy hogy
egyáltalán lesznek-e választások.
Betekintést nyerhetnek a nézők abba is, hogy milyen módszereket igyekeznek bevezetni, hogy a járványügyi helyzetet ne súlyosbítsa az újabb,
országszerte tömegeket megmozgató esemény, illetve hogyan szavazhatnak a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgárok. Kiderül ma este 8
órától a Mérlegen műsorban, amelyet követhetnek az Erdély TV képernyőjén vagy Facebook-oldalán!

Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt
kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk
hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben
és a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel felhagytak;
Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika
Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az
átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Fájó szívvel emlékezem október 8-ára, életem
legszomorúbb napjára, amikor szeretett férjem, KONRÁDI SÁNDOR nyolc éve örökre elment.
Szerető felesége. (9114-I)

Te, aki annyi szeretetet adtál,

te, aki mindig mellettünk álltál,

te, aki soha nem kértél, csak

adtál,

örökre itthagytál.

Elfelejteni téged soha nem lehet,

te voltál a jóság, a szeretet.

Elvitted a fényt, a meleget, csak
egy sugarat hagytál: az emlékedet.

Arany volt a szíved, munka az

életed,

amíg élünk, nem felejtünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk október

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (9057-I)
ELADÓ
380 V-os kalapácsmalom,
borona, önjáró fűnyíró. Tel. 0745-404666. (9148)

LAKÁS

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

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Dobos Norbert névre
szóló egyetemi leckekönyvem. Semmisnek nyilvánítom. (9140)

MINDENFÉLE

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

8-án a küküllőpócsfalvi SZABÓ

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8974)
TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (9073-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó
napsugár, de szívünkben élsz és
örökre megmaradsz.
Szomorú szívvel gondolunk október 8-ára. Már egy éve eltávozott
szerettei köréből a drága édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, NEMES ROZÁLIA
volt somosdi lakos. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (9095-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
8-án
a
marosszentgyörgyi
KOCSIS ANNÁRA szül. Tordai halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét szeretettel őrzi három
leánya és családjuk. (9107-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
október
8-án
BORBÉLY
GIZELLÁRA szül. Pál halálának
10. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Férje,
Albi, leányai: Jutka, Melinda, unokája, Zsolti családjukkal, valamint
dédunokája, Hanni. Nyugodj békében! (9108-I)

ROZÁLIÁRA szül. Besenyei halá-

lának első évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Emlékét őrzi két leánya család-

jukkal. (9147)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,

szeressétek egymást, ahogy én

szerettelek.”

Üres és rideg nélküled ottho-

nunk, nincs kivel megosszuk örö-

münk, bánatunk. Akartunk annyi

jót és szépet, de a sors életünk-

ben mindent összetépett. Veled

volt teljes a családi életünk, hogy

elmentél, magaddal vitted örö-

münk. Ha egy könnycsepp gördül

végig az arcunkon, az azért van,
mert szerettünk és hiányzol na-

gyon. Még fáj, s talán örökké így

Ha itt lennél velem,
és fognád a két kezem,
én nem engedném el
többé már sosem.
Szomorú szívvel és fájdalommal
emlékezünk október 8-án id.
DÉNES JÓZSEFRE halálának 3.
évfordulóján. Emléked örökre szívünkben őrizzük. Szeretteid.
(9116-I)

marad, de te mindig velünk le-

szel,

az

idő

bárhogy

telik.

Szívünkben soha el nem múló fáj-

dalommal emlékezünk október 8-

ára,

amikor

elveszítettük

a

legjóságosabb, legdrágább édesanyát,

nagymamát,

(TORMA) GIZELLÁT.

ILYÉS

Áldott, szép emlékét egy életen át

szívünkben őrizzük.

Krisztina, Iza, Zsolt. (9145-I)

ELHALÁLOZÁS
„Eljött vég órája e földi életemnek.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, nagyapa, sógor, keresztapa, rokon, szomszéd,
ismerős, jó barát,
MOLNÁR ZOLTÁN
méltósággal és türelemmel viselt
betegsége után, 83. életévében
csendesen megpihent. Drága halottunkat október 9-én, pénteken
14 órakor helyezzük örök nyugalomra gyermekei mellé, a marosszentgyörgyi római katolikus
temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
Ha egy könnycsepp gördül végig
arcunkon, az azért van, mert hiányzol nagyon. Nem vársz már
minket csillogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető szíveddel. Egy váratlan perc alatt
életed véget ért, panaszszó nélkül közülünk elmentél. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és
szerényen, drága lelked, fáradt
tested nyugodjon békében!
Küzdöttél egy életen át, nekünk
példakép maradtál.
Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet, szívünkben őrzünk, mint drága
kincset, mivelhogy örökre itthagytál minket.
Fájó szívvel búcsúzunk a jeddi
születésű
CSÁNYI ANNÁTÓL.
Élt 78 évet. 2020. október 9-én,
pénteken 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra Jedden, a református temetőben.
Búcsúzik négy gyermeke, unokái
és családjuk. (9142-I)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARcMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETJÜK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JöVŐNKET

TÁJÉKOZTATó

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

