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,,Megjöttek” a fenyők

A tavalyi áron és olcsóbban is kaphatók

Útügyi „főhadiszállás” Tompán

A Maros Megyei Tanács visszavásárolja az egykor saját tulajdonában
levő, korábban privatizált székelytompai ingatlant, amely a megyei útkarbantartó szolgáltatás egyik telephelye
volt.

____________2.
Erdélyi Online
Iskola

A koronavírus-járvány miatt az oktatás
átköltözött az online térbe. Ez már
senkinek nem újdonság, ahogy az
sem, hogy ez az újfajta oktatás nagy
megpróbáltatás elé állította a tanárokat és diákokat egyaránt.

A járványhelyzet minden bizonnyal a karácsonyvárásunkat
is megváltoztatta, a szenteste örökzöld hírnökei azonban
napok óta jelzik az év legszebb ünnepének közeledtét. Marosvásárhelyen a bevásárlóközpontoknál és a Cuza Vodă
utcai piacon is gazdag fenyőkínálatból lehet válogatni. Mi
mennyiért kapható és kelendő? – rövid körsétánkon ennek
próbáltunk utánanézni.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Az egyik Tudor negyedi nagyáruház előtt múlt péntektől sorakoznak
a Lengyelországból hozott fák. Az áruk – mint minden évben – elsősorban a méretüktől függ, és az is számít, hogy a vágáskor milyen idős volt
a fenyő. A másfél – kétméteres fák 69, a két méter fölöttiek 99 lejért vásárolhatók meg, a cserépbe ültetett, kisebb élő fenyők ára 70–80 lej között mozog. A bevásárlóközpont alkalmazottjától megtudtuk, hogy
néhányan már vásároltak karácsonyfát, a nagy menet azonban a szenteste
(Folytatás a 2. oldalon)

Mózes Edith

____________4.
Embernek lenni

Kilyén László Attila színművésznek „a
lába alatt hever” Marosvásárhely.
Több évtizedes színművészi tevékenysége során nem nélkülözte a közönségsikert.

____________6.

Lételem a botrány?

Romániában botrány botrányt követ. Legyen szó politikáról, választásokról, pártok közötti csatározásokról, nyugdíjakról, gyermeksegélyről, bármiről. Ahhoz is hozzászoktunk már, hogy a különböző
meccseken a nyílt magyarellenes kirohanások miatt szólalnak fel a
jogvédők, fizetnek büntetéseket az elkövetők.
Ezúttal rasszizmusból „vizsgázott jelesre” a románok egyik játékvezetője. Botrányba fulladt, félbe kellett szakítani a PSG–Basaksehir
Bajnokok Ligája-mérkőzést Párizsban, miután a török csapat azzal
vádolta meg az egyik román játékvezetőt, hogy rasszista megjegyzést
tett a pályaedzőjükre.
Az ügyben az UEFA is vizsgálatot indított. Az incidens a mérkőzés
14. percében történt, amikor az isztambuli csapat stábjának egyik
tagja inzultálta a negyedik bírót, Sebastian Colţescut. A felvételek szerint Ovidiu Haţegan román játékvezető megkérdezte tőle, hogy melyik
stábtagnak mutassa fel a piros lapot. Colţescu azt válaszolta: „annak
a feketének”, a kameruni Pierre Webónak, a Basaksehir pályaedzőjének címezve.
A török csapat tagjai felháborodva gyűltek a bíró köré, az UEFA
ellenőre is megérkezett a pályára, de nem sikerült kibékíteni a feleket.
A török csapat levonult a pályáról, hogy addig nem folytatja a mérkőzést, amíg a rasszista bírót le nem cserélik. Őket követte a PSG is
(Folytatás a 3. oldalon)
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,,Megjöttek” a fenyők

(Folytatás az 1. oldalról)
előtti hétre várható, eddig legalábbis ez
mindig így volt.
Ugyanezen a városrészen egy másik
– elsősorban kül- és beltéri építkezési
anyagokat forgalmazó – nagyáruház
előtt már három hete beindult a fenyőfavásár. A fák egy részét Szilágy megyéből hozták, a külföldről érkezett
nordmann fenyők azonban – bár többe
kerülnek – sokkal kelendőbbek. Az
árat a méret is befolyásolja. Egy 1–1,5
méteres fa már 30 lejért kapható, az
ugyanekkora nordmann fenyőkért 45
lejt kell fizetni. A másfél – kétméteres
Szilágy megyei fenyők 65, a nord-

mann fenyők 99 lejért vihetők el, a legtöbbet – 229 lejt – a német típusú nordmann faóriásért, illetve a – szintén 200
lej fölötti áron kínált – cserepes élő
fáért kérnek. A nagyáruház illetékesétől megtudtuk, hogy a legtöbb vevő a
99 lejes nordmann fenyőkből választ
karácsonyfát.

A piacot elkerülik a vásárlók

A Cuza Vodă utcai piacra szerdán
érkezett meg az első fenyőfaárus. Kétezer fát hozott Besztercéről, de az erdőnyi árura első nap egyáltalán nem
volt kereslet.
– Az emberek félnek a járványtól,
azért nem jönnek erre. Pedig itt, sza-

badtéren biztonságosan vásárolhatnának karácsonyfát. A korábbi években
már Szent Miklós napján beindult a
forgalom – panaszolta az árus, akitől
azt is megtuduk, hogy idén a megszokott ár alatt kínálja a fenyőt, egy kétméteresnél kisebb fa már 50 lejért, egy
ennél magasabb 100 lejért is elvihető.
– Elképzelhető, hogy a vásárlók
nem tudnak arról, hogy idén is lehet a
piacon fenyőfát vásárolni. Pedig kár
lenne ezt figyelmen kívül hagyni, csütörtökön (sz. m.: ma) ugyanis a többi
besztercei árus is megérkezik, így még
bőségesebb lesz a kínálat – tette hozzá
a fenyőkereskedő.

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

Lilla és Tündérbogyó
az Ariel színház előadásában

A december 13-án, vasárnap 10–20 óra között megnézhető Lilla és Tündérbogyó című online gyerekelőadásra az
Ariel színház jegypénztáránál (Nyomda utca 4. szám)
lehet jegyet váltani személyesen csütörtökön és pénteken
10–13, illetve 17–19 óra között. Az előadás linkjét a néző
által megadott e-mail-címre küldik el a jegyvásárlást követően. A bábszínház közleménye értelmében remélhetőleg
már decemberben sikerül lehetőséget biztosítani az online
jegyvásárlásra is.

Online ajándék a nézőknek

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, mint minden évben,
idén is karácsonyi meglepetéssel kedveskedik nézőinek,
ezúttal – a járvány miatt – virtuális műsorral ajándékozzák
meg a nézőket. December 10-én, a 80 éve született Illyés
Kinga színművésznőre emlékezve, a Marosvásárhelyi
Rádió közreműködésével az Antoine de Saint-Exupéry A
kis herceg című előadás hangfelvételét osztják meg a nézőkkel, amely a színház honlapján lesz elérhető.

Zsebre szabott karácsonyi
raktárvásár

Zsebre szabott karácsonyi raktárvásárt szervez a Mentor
Könyvek Kiadó. December 10-én és 11-én, csütörtökön és
pénteken 10-től 18 óráig Marosvásárhelyen, a Moldova
utcai könyvraktárban a könyvek 10-70 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. Az érdeklődők hívják a 0749467-547-es vagy a 0742-043-494-es telefonszámot, és
jelentkezzenek be.

Húsz év művészet Mezőpanitban

Albumbemutató és tárlatnyitó lesz ma, csütörtökön 16 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. A Mezőpanit Polgámesteri Hivatal
és a Maros Mezőségi Művésztelep szervezte eseményen
válogatás tekinthető meg a mezőpaniti Molnár Dénes-alkotótábor anyagából, és ismertetik a Húsz év művészet
Mezőpanitban című kiadványt. A kiállítás december folyamán látogatható, a járványügyi szabályok betartásával.

Herman Levente Kertje
a Bernády Házban

A Kert – Grădină – Garden című kiállítással lép a marosvásárhelyi érdeklődők elé Herman Levente festőművész.
Munkái a Bernády Házban tekinthetők meg ma, csütörtökön 17 órától. A MAMŰ és az Élesdi Művésztelep Egyesület tagja Magyarországon vált a vizuális művészetek
markáns egyéniségévé, hosszabb ottani tartózkodás után
tért vissza Erdélybe, szülővárosába, Marosvásárhelyre. Alkotásaiból többet megismerhetett a helyi közönség, főleg
a Kultúrpalotában évekkel ezelőtt megrendezett egyéni
tárlatának köszönhetően. A járványügyi előírásokhoz igazodó mostani kiállításon újabb művekkel mutatkozik be.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Útügyi „főhadiszállás” Tompán

A Maros Megyei Tanács visszavásárolja az egykor saját tulajdonában levő,
korábban privatizált székelytompai ingatlant, amely a megyei útkarbantartó
szolgáltatás egyik telephelye volt. A tervek szerint itt székel majd a megyei tanács műszaki osztályához tartozó
útkarbantartó egység, mivel az épületek
felújításával, rendeltetésszerű berendezésével itt tarthatók a munkagépek,
innen küldik ki a különböző karbantartó
munkálatokra a haszonjárműveket.
Jelenleg az egységnél húsz alkalmazott dolgozik, többségük a különböző
útkarbantartó, -takarító gépekkel, járművekkel. A Marosvásárhelyről Nyárádszereda felé vezető megyei úton, a

város és Nyárádgálfalva irányába tartó
utak kereszteződésénél található székelytompai 4000 négyzetméteres ingatlant az MBO cég vásárolta meg. A
megyei tanács korábban 580.000 lejt
ajánlott érte, azonban a felértékelést
követően megállapították, hogy a piaci
ára héa nélkül 231.480 lej, azaz 47.877
euró, a szeptember 19-i árfolyam szerint. Az eladó értesítette a megyei tanácsot, hogy a felértékelt összegért
hajlandó értékesíteni a telket.
Miután a megyei tanács megvásárolja a telket, és a régi-új rendeltetésnek megfelelően rendbe teszi, a
marosvásárhelyi Kinizsi Pál utca 8.
szám alól ide költözik az útügyi igaz-

Sajtóértesítő

2020 júniusában a 97/2020. számú törvény módosította
és kiegészítette a 421/2002. számú történyt, amely a tulajdonos nélküli, vagy az állam, vagy a közigazgatási-területi
egységek köz-, illetve magánterületén hagyott gépkocsik
jogállását szabályozza.
Az év eleje óta Marosvásárhelyen 358, elhagyottnak
vagy tulajdonos nélkülinek jelentett gépkocsit ellenőriztek,
334 jármű tulajdonosa kapott felszólítást.
282 esetben az érintettek eleget tettek a felszólításnak,

gatóság. A jelenlegi székház épületeinek felújításáról 2015-ben készült
megvalósíthatósági tanulmány, aminek
alapján megállapították, hogy az állapotuk miatt olcsóbb lenne lebontani,
mint felújítani, azonban mivel műemlék jellegűek, a regionális műemlékvédő bizottság az utóbbit javasolta. A
kialakult helyzetben a legjobb megoldást kínálja a tompai ingatlan, ugyanis
itt korszerű garázsokat, gépkocsi-karbantartó műhelyt és diszpécserszolgálatot lehet létrehozni. A helyszín azért
is jó, mert innen a megye központjából
szinte mindenhova azonos idő alatt
lehet eljutni. Az ingatlan átalakítására
pályázatot írnak ki. (vagy)

az eljárás azonban folytatódott a többi 52 autó esetében. Az
esetek többségében a tulajdonosok betartották a törvényt,
és elvitték járművüket, de öt elhagyott gépkocsit felemeltek
és elszállítottak.
A továbbiakban várjuk a módszertani normák kibocsátását, kiközlését az új törvény alkalmazásához.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

Adományokat gyűjt a Rotaract Klub Téka

Hátrányos helyzetű családoknak,
gyerekeknek szeretné szebbé tenni a
karácsonyát a Rotaract Klub Téka.
Ennek érdekében adományokat gyűjt,
december 20-ig tartós élelmiszereket,
játékokat, gyerekruhákat, mesésköny-

veket, tanszereket, valamint tisztálkodási kellékeket lehet adományozni,
amelyeket majd eljuttatnak azokhoz,
akiknek a legnagyobb szükségük van
rájuk. Biztonsági szempontok miatt, illetve annak érdekében, hogy könnyít-

senek az adományozók dolgán, a Rotaract felvállalta, hogy önkénteseik
házhoz mennek, és átveszik az adományt azoktól, akik előzetesen
jelzik azt a 0741-436-367-es telefonszámon.
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Román–amerikai kormányközi megállapodás
a cernavodai atomerőmű bővítéséről

Aláírták szerdán Virgil Popescu gazdasági miniszer
és Adrian Zuckerman bukaresti amerikai nagykövet
jelenlétében a román–amerikai kormányközi megállapodást a cernavodai atomerőmű bővítéséről,
amelyről a felek már októberben megállapodtak.

A román kormány közleménye szerint a találkozón jelen
volt Nicolae Ciuca ideiglenes miniszterelnök és Raluca Turcan
miniszterelnök-helyettes, valamint az amerikai Eximbank elnöke, Kimberly Reed és Aleshia Duncan, az amerikai energetikai minisztérium képviselője.
Románia amerikai támogatással építené meg a cernavodai
atomerőmű 3-as és 4-es blokkját,
emellett felújítanák az 1-es blokkot.
Az atomerőműnek jelenleg az 1-es és
2-es blokkja működik, és ezek együttesen termelik Románia villamos
energiájának mintegy 20 százalékát.
A találkozón főleg a Három Tenger
Kezdeményezés által támogatott projektekről esett szó, de a román–amerikai stratégiai partnerség politikai,
katonai, energetikai és gazdasági vetületét is érintették – olvasható a közleményben.
Ciuca szerint a Három Tenger Kezdeményezésben részt vevő országok
összekötésére vonatkozó beruházások
amerikai támogatása fontos a járvány
utáni helyreállítási törekvésekben.

Ciuca kiemelte ezek közül a Konstanca és a lengyel Gdansk
között tervezett vasútvonal megépítését, valamint a Via Carpatia út megépítését.
Virgil Popescu román gazdasági és Dan Brouillette amerikai
energiaügyi miniszter október elején írtak alá Washingtonban
hosszú távú atomenergetikai együttműködésről szóló elvi
megállapodást. Ennek értelmében az Egyesült Államok hétmilliárd dollár értékű hitelszerződést biztosít az amerikai Exim
Bank bevonásával Romániának, így a két reaktor az amerikai
AECOM vállalat irányításával, francia és kanadai vállalatok
bevonásával épülhet meg. (MTI)

Továbbra is igény van a befektetőkre

A román piacon több szektorban továbbra is komoly
igény van szakmai és pénzügyi befektetők megjelenésére; bár Magyarország több szempontból előnynyel indult a befektetők versenyében, az utóbbi
időben mintha elveszítette volna lendületét – közölte a CFI Hungary Zrt. tanácsadó cég az MTI-vel.

Szabó Zsolt, a befektetési és felvásárlási tanácsadással foglalkozó, nemzetközi CFI csoport helyi irodájának szenior tanácsadója a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy míg
Románia uniós csatlakozásának évében, 2007-ben 1450, addig
2019-ben mindössze 196 olyan új céget jegyeztek be Romániában, amelynek alapításában magyarországi tőke is szerepet
játszott valamilyen mértékben. Ez azt jelenti, hogy Magyarország Romániában a 2007-es 8. helyről 2019-re a befektetői
rangsor 11. helyére csúszott vissza, érdemben elmaradva például a nyelvi kapcsolódással nem rendelkező Csehország mögött.
A közleményben hangsúlyozzák, Románia egyes területein
és szektoraiban még komoly fejlesztési lehetőségek vannak,
például az élelmiszerellátási láncban, a gabona feldolgozásával foglalkozó üzemekben, bioetanol- vagy keményítőgyárakban. A román piacon alig gyártanak gyógyszer- és vegyipari
alapanyagokat, táplálékkiegészítőket, sok helyen akadozik a

hulladékfeldolgozás, nagy az igény építőipari alapanyagokra,
acélipari termékekre.
A tanácsadó cég arra hívja fel a figyelmet, hogy Románia
20 milliós piac, Magyarországgal azonos hitelminősítésű, természeti erőforrásokban gazdag EU-tagország, ahol az egy főre
jutó vásárlóerő gyakorlatilag nem marad el a magyarországitól. További előny lehet, hogy nincs iparűzési adó, alacsonyabb az áfaszint, mint Magyarországon, az osztalékadó pedig
5 százalék, de az uniós anyavállalat nulla százalékkal tudja a
profitját kivenni. A magyar befektetők számára Románia magyarlakta részein nincs, más területein pedig gyorsan áthidalható a nyelvi probléma, és a magyar viszonyokhoz képest
általában könnyebb a magasan képzett munkaerő toborzása –
írják a közleményben.
A közleményben ismertetik, hogy a Román Nemzeti Bank
adatai szerint az országban mintegy 2 milliárd euró értékű beruházást hajtottak végre külföldi cégek 2020 első 9 hónapjában. Bár az országba érkező külföldi működőtőke-befektetés
(FDI) mértéke a világjárvány miatt az év első 9 hónapjában
56 százalékkal csökkent a 2019-es szinthez képest, ezzel
együtt is igaz, hogy az ország a 2007-es uniós csatlakozása
óta az egyik legnépszerűbb európai befektetési célpont.
(MTI)

Csak az összefogás biztosíthat erős
magyar érdekképviseletet

A külhoni magyar közösségek egyre inkább belátják, hogy
csak az összefogás biztosít erős érdekképviseletet, és ahol ez
az összefogás elmarad, ott a magyarok nem tudják azokat az
eredményeket hozni, amelyek a számarányukból következnének, és ezt bizonyítják az idei Kárpát-medencei választások is
– hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár a 2020 az erős magyar közösségek éve vajdasági
záróeseményén szerdán Szabadkán.
Hozzátette: a Kárpát-medencei magyar intézményrendszerhez nemcsak az oktatás vagy a kultúra, hanem a gazdaság és
a politika, a politikai érdekvédelem is hozzátartozik, ez pedig
nem képzelhető el erős magyar pártok nélkül.
Potápi Árpád János emlékeztetett arra, hogy szinte minden
Kárpát-medencei magyar közösséget érintettek az idén valamilyen választások, és bebizonyosodott, hogy ott tudtak a magyar pártok sikert elérni, ahol nagy volt az összefogás. Külön
kiemelte a Vajdaságot, amely a véleménye szerint példaként
szolgálhat a többi magyar közösség számára, hiszen a kilencvenes években a magyarság és az ország is válságban volt,
azóta pedig jelentősen meg tudott erősödni.
A vajdasági magyarság harminc év alatt jelentős erőre tett
szert, jó eredményeket tudott felmutatni, idén pedig a Vajdasági Magyar Szövetség történelmi sikert tudott elérni, és a korábbi jó eredményeket is felül tudta múlni, ami úgy
valósulhatott meg, hogy törekedett az összefogásra, és ragaszkodott az erős érdekképviselethez.
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a következő év a
nemzeti újrakezdés éve lesz, és a 2020-ra tervezett programokat jövőre szándékoznak megvalósítani.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) el-

nöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a vajdasági magyar közösség nagyon várta a 2020-as esztendőt, a trianoni
békeszerződés 100. évfordulóját.
Ebbe a várakozásba természetesen félelem is vegyült – tette
hozzá, hiszen felmerült, hogyan lehet ezt az évfordulót méltóképpen ünnepelni, bizonyítani tudják-e, hogy összetartó
nemzetet képeznek, hogy a nemzetrészek elég erős közösséget
alkotnak-e, illetve hogyan fogadja a többségi nemzet az ünneplést. Mindezt a félelmet tetőzte később a járvány, amely
mindent felborított, és a szokásos tevékenységeket is vissza
kellett fogni – fűzte hozzá a VMSZ elnöke. Ehhez kapcsolódóan még kiemelte: ez az év bebizonyította, hogy a közösséget
alkotók felmenőinek és pedagógusainak áldozata és vállalása
nem volt hiábavaló.
Pásztor István szerint a koronavírus-járvány első hullámában tapasztalt összefogás azt bizonyította, hogy a vajdasági
magyar közösség erős közösség, amely segít tagjain, de másokon is, akik velük együtt élnek. Ezt erősítette meg a júniusi
választási eredmény is – tette hozzá.
A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke politikai értelemben sorsfordítónak nevezte az idei esztendőt, mert korábbi
folyamatok fordultak meg.
„Az elmúlt több mint tíz évnek a tendenciája a folyamatos
erővesztés, visszaszorulás volt, és az idei év ezt fordította meg,
mégpedig szembeötlő, drasztikus, megkérdőjelezhetetlen
módon” – magyarázta Pásztor István, aki szerint a politikusok
mellett mindez leginkább a vajdasági magyar embereknek köszönhető, akik mindenki számára azt üzenték, hogy nem kívánnak lemondani a szülőföldön való boldogulás
lehetőségéről. (MTI)

Ország – világ
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Három plusz kettő

Megszülettek a végleges választási eredmények,
melyek azt tükrözik, hogy Maros megyében ismét sikerült RMDSZ-színekben két szenátort és három
képviselőt küldeni Románia parlamentjébe, ezáltal
megtartva az előző parlamenti ciklusban meglévő
mandátumok számát – tette közzé szerdán Csép
Éva közösségi oldalán. Az öt bejutó helyen Császár
Károly és Novák Csaba Zoltán szenátorok, illetve
Csép Éva Andrea, Kolcsár Károly és az MPP-s Kulcsár-Terza József vannak. Közülük csak Kolcsár új
parlamenti szereplő. Vass Levente egészségügyi
szakpolitikus a 4. helyről nem jutott mandátumhoz.

Alkotmányellenes a tanügyi
alkalmazottak kockázati pótléka

Az alkotmánybíróság elfogadta a kormány óvását,
és úgy döntött, hogy alkotmányellenes a tanügyi alkalmazottaknak kockázati pótlékot megítélő törvény
– tudta meg alkotmánybírósági forrásokból az
Agerpres hírügynökség. A vonatkozó jogszabályt november elején támadta meg a kabinet az alkotmánybíróságon. A parlament alsóháza október 13-án
döntő házként fogadta el azt a törvénytervezetet,
amely szerint a tanügyi alkalmazottak is részesülnek
a koronavírus-járvány miatt megítélt kockázati pótlékban. A törvénytervezet értelmében a 2020–2021es tanév elejétől a szükségállapot és veszélyhelyzet
ideje alatt a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban
dolgozó tanszemélyzet havi 2000 lejes, míg a kisegítő tanszemélyzet és a nem oktatói besorolású személyzet havi 1500 lejes kockázati pótlékot kap,
amely után nem kell társadalombiztosítási járulékot
fizetni.

Tűz egy aradi bevásárlóközpontban

Arad egyik lakónegyedében egy bevásárlóközpontban kedd este tűz ütött ki, az oltás három órán keresztül tartott. Mintegy negyven tűzoltó vonult a
helyszínre, és megakadályozta, hogy a tűz átterjedjen a közelben lévő lakóházakra. George Pleşca, az
Arad Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője szerdán arról számolt be, hogy rövidzárlat
okozta a tüzet, amely a bevásárlóközpont padlásán
következett be. Az ott tárolt nagy mennyiségű áru
meggyulladt, a mennyezett pedig beomlott, így a
lángok gyorsan elharapóztak az üzletben is. Az oltást nehezítette a tűzcsapok hiánya. A tűzoltók a bevetés vége felé végül találtak hármat, de csak egyik
működött, és azt is ki kellett ásni a föld alól. Az egyik
tűzcsapot leaszfaltozták, a másik pedig hibás volt,
nem lehetett hozzácsatlakoztatni a vízcsövet. A katasztrófavédelmi felügyelőség szerint a tűzcsapok
karbantartása a vízszolgáltató vállalat kötelessége.
(Agerpres)

Koronavírus-helyzetkép

A legutóbbi tájékoztatás óta 7365 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte 31.458
tesztet végeztek el – közölte szerdán a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). Ez idáig 4.325.130
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az országban. Ezek közül 31.458-at az elmúlt 24 órában
végeztek el, 20.394-et az esetmeghatározás és az
orvosi protokoll alapján, 11.064-et pedig kérésre.
(Agerpres)

Online az István, a király előadása

December 19-től online látható a Budapesti Operettszínház István, a király című előadása. István szerepében Kocsis Dénes, Koppányként Dolhai Attila,
Saroltként Polyák Lilla, Gizellaként Drahos Evelin áll
színpadra. Szörényi Levente és Bródy János művén
generációk nőttek fel, slágereit minden nemzedék
kívülről ismeri. Székely Kriszta rendezése új értelmezését keresi a klasszikus történetnek, az előadás
ezúttal a történelmi háttér helyett a mindenkori emberi tényezőkre helyezi a hangsúlyt, olyan alapvető
kérdéseket feszegetve, mint hogy milyen eszközöket
lehet bevetni a győzelem érdekében, milyen elveket
áldozunk fel politikai célokért, vagy hogy a hatalom
mindenek felett áll-e. Az online előadás (magyar idő
szerint) este 7-kor kezdődik, és csak az előadás időtartama alatt látható. (MTI)

Lételem a botrány?

(Folytatás az 1. oldalról)
Kylian Mbappéval és Neymarral az élen, akik szintén ragaszkodtak a bíró lecseréléséhez.
Hasonló incidens a Bajnokok Ligájában még nem
volt. Az UEFA hivatalos honlapjának meccsközvetítésében és a közleményben sem részletezték a történteket,
kedd este viszont bejelentették, hogy azonnali hatállyal
vizsgálatot indítanak az ügyben. Egyúttal kivételes eljárásban engedélyezték a meccs befejezésének elhalasztását.
Köztudott, hogy az UEFA évek óta kampányt folytat a
rasszizmus ellen, a Say no to Racism, vagyis Mondj
nemet a rasszizmusra szlogen rendszeresen felbukkan
különböző felületeken. Az ügyben megszólalt Recep
Tayyip Erdogan török államfő is, aki Twitter-bejegyzésében szintén rassziszmussal vádolta a román játékvezetőt.
Mintha nem tudna ez az ország botrány nélkül létezni.
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Az AUR célja a magyar
közösség ellehetetlenítése

Animációval a színesebb oktatásért
Nagy-Bodó Szilárd

Erdélyi Online Iskola

A koronavírus-járvány miatt az
oktatás átköltözött az online térbe.
Ez már senkinek nem újdonság,
ahogy az sem, hogy ez az újfajta
oktatás nagy megpróbáltatás elé állította a tanárokat és diákokat egyaránt. Sokszor lehet hallani, hogy a
mai fiatalok már úgy születtek,
hogy tudják használni a számítógépet és a különféle okoseszközöket,
azonban mindenki tudja, hogy ez
nem így van. Tény, hogy valóban
jobban értenek hozzá, mint az előző
generációk, és gyorsabban sajátítják
el az új ismereteket ezen a területen
is, de nincs a DNS-ükben a számítógép használatához szükséges
tudás. Tehát elmondható, hogy az
online oktatás főleg a kisebb gyermekek és szüleik életét nehezíti
meg, hiszen a kisiskolások többsége
nem érti meg olyan jól a tananyagot, és nagyobb szülői segítségre
szorul. A tanítók is mindent megtesznek, de nem könnyű kiismerni
az online oktatás módját. Szerencsére vannak jóakaró fiatalok, akik
erejüket és idejüket nem kímélve
mindent megtesznek, hogy segítsenek. Nemrégiben indult útjára az
Erdélyi Online Iskola, hogy 1–4.
osztályos tanulóknak segítséget
nyújtson román és magyar nyelvből, matematikából, animációs videókkal.
Az Erdélyi Online Iskoláról
annak életre hívóját, Nagy Enikőt
kérdeztük.

Nagy Enikő: Sok negatív
véleményt hallottam, és
segíteni akarok

– Az Erdélyi Online Iskola kisiskolásoknak szóló YouTube-csatorna, amely magyar, román nyelv
és matematika oktatásához segédanyagként használható animációs
leckéket tartalmaz. A csatorna célja
a tanulás segítése, látványossá tétele
és megkönnyítése. Nem helyettesíti
az oktatási intézmények tevékenységét, nem ad tanúsítványt. A mindenki
számára
ingyenesen
hozzáférhető csatorna most 25 animációs videót tartalmaz, a videók
száma hetente bővül. Az Erdélyi
Online Iskola Facebook-oldallal is
rendelkezik, ahova gyerekeknek
szóló színes tartalmakat, verseket,
keresztrejtvényeket, fejtörőket, matematikafeladatokat töltök fel.

Nagy Enikő

Nagyon sok negatív véleményt
hallottam a pedagógusoktól és a
szülőktől az online oktatásról. Az
ismerős tanítóknak az okoz gondot,
hogy hogyan szemléltessék mindazt, amit tanítanak. Az osztályteremben a tábla és a különböző
szemléltetőeszközök fontos szerepet töltenek be, hiszen a gyerekek
bármikor ránézhetnek vagy megérinthetik azokat, nem beszélve a
pedagógus személyes jelenlétéről.
Most ez nem így van. A szülők neheztelnek, mert amíg zajlik az online oktatás, nem tudják végezni
napi tevékenységüket. Az Erdélyi
Online Iskola azért jött létre, hogy
segítséget nyújtson a tanításban és
tanulásban egyaránt.
Médiában dolgozóként naponta
figyelem az online felületeket, a
kreatívabbnál kreatívabb képeket és
videókat, melyek versengenek a felhasználók figyelméért. A YouTubeon
számos
oktatóvideóval
találkozhatunk, főként a magyar
anyanyelvi kommunikációra és a
matematikára fektetve a hangsúlyt.
Az erdélyi magyar gyermekek számára nagyon fontos a román nyelv
elsajátítása, és nem csupán azért,
mert
kötelező,
hanem azért is,
mert a nyelv használatával könyn y e b b e n
érvényesülnek a
későbbiekben.
Ebből a megfontolásból készítettem
el az első román
nyelvű animációs
videót magyar fordítással. A videóban a gyerekek

Ellenségünk-e Európa? A kérdés legalább
három-négy évszázados, amióta a közvéleményben tudatosult, hogy a kontinens szerencsésebb államai (a jobbak?), a fejlettebbek,
a nagyobb haderővel rendelkezők, a szabadabbak, a gazdagabbak igenis befolyással
bírnak reánk, közép- és kelet-európai kis és
közép-, képzelt és valóságos, idealizált vagy
elmarasztalt országokra, magán- és közös
hazákra. Itt most nem a török- vagy bármiellenes küzdelmekben nyújtandó segítségre
vagy a segítségadás elmulasztására gondolok, hanem arra, hogy milyen befolyással lehettek mindennapjainkra: pénzzel, áruval,
fűszerrel, ízléssel, könyvvel, eszmével, szemléletbeli tágulással vagy szűkítéssel, étellelitallal,
divattal,
viselettel,
kalmárerkölcsökkel, közlekedéssel; meglátogattak-e bennünket utazók vagy messze elkerültek, jó hírünket költötték vagy
borzalommal beszéltek belső társadalmi,
gazdasági, pénzügyi, járható úthálózatunk
állagáról, elmaradottságáról, életmódbeli
viszonyainkról? Hitték-e, hogy mi még birtokában vagyunk az ősi erényeknek, vagy
megmosolyogták gyermeteg szokásainkat,
hiedelmeinket? Rajzoltak-e rólunk pontos
térképet, metszetekkel népszerűsítették az itteni látványosságokat, vagy csak képzeletbeli tájat rajzoltak, és ráfogták, ez
Kolozsvár, így néz ki Vásárhely, ekként töri
át az Olt a hegyeket, ilyen az Alföld. De lábukat be nem tették volna a vadak földjére…
(Aztán évszázadokkal később egy-egy lelkes
lokálpatrióta, aki híjával van a régebbi kor-

tárgyakat látnak, olvassák és hallják
annak a román és a magyar megnevezését. A szavak mellett mondatok
is elhangzanak mindkét nyelven.
Számomra meglepő volt, hogy
viszonylag rövid idő alatt nagyon
sokan megnézték a tartalmat, ezért
döntöttem úgy, hogy folytatom a
munkát. Azóta hetente készülnek
újabb és újabb animációs videók, és
egyre többen fedezik fel a csatornát,
szülők, pedagógusok. Jelenleg a
három fő tantárgyra koncentrálok, a
magyar nyelvre, a matematikára és
a román nyelvre, egyszerű magyarázatokkal és példákkal. A tartalmak a tankönyv alapján készülnek,
először kitaláljuk, megírjuk a videó
szövegét, majd ezt eljuttatom a
megfelelő emberhez, aki felolvassa,
rögzíti a hangot, végül pedig számítógépen elkészítem az animációt. A
tartalmak elkészítéséhez természetesen szükség van szakmai készségekre, az oktatásban és a médiában
szerzett tapasztalatra, technikai felszerelésre, programokra. Egy videó
elkészítése néha több órát is
igénybe vesz, de nem sajnálom az
erre szánt időt, hiszen az a célom,
hogy segítsek. Mint említettem, az
Erdélyi Online Iskola nem helyettesíti az oktatási intézmények tevékenységét, csupán segítséget nyújt.
A videókhoz bárki ingyenesen hozzáférhet a YouTube-on, lehetőség
van a tartalmak visszanézésére,
megosztására.
A hosszú távú célom, hogy minél
több tartalmat készítsek az 1–4. osztályosoknak, mert úgy látom, a jelenlegi helyzetben nekik kell a
legtöbb segítséget nyújtani. Ez a
projekt nem fog leállni, amikor újra
elkezdődik a hagyományos oktatás,
mert hiszem, hogy a pedagógusok
akkor is fognak digitális eszközöket
használni a tanítás megkönnyítésére,
ez az online oktatás előtt is így volt.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat hírlevelében hívta fel a nemzetközi közvélemény figyelmét a Románia parlamentjébe nagy támogatottság mellett bejutott ultranacionalista párt magyarellenes
megnyilvánulásaira. A legionárius eszméket valló politikai formáció, a
Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke a parlamenti választásokat követően sem kendőzte kisebbségellenes terveit.
Alig egy nappal a parlamenti választások után a közel 9%-os támogatottságot kapott nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) társelnöke, George Simion, aki az úzvölgyi provokátorként vált
hirtelen népszerűvé, újabb magyarellenes megnyilvánulásával hívta fel
magára a figyelmet. Kijelentette: „Az RMDSZ-nek nincs helye Románia parlamentjében. Tiszteljük a romániai magyar közösséget, és vannak
magyar nemzetiségű jelöltjeink, akik bejutnak a törvényhozásba. Az
AUR azonban ellenzi az etnikai alapú pártszerveződést”. Kijelentése
agresszív, félelemkeltő, a magyar közösségre nézve nagyon intimidáló.
George Simion szerint parlamenti munkájuk olyan alkotmánymódosító javaslatokat fog tartalmazni, melyek által megtiltanák a törvényhozásban való részvételt az etnikai alapon szerveződő pártoknak. Simion
egyébként a május 26-i EP-választáson függetlenként próbált szerencsét, kampányvideójában azzal rukkolt elő, hogy törvényen kívül helyezné az „úgynevezett” Székelyföldet, mert az ott élő magyarok el
akarják szakítani Romániától a régiót, elnyomják az ott élő románokat,
és mindezt az RMDSZ és a kormány támogatásával teszik.
A Románok Egyesüléséért Szövetség másik prominens tagja a magyar szimbólumok székelyföldi használata és a magyar feliratok elleni
pereiről ismert Dan Tanasă magyarellenes blogger, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnöke.
Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője kifejtette:
„Aggasztónak tartjuk, hogy szélsőséges, ultranacionalista, legionárius
gyökerekkel rendelkező politikai alakulat jutott be a parlamentbe, aminek egyedüli célja a szélsőséges eszmék terjesztése és a magyarellenes
törvények elfogadtatása. Ez egyértelműen azt vonja maga után, hogy
mi, erdélyi magyarok az elkövetkezőkben is meg kell harcolnunk alapvető jogainkért, hiszen az AUR célja, hogy ne lássanak minket szívesen
ebben az országban.”
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóirodája

Lemondott Eugen Tomac,
a PMP elnöke

Lemondott Eugen Tomac, a Népi Mozgalom Párt elnöke
szerdán, miután pártjának nem sikerült átlépnie az ötszázalékos küszöböt a vasárnapi parlamenti választásokon.

A központi választási bizottság (BEC) által kedd este közzétett – 99
százalékos feldolgozottságot tükröző – részeredmények szerint a PMP
szenátusi jelöltlistái a voksok 4,9, a képviselőházi listái a szavazatok
4,78 százalékát szerezték meg.
Tomac közölte: vállalja a felelősséget a kudarcért, a párt vezetését
Marius Paşcan ügyvezető elnökre bízza. (Paşcan egyebek közt magyarellenes parlamenti felszólalásairól ismert.) Tomac hozzátette: a PMPnek 50 polgármestere, 2000 önkormányzati képviselője van, tagjait
meggyőződésük és nem önös érdekek vezérlik. A PMP új vezetőségét
hamarosan megrendezendő kongresszuson választják meg.
A közvélemény-kutatások által már évek óta a választások küszöb
alatt mért PMP-t tavaly és idén is Băsescu „mentette” meg: tavaly jelöltette magát – és mandátumot is szerzett – az EP-választásokon, idén
szeptemberben pedig esélytelenül is indult a bukaresti főpolgármesterválasztáson, aminek nyomán a PMP a politikai voksok mintegy 6 százalékát szerezte meg az önkormányzati választásokon. (MTI)

Európai közérzetünk

szakok alapos ismeretének, megpróbálja
azonosítani a fantázia szülte tájat, amelynek
mégis nevet adott a mit sem sejtő művész.)
Meg arra is gondolok, hogy amikor készülődött az Európai Unióba a közép- és
főleg a kelet-európai ember, akit különféle
nacionalizmusok és fantazmagóriák nyűgöztek legalább egy évszázadon át a 20.-ban
szinte eleitől végig, nos, akkortájt mindenféle rémhírek kaptak
lábra: nem szeretik az
EU-ban a disznózsírt,
nem ismerik a tejfölt,
nem tudják, mi az az
orda, polentát mondanak puliszka helyett, ha libát tömnek nálunk,
főleg a franciák lesznek nyűgösek, mert az
konkurenciát jelent saját libamájiparuknak,
ártalmas a répacukor, ezért aztán sok cukorgyárat be fognak zárni (pl. Marosvásárhelyen ez be is következett, de a gazdaság
„egészsége”, és nem az emberi test épségének óvása érdekében). Emlékszünk egy kisebb hisztériára is, amely a máktermesztés
kapcsán tört ki a bejgliimádók és bejglimérgezésben szenvedők körében. Ha nem szabad a mák (pro libertate macorum), nem
lehet mákos kalácsot sütni, és akkor oda a
karácsony íze, zamata, hangulata, hízókúrája. Még szerencse, hogy a diós nem tiltott…
A kis hisztériák nem múltak el nyomtala-

nul. Nagyobb, korántsem szimbolikus térbe,
fontosabb emeletekre csaptak fel. Ún. hisztériaemelés történt, amely aztán konokságokat eredményezett, ami már nem csupán
reánk nézve lett elvi kérdés, vesztes hadállásokba sodró vétó, hanem mindenki számára,
aki a következő években pénzt, segélyt, fellendülést remél továbbra is az Európai
Egyesült (Jog)Államok első fórumától.
Nem
mérhető
egyenlő mércével Törökország kimaradása
– az európai demokráciák fóbiája az agreszszív és diktatúrát cipelő Törökországgal
szemben, Ankara elutasítása – és Anglia
Brexitje. Hiszen Nagy-Britannia kilépve is
kiválóbb és jobb, berendezkedésében ízigvérig európai, és a demokráciában vénebb
fia Európának, mint egy kicsiny földrajzi
csücsökkel és a török munkavállalók, mecsetet építgető, terrorista-bölcsőhelyet vackolók
sokaságával
európaizálódó
(Németországot utánzó) oszmán birodalom
utóda.
Ellenségünk-e Európa, amely megengedi
– végső soron rákényszerül – , hogy munkát
adjon a kontinens rosszul kereső orvosainak,
mérnökeinek, a digitáliát kezelő személyzetnek, alkalmazza a répa- és spárga-, eper- és
meggyszedőket, pincéreket, felszolgálókat,

sőt örömlányokat is. Ellenségünk-e ez az
Európa, amely alkalmat biztosít, hogy a takarítók annyi pénzt kereshessenek pár év
alatt, amellyel lakást vehetnek Kelet-Európa
városaiban és kis településein, ami itthon
csak nehézkes és hosszadalmas kölcsön- és
hitelviszonyokba bonyolódva lehetséges.
Pártok és irányzatok képviselőinek nyújt lehetőséget felszólalni, idegen nyelven megszólalni, megszólaltatni a kontinens
gondjait, részt venni a döntéshozatalban, a
többség vitáiban, egyenrangúként, még ha
azt is kiáltozzák sokan sokfelé, hogy nem
egyenlő mércével mér a unió; és világot kóstolhat honunk fia, más konyhákat is megkedvelhet az európai utas, utazhat egy puszta
személyazonosságival, nem kell a rendőrségi tisztviselők megalázását elszenvednie
útlevélsorokban, alkalma van látni, kocsit
vásárolni, mérlegelni, demokráciát tanulni,
tanulmányozni, és az ülések után pihentető
gyanánt parkokban sétálni, pubokba beülni,
orgonamuzsikát hallgatni vagy orgiákon
részt venni. (Csak az a baj, hogy a végén
minden kiderül.)
Európa alá van aknázva hírbombákkal.
Nagyon pletykás társaság lakja. Sok benne
az újságíró, megfigyelő, véletlen járókelő,
fényképész, tévés, kommentátor; a köz- és
magánmédia nem nyugszik egy percre sem.
Ezernyi csatorna áll a híradás rendelkezésére. Ez a meztelen igazság. Amely elől
előbb-utóbb elmenekülhetsz. Akár az információs csatornákon is leereszkedhetsz. Az
igazság úgysem eresz(t).
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Megemlékezés dr. Mártonfi László professzorról,
a MOGYI Gyógyszerészeti Karának
egyik alapító tanáráról
Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Mártonfi László nevéhez fűződik
az
1948-ban
létrehozott
MOGYI Gyógyszerészeti Kara
gyógyszerészeti kémiai tanszékének
létrehozása
és
annak vezetése. Mártonfi
László gyógyszerész, egyetemi tanár és szintén gyógyszerész
felesége
már
egyetemista koruk óta mind a
magánéletben, mind a szakmában egymást segítették, és
mint házastársak egymást jól
megértve szép, tartalmas, kiegyensúlyozott családi és
szakmai életet éltek.

Péter H. Mária

Mártonfi László olyan örmény
eredetű családból származott,
amelyben több orvos, gyógyszerész
és tanár is volt. Szamosújváron született 117 évvel ezelőtt, 1903. január
2-án. Édesapja, dr. Mártonfi Lajos
(Szilágysomlyó, 1857. máj. 21. –
Szamosújvár, 1908. dec. 20.) geológus, biológiatanár, a szamosújvári
gimnázium alapítója, 1880-tól a
gimnázium tanára, 1895-től igazgatója lett, és élete végéig az is maradt. Az Erdélyi Múzeum-Egylet
orvos-természettudományi szakosztályának 1879-től tagja. Gr. Eszterházy Kálmán elnök és dr. Brassai
Sámuel alelnök ajánlásaival még ifjúkorában több éven át földtani kutatásokat végzett, és tudományos
anyagot szolgáltatott a múzeum
gyűjteménye számára. Felesége
Merza Gabriella, Merza Emanuel
leánya. Ebből a házasságból négy
gyermekük született: a legidősebb
István (1895–1966), aki a Ferenc
József Tudományegyetemen 1919
márciusában orvosi diplomát szerzett, majd Szilágysomlyón „mindenki orvosa” lett. A következő fiú,
László, már a román tannyelvű I.
Ferdinánd Király Egyetemen
gyógyszerészi oklevelet kapott.
Húgai: Erzsébet, aki még gyermekkorában meghalt, valamint Margit,
aki később gyógyszerészasszisztens
lett. Apjuk korán, 1908-ban elhunyt,
és így az édesanya özvegyen nevelte a négy, majd három kiskorú
gyermekét.
Mártonfi László 1909 és 1913
között a kolozsvári római katolikus
elemi iskolában tanult, majd ezután
a piarista gimnáziumban, 1920 és
1922 közt pedig Szilágysomlyón
folytatta tanulmányait, ahol bátyja,
István már orvos volt. Itt, a római
katolikus gimnáziumban érettségi
vizsgát is tett. Betegsége miatt egy
évig otthon maradt kényszerpihenésen, majd 1923–1924 között Kolozsváron dr. Kohn Gyula (szül.
1893) gyógyszerészdoktor (oklevél
1914, doktori fokozat 1917) Egyszarvú gyógyszertárában gyakornokoskodott. Ezzel megkezdte a
gyógyszerészi pályáját, majd az egy
év letelte után, 1924 őszén beiratkozott a román tannyelvű I. Ferdinánd
Király Egyetemre, ahol sikeresen
elvégezte tanulmányait. 1927-ben

kapta meg gyógyszerészi oklevelét
246/1927–28. számmal. Jó és szorgalmas tanuló lévén már egyetemi
hallgató korában, 1926. október 1től a dr. Pamfil l. P. Gheorghe professzor vezette Gyógyszerészeti
Intézetben gyakornoki beosztásban
(kinevezésének
száma:
151
599/1926. december 15.) dolgozott.
Valószínűleg meg voltak elégedve
munkájával, mert 1928. május 1-től
ugyanitt tanársegéd lett (kinevezésének száma: 62 122/1928. május
1.). Ez idő alatt Pamfil professzor
irányításával elkészítette doktori értekezését, amelyet 1931-ben védett
meg a gyógyszerészdoktori fokozat
eléréséért. Doktori értekezésének
tárgya a nátrium-, kalcium- és magnéziumsók előállítása természetes
anyagokból: kősóból, gipszből és
dolomitból, valamint e természetes
anyagok anionjainak felhasználása.
Közben már a doktori fokozat elnyerése előtt, 1930. április 1-jén kitűnő eredménnyel vizsgát tett a
Munkaügyi- és Egészségügyi Minisztérium bizottsága előtt a gyógyszertárvezető gyógyszerészi címért.
1931-ben az ugyanezen minisztériumok által szervezett versenyvizsgán Bukarestben is részt vett, hogy
a gyógyszertárnyitásra jogot kapjon. Ezen a vizsgán a több mint száz
jelentkező közül hetedikként 19-es
pontszámmal végzett (a maximálisan elérhető 20 volt). Mártonfi
László 1932. október 2-án Kolozsváron, az akkori Jókai utca 23. szám
alatt megnyitotta Diana nevű saját
gyógyszertárát. Azonban csak 1949
áprilisáig tudta vezetni, mivel ekkor
jelent meg a 134/1949. számú rendelet, amely előírta az ország városaiban működő gyógyszertárak
államosítását.
Még Kolozsváron megnősült, felesége Pápai Zsófia kolozsvári polgári családból származó lány,
akinek apja Pápai Sándor okleveles
építészmérnök, anyja Baboss Emília, testvéröccse Pápai Zoltán
(1909–2000), aki később neves ma-

rosvásárhelyi sebészprofesszor lett.
Pápai Zsófia 1904.
november 19-én
született Kolozsváron. Iskoláit szülővárosában,
a
Marianumban végezte 1910 és 1922
között. Ezután ő is a
gyógyszerészi pályára lépett, 1923.
augusztus
1-től
1924. augusztus 1ig Lukács Ferenc
(1882–1958) Apostol nevű kolozsvári
gyógyszertárában
gyakornokoskodott.
Egyetemi tanulmányait ő is a román
tannyelvű I. Ferdinánd Király Egyetemen végezte, ahol
1927. december 17én a gyógyszerészi
oklevelet, majd 1928-ban a „libera
practica”, a szabad gyakorláshoz
való engedélyt is megkapta. Már
1926. október 1-től dolgozott a klinikai gyógyszertárban gyakornokként, majd 1930. január 1-ig
tiszteletbeli tanársegédként. Ekkor
visszament Lukács Ferenc Apostol
elnevezésű gyógyszertárába, és
1932. január 1-ig vezette azt gondnoki minőségben. Majd ugyanilyen
beosztásban elvállalta az elhunyt
Lukács Dénes gyógyszerész örökösei tulajdonát képező Isteni Gondviselés gyógyszertár vezetését is
1938. november 1-ig. Ekkor átment
dolgozni férje, Mártonfi László
Diana elnevezésű gyógyszertárába
mint beosztott alkalmazott gyógyszerész, ahol 1949. április 2-ig, a
gyógyszertár államosításáig dolgozott.
Amikor 1948 őszén, a tanügyi reform következtében Marosvásárhelyen megalakult az önálló
gyógyszerészeti kar, az egyes tanszékek vezetésére tanárokat toboroztak. Így 1949-ben Mártonfi
Lászlót is meghívták, és felkérték a
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet
Gyógyszerészeti Karára a gyógyszerészi kémiai tanszék megalapítására, vezetésére, majd 1949. február
1-jén kinevezték e tantárgy előadójának. Így ő volt a gyógyszerészeti
kémiai oktatás megteremtője. Kinevezése után feleségével és Zsófia
kislányával együtt áttelepültek Marosvásárhelyre, ahol felesége előbb
az egyetemi, később kórházi gyógyszertárban dolgozott nyugdíjazásáig. Itt 1950. augusztus 1-től 1957.
december 1-ig az 1. sz. poliklinikai
gyógyszertárba kapott kinevezést,
majd a 101. sz. klinikai gyógyszertár steril oldatokat készítő laboratóriumának lett a vezetője 1965.
január 1-ig, nyugdíjazásáig.
Mártonfi László professzor 1949.
március 22-től az 1968/69-es tanév
végéig, nyugdíjazásáig tanított és
vezette az általa alapított tanszéket.

Kezdetben, amikor a tanszéken még
nem volt más oktató, a gyakorlatokat is ő tartotta. A négy-, majd háromszemeszteres gyógyszerészeti
kémia oktatásán kívül 1951-től
1962-ig a merceológia, a gyógyszerészi áruismeret – féléves tantárgy
– tanítását is elvállalta. 1962-től
nemcsak magyar nyelven, hanem
románul is tartotta az előadásokat.
Előadásai gazdag oktatói, valamint
gyakorló gyógyszerészi tapasztalatait tükrözték, és a rendszeresség, a
tökéletes érthetőség jellemezte őket.
Egyetemi oktatóként az elsők közt
bocsátott a hallgatók rendelkezésére
sokszorosított jegyzeteket. Már az
első évben, 1950-ben (227 oldalas)
tankönyvpótló egyetemi jegyzetet
írt Szervetlen gyógyszerészi kémiai
jegyzetek címen. 1950-ben, majd
1959-ben a Gyógyszerészi kémia. I.
rész: Szervetlen vegyületek címen
212 oldalas kőnyomatos jegyzete
jelent meg.
Az oktatói munka mellett tudományos tevékenysége is sokoldalú
volt. 1956–957-ben egy jelentős új
eljárást dolgozott ki a növényi olajok vizsgálatára. Ezt a VII. Román
gyógyszerkönyv és még több más
gyógyszerkönyv is felvette hivatalos módszerei közé. Éveken át különböző
szervetlen
anyagok
meghatározási módszereivel és
egyes alkaloidok kristálytani sajátságaival is foglalkozott, az elemi
kén meghatározásának általa kidolgozott módszerét újításnak fogadták
el, és Újító oklevelet is kapott.
Módszerét a Román gyógyszerkönyv mellett más külföldi gyógyszerkönyvek
is
átvették.
Tudományos kutatásainak eredményei közül kiemelkedő az olajos
kontrasztkészítmények előállítása
és tanulmányozása (1956). Éveken
keresztül foglalkozott növényi olajoknak elsősorban a tárolás során
történő változásaival és ezek megakadályozásával (1957). Mint szakszerkesztő munkatársa volt a
Román gyógyszerkönyv VII. és
VIII. kiadását szerkesztő bizottságnak, nagyszámú cikkely és több kémiai monográfia szerzője volt.
Kutatásainak eredményeit 1957-től
a Farmacia c. országos gyógyszerészi szaklap közölte. Ennek a havonta
megjelenő
országos
folyóiratnak a szerkesztőbizottságában tevékenyen részt vett élete vé-
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géig, évtizeden át képviselte a marosvásárhelyi gyógyszerészeti kart.
Számos dolgozata jelent meg a marosvásárhelyi egyetem kiadványaiban, az Orvosi Szemlében is,
valamint a szintén Marosvásárhelyen megjelenő Gyógyszerészi Értesítőben.
Dr. Mártonfi László egyetemi
tanár maradandó oktatói és tudományos-kutatói tevékenységével bekerült a romániai gyógyszerészet
történetébe. Így neve és az arcképéről készült festmény az alapító tanárok közt szerepel az egyetem
tanácstermében.
Dr. Mártonfi László professzor
1973. október 20-án hunyt el Marosvásárhelyen. Sírja Kolozsváron,
a Házsongárdi temető lutheránus részében, egykori őseinek kriptájában
van. Férje halála után felesége viszszaköltözött Kolozsvárra. Kilencvenöt éves korában, 1973. március
27-én hunyt el. Őt is ugyanabba a
kriptába temették el. Sajnos ma a
kripta kissé elhanyagolt állapotban
van, de jól olvasható a tető alatti
szürke táblán: Merza Izsákné sírboltja.
Dr. Mártonfi László professzor a
szerénység mintaképe volt és maradt egykori tanítványai és munkatársai számára is. Pontossága,
lelkiismeretessége példamutató volt
kollégái és tanítványai számára.
Igazságszerető és igényes tanár
volt, és ebben mindenkor következetes maradt. Szerette szakmáját,
amit átültetett tanítványaiba, munkatársaiba egyaránt. Emlékét kegyelettel ápoljuk valamennyien, és
nekünk, akik egykor tanítványai
voltunk, megadatott, hogy közelebbről megismerhettük, tisztelhettük, szerethettük és értékeltük mint
a gyógyszerészeti kémia kiváló előadóját. Ezt mi, egykori tanítványai
nem felejtjük el sohasem, tisztelettel, szeretettel és hálával gondolunk
reá, hisz az általa tartott órák hozzájárultak szakmai tudásunk bővítéséhez.
P.S. Köszönetet mondok Mártonfi
professzor leányának, Felméri Zsófiának, dr. Széman Péter főorvosnak
a családi adatok közléséért és dr.
Gaal György kolozsvári helytörténésznek, a Házsongárdi Alapítvány
vezetőségi tagjának a temetői adatok közléséért.
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Ég és föld között

Embernek lenni

Kilyén László Attila színművésznek „a
lába alatt hever” Marosvásárhely. Hetedik emeleti lakásának ablakaiból
körpanoráma nyílik a környékbeli településekre és a láthatárt lezáró dombokra is, esténként pedig a fényben
úszó város látványát szemlélheti.
Több évtizedes színművészi tevékenysége során nem nélkülözte a közönségsikert, miközben voltak felfele
ívelő, sikeres, és a mellőzöttség érzését keltő időszakai is pályájának,
amelyre a nyugdíjazás tesz pontot.

Bodolai Gyöngyi

Vagy mégsem, hiszen kicsit mackós, máskor bohócos kinézete, a bonviván, a sétapálcás idős úriember, a megfáradt színész, a
reformátor, az idős apa, kedvelt mesefiguráink és megannyi más szerep megformálására
is alkalmas sajátos karaktere egyedivé teszi a
romániai színjátszásban. Szerepein túl a színészi allűrök nélkül megélt mindennapokban
segítőkészségével, együttérzésével, humorérzékével érte el, hogy sokan kedves ismerősüknek, jó barátjuknak tartják.
– Váratlanul ért az érdeklődés, nem számítottam rá – mondja beszélgetésünk kezdetén,
majd hozzáteszi: – A Duplakanyarban már
elköszöntem a színháztól. Gáspárik Attila
igazgató egy üveg borral köszöntött fel 65.
születésnapom alkalmából, amire én megköszöntem, és szeretettel üdvözöltem a kedves
közönséget, amelytől utolsó szerepemmel
búcsút veszek, ahogy a kollégáimtól is. Jó
érzés volt, meg is lepett, hogy mennyire
hosszan megtapsoltak. Nem azt mondom,
hogy nem akarok többé játszani, de az élet
megtanított arra, hogy minden kezdetnek van
egy vége, és jelenleg úgy érzem, hogy arra,
ami véget ér, pontot is kell tenni. Természetesen nem hagyom cserben a színházat, és ha
ők is úgy látják, továbbra is eljátszom a szerepeimet a még műsoron levő darabokban,
mint a Duplakanyar, A hülyéje, A nép ellensége, valamint a Tündérország. Ez utóbbit a
kezdeti ellenszenv ellenére nagyon megszerettem, ahogy A nép ellensége előadásban is
jól érzem magam.
– Kezdjük a nagy szavakkal: a nyugdíj
határán változott-e a színészet, az élet értelméről, lényegéről vallott felfogásod?
– Amikor 1978-ban a főiskolán az öt kérdés közül arra is felelni kellett, hogy miért
választottam a színészetet, azt válaszoltam,
hogy azért, mert ember akarok lenni.
Amikor felhívtál, három idézetre gondoltam, amelyekről úgy érzem, hogy belülről
meghatároznak, befolyásolnak, hitet, értelmet adtak és adnak pályámnak és életemnek.
A jelenlegi lelkiállapotomat mind a szakmát,
mind a magánéletemet illetően Nagy Attila
soraival tudnám a legpontosabban kifejezni:
„Kinek mondjam, ha nem neked,/ Hogy életemben este lett,/ Átüt a fény még itt-ott az
égen,/ De gyűl az emlék a szemfenéken”. Az
idős színész szerepét pedig már tíz évvel ezelőtt eljátszottam Kiss Csaba Esti próba című
színdarabjában, Albert Orsolya harmadéves
egyetemi hallgatóval, Porogi Dorka rendezésében.
– Mielőtt az estéről beszélnénk, tekintsünk vissza kezdetekre!
– A marosvásárhelyi Honvéd utcában születtem. Bár születésemkor apám után az unitárius egyházhoz jegyeztek be, ötéves
koromban átkereszteltek katolikusnak, és
Márton Áron püspök bérmált.
– Édesapád, Kilyén Károly több mint kilenc évig volt politikai fogoly szibériai lágerekben, az ő szenvedésekkel teli múltja
gyermekként milyen hatással volt rád? Feltételezem, hogy mesélt róla.
– Hat hónapos koromban elköltözött tőlünk, és a későbbi találkozásaink során nagyon ritkán, háromszor vagy négyszer
említette. Fogsága történetét Máthé Éva közírónak mondta el részletesen, aki segített másodszor is kiadni a kötetet barátaim és
szponzorok anyagi támogatásával. Újraolvasva a könyvet, sajnálom, hogy apám bátor,
konok kitartásának alig a fele van meg bennem. Naplójában azt hagyta hátra nekem,
hogy az életben a két legnagyobb dolog a
hála és a megbocsátás.

– Gyermekkorában mindenkinek van egy
titkos elképzelése, te mi „szerettél volna
lenni”?
– Ember, de egészen kicsi koromban még
nem gondolkoztam ezen. Az 5-ös Számú Elméleti Líceum XI. reál szakos osztályába jártam, amikor felötlött bennem, hogy a
francia–magyar vagy a román–magyar szakot kellene választanom. Csakhogy egy csalódás hatására meg akartam mutatni volt
osztálytársnőmnek, hogy lesz valaki belőlem.
Ezért döntöttem a színészet mellett, amit
minden érettségi találkozón megköszönök.
Mivel a szüleim „nem örültek”, úgy felvételiztem, hogy nem is tudták. Nem jutottam be
sem a színművészeti, sem a pedagógiai főiskolára. A katonaság után, 1976-ban próbálkoztam újra, de sikertelenül. Beiratkoztam a
CFR Brassóban működő segéd-mozdonyvezetői képzésére, ami egy fél évet tartott, és
mivel érettségim volt, egyből villanymozdonyra kerültem. Másfél évet dolgoztam a
vasútnál kiszámíthatatlan munkarend szerint,
gyakran az éjszaka kellős közepén kezdődött
a következő műszak. 1978 őszén vettek fel a
színire, arról az évfolyamról egyedül én maradtam mindvégig a pályán.
– Ki volt az évfolyamfelelős tanárod?
– Nagy Imrével kezdtük, korai halála miatt
Csorba Andrással folytattuk. Kicsit tartottunk tőle, de aztán nagyon megszerettem.
Másodév végén egy kutyát kaptam ajándékba
tőlük. Márta néni, a felesége, aki a főiskola
könyvtárosa volt, eljött hozzánk, és megnézte, hogy jól gondozom-e, amivel meg volt
elégedve.
– Egyetemi hallgatóként mivel dobbantottál?
– Hat epizódszerepet játszottam a Jó estét
nyár, jó estét szerelem-ben, és jól éreztem
magam Bajor Andor Szürke délután-jában is.
– Hogy kerültél Szatmárra, választottad
vagy téged választottak?
– Az első évfolyam voltunk, amelyen
(1982-ben) hatan végeztünk, én a Szatmárnémeti Északi Színházat választottam. Mielőtt
elmentem volna, megnősültem, és hetente
vonatoztam haza, de végül is a távolság nem
tett jót a házasságunknak. 1986-ban váltunk
el. Időközben nagyon megszerettem Papp
Éva kolléganőmet. Ő is elvált, és 1990-ben
házasodtunk össze.
– Ha végignézem a sort, egyértelmű, hogy
a szatmári színház változatos repertoárjában
jó szerepeid voltak. Többek között szerettelek
volna látni, ahogy Kukucsit, a vakondot alakítod kedvenc meseregényem, Fodor Sándor Csipike színpadi változatában.
– A szerencsét, ami Szatmáron ért engem,
nem is tudom elmondani. Bár úgy éreztem,
hogy frissen végzett színészként a középkategóriába tartozom, nagyon nagy szeretettel
és megértéssel fogadtak. Mivel a román tagozatra kaptam a kihelyezésem, nagy nehézségek árán sikerült átkerülnöm a magyar
társulathoz. 1982-ben Kisfalussy Bálintnak
köszönhetően az Ida regénye című darabban
léptem fel először, az első percekben az asztalon kellett énekelni és táncolni, hogy igazolják, szükség van rám a magyar tagozaton,
ahol valójában nem volt üres állás. Nem
tudom, hogy sorsszerűség-e vagy sem, de
ezek a bizonyítási kényszerek határozták meg
későbbi életemet is. Szatmáron eljátszottam
Ábelt Horia Lovinescu Élet és halál játéka a
hamusivatagban című darabjában, ami
életem egyik legnagyobb szerepe volt. A darabot Kovács Ferenc, Kovács András Ferenc
költő édesapja rendezte, édesanyja, Elekes
Emma néni pedig annyira szerette az előadást, hogy élete végéig a második fiainak
nevezett Szélyes Ferivel együtt. Alakítottam
Liliomfit Kisfalussy Bálint rendezésében, játszottam Jean Valjean Áldozati nemzedék
című színművében, ma is emlékezetes Sebastian szerepe Shakespeare A vihar című darabjában, amit Parászka Miklós állított
színpadra. Imádtam Kukucsit a Csipike darabban Tóth Pál Miklós rendezésében. Nagyszerű ember volt ő is, a kollégák pedig
segítőkészek. Olyankor is, amikor egy-egy
hibás kiejtésemre figyelmeztettek, azt éreztem, hogy egy családban vagyok. Játszottam
Többsincs királyfit, és később Vásárhelyen
Micimackót és Oroszlánt is, hogy a mesefiguráknál maradjak. Erről mindig eszembe

hozzá. Nem említetted viszont önálló estedet – 55 állomás jelen és
múlt között –, ami tíz évvel ezelőtt a
születésnapodra készült pályakép
volt. Miért érezted fontosnak a viszszatekintést?
– Elkeseredésemben, hogy tennem kell valamit. Ezzel nem a külvilágnak, magamnak szerettem volna
bizonyítani azt, hogy embernek
érzem magam. Eszembe jutott, hogy
55-öt töltök, 55-ben születtem, 55-ös
az autóm rendszáma, és miért ne válogatnék 55 szerepemből, kedvenc
verseimből, sanzonokból egy műsorra valót, ami 55 percig tartana? A
200 oldalból Kovács Levente segítségével átbeszéltünk és kihúztunk
annyit, hogy 50 oldalnyi maradt,
amihez Karinthy Frigyes Prológus
egy cirkuszfilmbe című verse képezte
a keretet. Ma is köszönöm, hogy
Strausz Imre és Ráduly Zsófia a
zenei részben segítettek.
Szintén magamnak akartam bizonyítani, hogy még képes vagyok valamire, amikor az 58. évemben
beiratkoztam egy pilótaképző tanfolyamra. Togănel István lett az oktatóm, aki nagyon büszke volt arra,
hogy ilyen korú tanítványa van. MiFotó: Bereczky Sándor után részt vettem a szükséges orvosi
vizsgálatokon Bukarestben, elkezdjut, hogy: Ide nekem az Oroszlánt is! Keresztes Attilával pedig elvicceljük, hogy ez volt a tünk repülni. Ötven órát kellett a levegőben
tölteni. A 25.-től kezdődően az oktatóm fel„jutalomjáték”.
ügyeletével már vezethettem a gépet a repü– Miért költöztetek Vásárhelyre?
– 1989-ben Magyarországra készültünk ki- lőtér fölötti iskolakörökön, gyakorolhattam a
telepedni, de a rendszerváltás után, 1990 felszállást és a leszállást. Számomra az időmárciusában megkeresték Évát, hogy el- járás-változásokkal való szembenézés és a
jönne-e tanárnak a főiskolára. Amikor már el- kommunikáció tűnt a legnehezebbnek. A
kezdtünk Vásárhely felé kacsingatni, kézbe gyakorlaton túl próbára kellett tennem
kaptuk a kitelepedést jelentő végleges útle- magam, hogy meg tudok-e tanulni 18 tantárvelet, amit visszamondtunk. Akkoriban Kin- gyat, amit kilencbe vontak össze, és a ferihecses Elemér volt a színház művészeti gyi repülőtéren volt az elméleti, az időjárási
igazgatója, és felvett a társulatba. Egy ötmon- viszonyok miatt Dunaújvárosban a gyakorlati
datos szereppel léptem be a Mózes című da- vizsga, amit a szeptember 12-i születésnaporabba egy kolléga helyett, aki éppen távozott mon végül is sikeresen tettem le.
– A bőséges élettapasztalatok, a három
a színháztól. Azóta a 31. évadot kezdtem el
mesterség elsajátítása és gyakorlása közben
Marosvásárhelyen.
– A legkedvesebb szereped a Tompa Mik- nem gondoltál-e arra, hogy valamilyen segítő szakmát kellett volna választanod?
lós Társulatnál?
– A legszebb hivatásnak ma is a pedagó– El tudok mondani négyet-ötöt, kisebbnagyobb alakításokat, de színészként a leg- gusi pályát tartom, azért, mert adni nagyobb
nagyobb elégtételnek, óriási szerencsének azt dolog, mint kapni, a jó tanár pedig ebben jetartom, hogy több mint száz ember életébe leskedik. A fő érzés szerint, ami élettapasztanézhettem be, bőrébe bújhattam bele, és je- latként kialakult bennem, természetes, hogy
leníthettem meg, érzékeltethettem külső és nem értünk mindenkivel és mindennel egyet,
belső tulajdonságaikat. Ha kapásból kell vá- de mindenkit el kell fogadnunk olyannak,
laszolnom, a legkedvesebbként Dürrenmatt amilyen. A „micimackósságomért” pedig jól
Az öreg hölgy látogatása című darabja jut megfizettem, holott humor és önirónia nélkül
eszembe Mohácsi János rendezésében, nem tudok élni.
– Súlyos autóbaleseted volt, ami szinte az
amelyben Illner Alfréd szerepét játszottam a
rendezővel teljes összhangban zajló próbák életedbe került. Hogyan történt?
– Bukarestbe mentem a repüléshez szüknyomán. Ha jól meggondolom, akkor
eszembe jut Kiss Csaba darabja, a már emlí- séges orvosi vizsgálatra, és Ploieşti előtt az
tett Esti próba, Spiró Györgytől a Prah, a Ka- egyenesben kerültem le az úttestről. A kocsiviár és lencse, a Csirkefej, nagyon kedves ból ki kellett vágjanak, és a ploieşti-i kórház
volt számomra Hübner Félix alakja a Györ- intenzív osztályán kilenc napig voltam lélegyike, drága gyermek-ben, és folytathatnám geztetőgépen. A baleset után egy fél év is ela sort. 20-25 rendezővel dolgoztam együtt, telt, amíg jobban éreztem magam, egy évig
közülük talán Mohácsi Jánossal értettem a jártam naponta az Ortoprofilhoz rehabilitációra, amit ezúttal is köszönök. Amikor megleginkább szót.
– Negatív vagy pozitív hősként érezted-e látják a balesetről készült képeket az
autómról, sokan nem hiszik el, hogy még
jobban magad?
– Erről az jut eszembe, hogy adventre ké- élek, beszélek, és játszom a színpadon. A legszülődve elolvastam Weöres Sándor próza- nagyobb díj az volt számomra, hogy életben
verskötetét (A teljesség felé), amely a költő maradtam.
Hálaadás című műsorommal az unitárius
életbölcsességeinek a gyűjteménye, és
amelyben többek között azt írja, hogy való- egyház Dersi János termében mondtam köjában nincsen jó és rossz, csak el kell kép- szönetet mindazoknak, akik mellém álltak és
zelni, hogy a perzsaszőnyegen levő segítettek. Olyan sok lelki és anyagi segítsé„tehénlepény” mennyire hasznos lehet egy get és szeretetet kaptam vissza a barátaimtól,
trágyaföldön. Vagy például: egy férfi akkor amit soha nem is reméltem, és amit soha nem
veszi észre, hogy milyen szép egy nő, amikor lehet elfelejteni.
– A beszélgetés végén a harmadik idézetet
már nem vágyik rá, és sorolhatnám tovább.
– Három idézetet említettél a beszélgetés kérdezem Kilyén Lászlótól, akivel Márai
kezdetén, elárulnád a másodikat is, ami Sándor gondolatait (a Füves könyvből és a
Rapszodikus tavasz című verséből) Lomeghatározó volt számodra?
– Úgy érzem, hogy az igazi életben nem a hinszky Loránd előadásában hallgatjuk meg.
szavak, sokkal inkább a tettek bizonyítanak. Ebből néhány mondat:
„Láttam a földet, az eget, az évszakokat.
Haragból vagy hirtelen felindultságból sok
mindent mondunk, amit később megbánunk, Megismertem a szerelmet, a valóság töredéde a tettek megmaradnak. Ha viszont kijelen- keit, a vágyakat és a csalódásokat… Megéltem, hogy nemzetem hűséges, kitartó, meg- tem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az
bízható katonájának érzem magam, akkor emberi sorsot. Más és jobb nem is történhenevetségesnek tartanak. Amikor mi elkezdtük tett velem.” „Talán jobb is, hogy így van,/
a pályát, a színészet még hivatásnak számí- hogy úr – magam maradtam,/ hogy kölcsön
tott, ma már szakma, a színház pedig lassan sose kaptam/ és hogy mindig csak adtam.//
Én nem bántottam élőt/ és nem bántottam
munkahellyé válik.
– Mint minden más, korábban hivatásnak alvót/ csak beteszem majd csöndben/ magam
tartott mesterség is manapság – tehetnénk után az ajtót.”
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Ahogy lehűl az idő, mind
melegebb és vastagabb öltözetre van szükségünk. A
melegebb nem okvetlenül
jelent vastagabb anyagból
készült ruhadarabokat. Kényelmes, melegebb lesz a
ruházatunk akkor is, ha rétegesen öltözködünk. Így lehetőségünk van arra is,
hogy az előző idény kedvenc
ruhadarabjait tovább viseljük. A réteges öltözködés
ma már nemcsak kényelmes
és praktikus, a modern megjelenés egyik divatirányzatát is képezi.
Casoni Szálasi Ibolya

Mit is jelent a layering, azaz a réteges öltözködés?
Elsődleges célja a praktikus, melegebb viselet volt, mivel a többrétegű ruha az egyes rétegek közötti
levegő miatt jobban tartja a meleget, anélkül, hogy nehézkessé
válna. A layering mint stílus ahhoz,
hogy a praktikussága mellett divatos is maradjon, pár alapszabályt ír
elő.
Például azt, hogy a rétegek
száma legyen legalább három.
1. Az alapréteg, amely a bőrhöz
a legközelebb van, álljon finom

Réteges öltözködés hűvös és hideg napokon

anyagokból (selyemből, pamutból,
könnyű gyapjúból) készült ruhadarabokból, mint például vékony, testhezálló ingek, trikók, vékony nyári
ingek, pamut vagy selyem kombinéruhák.
2. A középső réteg legyen könynyű és bő. Válasszunk kötött ruhadarabokat, mellényeket, vastag
ingeket denimből (farmeranyagból)
vagy bordás bársonyból.
3. A külső réteget képezzék a felöltők, kabátok, bundakabátok, de
vastag sálak és túlméretezett kötött
kabátok is.
Mivel különböző vastagságú ruhadarabokra van szükségünk, nyugodtan válasszunk tavaszi vagy
nyári darabokat is ruhatárunkból.
Ez azért is jó, mert napközben, ha
melegebb van, mint reggel, levethetünk felsőruháinkból.
Ahhoz, hogy a rétegek elegáns
összhangban legyenek, és egységes
kinézetet eredményezzenek, az
anyagok minősége és térfogata is
fontos. Társítsunk tömör anyagokat
– mint a farmer és a bőr – lágy, texturált (egyenetlen tapintású) anyagokkal, mint a pamut és a csipke,
szaténszerű anyagokat – mint a selyem – bolyhos textúrájú anyagokkal, mint a kötött darabok és a
műbunda.
Ne túlozzunk a térfogatokkal,

Ember és állat harmóniája

Télen

A szabadban élő kutyák számára a téli hónapokban gondoskodni kell a kutyaház
téliesítéséről, az állat testének melegen tartásáról. Természetesen több tényezőt
kell
figyelembe
venni,
ugyanis fajtánként változóak
az igények, az ideális hőmérséklet. Nem véletlenül kelt
felháborodást a felelős állattartást szorgalmazó állatbarátok körében a rövid láncon,
netalántán kutyaház, búvóhely nélkül tartott ebek látványa a zimankós, téli napokon.

Szer Pálosy Piroska

Házőrzők kutya hidegben

– Melyik eb mennyire bírja vagy
szereti a hideget, mi játszik ebben
szerepet, milyen teendői vannak az
állattartóknak a tél beálltával? –
kérdeztük dr. Pálosi Csabát, a Noé
Bárkája kisállatklinika vezetőjét.
– Számos tényezőtől függ, hogy
melyik eb mennyire bírja nehezen
vagy éppen szereti a hideget. Ebben
szerepet játszik a testméret, a szőrzet minősége és mennyisége – ami
általában fajtajelleg –, az állat kondíciója, de a négylábú életkora is. A

kutyák állandó testhőmérsékletű állatok, ezért mind a nyári meleg,
mind a téli hideg energiabefektetést
igényel, hogy fenntartsák a nagyjából 38 °C-os testhőmérsékletüket. A
hideg évszakban fontos néhány óvintézkedést tenni, ugyanis minden
télen fagyási sérülésekkel is kezelünk kutyákat. Egyeseknek a végtagjain
vagy
tappancsain
keletkeznek fagyási sérülések, roszszabb esetben a kan kutyák heréin,
mivel sokat álltak vagy ültek hóban,
jégen. A kutyák esetében különbözőképpen kell védeni a lakásban, illetve a szabadban tartott állatokat.
Az udvaron élők, ha megfelelő védett helyük van, képesek alkalmazkodni a fokozatosan lehűlő
évszakhoz, dúsabb bundát növesztenek, valamint vastagabb zsírréteget képeznek a hideg ellen
(természetesen, ha van rá lehetőségük). A lakásban tartott kutyák
azonban a meleghez szoktak, ezért
szervezetüknek a kinti hideg nagyobb megterhelést jelent. A testméret jelentősen befolyásolja a
hőleadást és annak megtartását is. A
kisebb méretű kutyák hamarabb kihűlnek, hiszen gyorsabb az anyagcseréjük, és rövid lábaik miatt
testük közelebb van a hideg, nedves
talajhoz.

Öleb a lakásban

A szobakutya mozgásigényét télen is biztosítani
kell,
bármennyire is hidegre
fordul az idő, és a gazdi
számára megterhelő a
hosszabb séta. A lakásban tartott házi kedvencek együtt tudnak
belekényelmesedni a
télbe a gazdájukkal,
pedig a mozgás, az időjárástól függetlenül, a
mindennapok része kellene maradjon. Ha fiatal
és mozgékony az állat,
és a hidegben is rendszeresen mozog gazdijával, nem szükséges
változtatni a táplálékán.

egy túlméretezett darab elég.
Játsszunk, és legyünk kreatívak,
nyári darabjainkat – vékony pántos
topok, kombinéruhák, lenge szoknyák – illesszük be hideg évszaki
ruhatárunkba.

Az anyagok színe is fontos, de
nem olyan értelemben, mint gondolnánk. A sikeres társítás érdekében ne keverjünk össze túl sok
színt. Általában válasszunk két
színt, ami talál, de lehet monokróm

Idősebb négylábúak esetében sem
kell csökkenteni az adagot, csak
abban az esetben, ha kevesebbet
mozog. A gazdi, ha ismeri az állatát
és figyeli, tudja, mikor jött el a kutyaruha ideje, akkor kell rá meleg
kabátot adni, ha valóban fázik az
állat. A hosszú szőrű kutya a szabadban is jól megvan, bár a lakásban tartva elvékonyodik a bundája,
ezért nem bírja ugyanúgy a hideget,
mintha mindig kint tartották volna.
Ha sétálni viszi a gazdi a rövid
szőrű szobakutyát, érdemes kabátot
adni rá, de addig is, amíg kint van,
mozogjon, ne kelljen sokáig ülnie,
feküdnie a havon, fagyos földön. A
lakásban tartott állatoknál – főleg a
kis testű, rövid szőrű ebeknél –
egyáltalán nem fölösleges a kutyaruha, mivel az állat a 20 fokos szobahőmérséklethez szoktatva ha
kimegy a -10 fokba, könnyen megfázhat. Az eső ellen azonban akkor
is ajánlatos védekezni, ha a bélelt,
meleg kabát nem szükséges, mert
egy hosszabb, esős sétán átázhat a
kutyabunda, aminek megfázás lehet
a vége, ezért hasznosak a vízálló
anyagból készült kabátok. Udvaron
tartott kutyát azonban nem szabad
öltöztetni, mivel a ruhája egy idő
után átnedvesedik, havas, fagyos
lesz, és csak hűti, ahelyett, hogy
melegítené, másrészt akadályozza a
mozgásban.

hető az élősködők megtelepedése. A bejáratát ajánlatos
szőnyeg- vagy pokrócdarabbal lefedni, de egy vastag
műanyag fólia is megfelel a
célra, így az állat által termelt hő bent marad. Ugyanakkor nem mindegy a
kutyaház elhelyezése sem,
mert ha a kutya a házából
nem lát rá a számára fontos
helyekre (kerítés, bejárat
stb.), megtörténhet, hogy
nem fogja a házát használni.
A láncon tartott kutyákat említve a szakember hangsúlyozta, hogy a futólánc még
elfogadható, de inkább szabadon, kennelben, felelősen
tartva kell biztosítani az ideális állattartási körülményeket. A téli
hidegtől
elsősorban azok a kutyák
szenvednek, amelyek nem
szoktak hozzá a hideg, téli
időjáráshoz (még akkor is,
ha minden adottságuk megvan annak elviseléséhez). A
dús szőrű, megfelelő egészségi állapotú, jól táplált kutya jól viseli a hideget, de feltétlenül
biztosítani kell számára az elegendő
mozgási lehetőséget. Azonban az
idős, nagyon sovány vagy beteg állatok nehezebben alkalmazkodnak
a hideghez. A mínusz fokokban a
kutya vize is könnyen befagy, ezért
naponta többször kell cserélni a
vizet az itatóedényében, és nem árt
langyos vizet használni. A hideg
miatt az állatok is megbetegedhetnek, például húgyhólyaghurutot
kaphatnak a hosszabb ideig havon,
hideg földön való fekvést követően,
és a kis termetű, alacsony kutyák,
főleg a szukák, könnyen felfázhatnak, mivel a hasuk érintkezik a
hóval. Esetükben a betegség legjellemzőbb tünete a gyakori vizelési
inger (súlyos esetben véres vizelettel), fájdalomtól kísérve. Hideg időben nem ritka a légcsőhurut, illetve
a tüdő- és mellhártyagyulladás sem.
Ugyanakkor sohase feledkezzünk
meg a télen gyakrabban előforduló
kennelköhögésről, ami ellen viszont
véd a megfelelő időben beadott védőoltás.

Télen-nyáron láncon

A szabadban tartott állatok számára a hideg -5 fokig nem jelent
gondot, az ennél alacsonyabb hőmérsékletet a négylábú kedvencek
is megszenvedik. Valótlan az az állítás, hogy a kutya nem fázik, mert
bundája van. A szabadban élő kutyákra fokozottan oda kell figyelni,
mert ha nincs megfelelő házuk, búvóhelyük, megfázhatnak és kihűlhetnek, ezért fontos a hőszigetelt,
szélmentes helyen elhelyezett kutyaházat kibélelni forgáccsal vagy
szalmával, ami jól tartja a hőt,
mivel a szőnyeg vagy egyéb ágynemű, matrac könnyen átnedvesedik, és úgy már nem felel meg a
célnak. A hideg ellen a kutya bundája csak akkor szigetel megfelelően, ha száraz. Az almot azonban
hetente frissre kell cserélni, kéthárom hetente pedig a kutyaházat is
ki kell tisztítani, ezáltal megelőz-
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is az összeállítás. Kombináljunk sötétebb és világosabb árnyalatokat. A
semleges tónusok alapvetőek:
szürke, bézs, fekete, fehér.
Jobb, ha egyszínű darabokat társítunk, de ha kedveljük a mintást,
egyik darab lehet az is.
Végül a társítási szabályokat
egyéniségünkhöz és az alkalomhoz
is kell alakítanunk.
Ezért tartsuk szem előtt a következőket:
1. A dzsekik és a felsők hordhatók középrétegként, amennyiben
föléjük poncsót vagy túlméretezett
kabátot veszünk.
2. Válasszunk olyan ruhadarabokat, melyeknek ujjai különböző
hosszúságúak. Például ha egy hoszszú ujjú pulóverre egy rövidebb ujjú
felsőt veszünk, a hatás érdekes
lesz.
3. Ha kötött ruhadarabokat akarunk kombinálni, válasszunk különböző vastagságú, nagyságú és
mintájú darabokat.
4. Ha mintás darabokat társítunk, válasszunk diszkrét mintájúakat.
A társítási lehetőségek végtelenek, itt is érvényes a mindent mindennel elv.
A lényeg, hogy kedvünket leljük
benne, feleljen meg egyéniségünknek, és jól érezzük magunkat benne.

az idős és egészségügyi problémákkal küszködők, érzékenyebbek a hidegre, ezért mínusz fokokban
garázs, pince, fészer stb. ajánlott
számukra. A hosszú szőrű, a hideget
jól viselő szibériai husky kölykök
például négy hónapos koruktól
nagyjából kint tarthatók, de természetesen azok is csak védett ólban,
kutyaházban. A kint élő kutyák táplálékát is a megváltozott viszonyokhoz ajánlott igazítani, ennek
érdekében energiadúsabbá kell
tenni, de az etetések számát is lehet
növelni. Fehérjében és zsírban gazdagabb tápot kell választani télire,
az adagot 10-15 százalékkal lehet
növelni. Kint tartott kutyák – az
állat nagyságától függően – 20-50
gramm közötti állati eredetű zsiradékot (szalonna, zsír) szívesen elfogadnak
a
nagyon
hideg
periódusban, ezáltal kialakul egy
kis védő zsírréteg a bőrük alatt, ez
is védi őket a hidegtől és a nedvességtől. Ugyanakkor javasolt egy kb.
kéthetes komplex polivitamin- és
ásványianyag-kiegészítés az immunrendszer erősítésére a téli hónapokra, ami állatorvosi rendelőkben
Kölyökkutyák a szabadban
igényelhető
–
tájékoztatott
A kölyökkutyák, ugyanúgy, mint dr. Pálosi Csaba.
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Az asztrológus gondolatai

Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén december 21-én lép be a Nap a Bak
jegyébe, és 2021. január 19-ig fog itt tartózkodni. December 21-e egyben a téli napforduló, a kozmikus pillanat, amikor mifelénk
a leghosszabb az éjszaka, és legrövidebb a
nappal. Ez a rövid nap annyit jelent, hogy
kb. 8,5 órát tartózkodik a Nap a horizont felett. Érdekességként megemlíthetjük, hogy
az északi sarkon ez az év egyetlen napja,
amikor a Nap nem kel fel. Akkor van leginkább szükségünk fényre, amikor a legnagyobb a sötétség. A korai keresztények
325-ben, hogy a pogány Mithrász és Sol Invictus ünnepet ellensúlyozzák vagy helyettesítsék, december 25-re tették a karácsonyt,
Jézus születésnapjának ünnepét. Ez a döntés
I. Konstantin római császárnak, illetve Alexandriai Szent Alexandrosznak köszönhető.
Az ortodox kereszténységben ezt az ünnepet
január 7-én tartják. Annyit érdemes megjegyezni, hogy Mithrász több vallásban és
kultúrában – a hindu brahmanizmusban, a
perzsa zoroasztrizmusban, a görög-római
mithraizmusban – a felkelő nap istene. A
mítoszok tanúsága szerint december 25-én
született. A mithraizmusban hét beavatási
fokozat volt. Mindegyiket valamelyik ősbolygó princípiumának feleltették meg.
A Bak ember komoly, visszafogott, szorgalmas és törekvő. Mindig az elérendő
célok felé tekint. Annak, aki szeretne célba
érni, áldozatokat kell hozni. Semmit sem
adnak ingyen, semmi sem hull az ölünkbe,
mindért keményen meg kell dolgozni. Az
ún. karrieristák, akik fel szeretnének érni
magasabb pozíciókba, éjt nappallá téve dolgoznak. Nem napi nyolc órát, inkább 12-14et. A Bak jegy uralkodó planétája a
Szaturnusz. A mithraizmus legmagasabb,
hetedik beavatási fokozatában az Atya bolygója. A szigorú atya, aki felügyeli a rendet.
Korlátoz, de csak azt, aki nem ismeri fel,
hogy szüksége van korlátokra. Aki korlátozza önmagát, tehát fegyelmezett, betartja
a törvényeket és szabályokat, az nem kaphat
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Baltasar Gracián
XVII. századi spanyol író
egyik aforizmáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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Mióta bronzbiztonságában őrt áll a fejedelem városunk szívében, egyre jobban érdekel
Bethlen Gábor és Marosvásárhely kapcsolata. Krónikás feljegyzések szerint e kedves
kapcsolat már a fejedelemválasztáskor elkezdődött, és tartott halála évéig. Igaz, erdélyi
fejedelemmé választása nem volt olyan egyértelmű, mint ahogy 16 éves regnálása egy boldog tündérkert megteremtőjévé tette.
A korán árvaságra jutott Bethlen Gábor
hamar megtanulta, miképpen kell megmenekülni, vagy éppen a politikai hatalom bűvkörében megmaradni. Huszonnyolc évesen ő
hozza el a török szultán engedélyét, felhatalmazását Báthori Gábor erdélyi fejedelem számára, aki ezért tanácsosának nevezi ki, de
négy év múlva éppen az általa támogatott fejedelem haragja elől menekül török földre.
Itthon az erdélyi országgyűlés hűtlenséggel és
árulással vádolja meg, s fej- és jószágvesztés
terhe alatt halálra ítélik. Az egykor általa támogatott Báthori Gábor még vérdíjat is kitűz
a bujdosó fejére: aki a török földre elmenekült
fejedelmi tanácsost megöli, az száz házból
álló jobbágyfalut kap ajándékba. Csakhogy a
történelem kereke másképpen fordult…
A következő év tavaszán a menekült tanácsos éppen Drinápolyban tartózkodott, amikor egy sétalovaglás alkalmával I. Ahmed
szultán lova hirtelen rakoncátlankodni kezdett, táncolt, ugrált, toporzékolt, már a szultán élete is
veszélyben forgott, amikor
Bethlen Gábor lovával melléje ugratott, s gyakorlott
mozdulatokkal megfékezte a
megvadult állatot. Az ott lovagló török és külföldi kísérők
mellett maga a szultán is elámult ettől a bátorságtól, az
erdélyi menekült töröknyelvtudásától, valamint úri viselkedésétől. Ezek után Bethlen
Gábor személyes meghívást
kapott a szultáni tanácsba,
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ahol kimondták Báthori Gábor trónfosztását,
és helyébe Bethlen Gábort támogatták az erdélyi fejedelmi trónra. Így lett a halálraítéltből országos fejedelem.
A szultán által kinevezett fejedelem két
török sereg társaságában érkezik vissza Erdélybe. A szászok – addigi kiváltságaik megtartásának ígéretében – támogatják az új
fejedelmet, a magyarok és székelyek egy része
a jelen lévő török sereg miatti félelmében,
másik részük Báthori Gábor politikájából
való kiábrándultsága miatt 1613. október 23án a kolozsvári Szent Mihály-templomban
tartott országgyűlésen megválasztja Bethlen
Gábort.
Ezen a fejedelemválasztó gyűlésen ott volt
Marosvásárhely akkori városbírája, Nagy
Szabó János, akinek fia, Nagy Szabó Ferenc
emlékiratában így örökítette meg mindezt:
„Az apám vala bíró, és ő maga mene el egynéhány lovassal és egy tatárral, mert ide egy
Izakci őriző tatárt hoztanak vala, aki a marhát nem hagyta elkóboroltatni sem tatárnak,
sem magyarnak; de afellöl elvitte volna, ha
magunk emberek nem lettünk volna. De
ugyan el is kapának benne, amíg hozza nem
látánk.
Kolozsváron a gyűlésben választák a fejedelemségre Bethlen Gábort.”
Nagy Szabó Ferenc háza ma is áll a főtér
sarkán, s a fejedelem a főtéri fák fölött látja
is a korabeli feliratot: CHRISTVS 1623.
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Főtéri történet

külső korlátozást. A vírus analógiája az Uránusszal ellentétes tulajdonságokkal rendelkezik, mint Szaturnusz. Korlátlanul
reprodukálja magát mindaddig, ameddig az
immunrendszer meg nem állítja. De ha nyer,
akkor is veszít, mert a halálunkban ő is elpusztul. Ha már újra elővettük a Covid–19
témáját, akkor van egy jó hírem: december
17-én a Szaturnusz átmegy a Vízöntő jegyébe. Ez annyit jelent, hogy megjelenik az
oltóanyag, és elkezdődik a járvány megszüntetése. Tudom, hogy sok ember vakcinaellenes, és rengeteg összeesküvés-elmélet
kering az interneten. De gondoljuk csak
végig, mennyi súlyos kimenetelű járványos
betegséget sikerült megúszni a védőoltásoknak köszönhetően. Azt hiszem, mindannyiunknak elege van a maszkviselésből és a
távolságtartásból. Ez akkor szűnhet meg, ha
a vírus nem tud tovább fertőzni, és ennek a
leggyorsabb és legkézenfekvőbb módja a
vakcina beadatása. Ez a vírus nem a magas
mortalitás miatt félelmetes, hanem kiszámíthatatlansága és a mai napig is okkult viselkedése miatt. Szellemi értelemben
kimondhatjuk, hogy a halál pillanatát senki
sem kerülheti el. Ahogy a születés időpontja
determinált, úgy a kaszás eljövetelének is
rendelt ideje van. Szaturnusz az idő ura, és
ha leperegnek életünk homokórájának
szemcséi, akkor el kell hagynunk a földi
síkot. Szerencsére a Jóistenen kívül senki
sem tudja, hogy mennyi üzemanyagunk van
az élet nevű utazásunkhoz. Viszont a döntéseink következményeit viselnünk kell, ha
tetszik, ha nem. A legjobb, ha odafigyelünk
a jelzésekre, a szimbólumokra, melyek naponta üzennek nekünk. Az élet keresztrejtvénye a legizgalmasabb. Ez pedig azt
jelenti, hogy a lényeg megfejtése ránk vár.
A kereszt titka az ember sorsfeladata. Miért
születtünk? Mi a dolgunk a földön? Kérem,
a helyes megfejtéseket küldjék el a szerkesztőségbe vagy a szerző e-mail-címére!
Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt
kívánok minden kedves olvasómnak! Köszönöm, hogy idén is velem tartottak!
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az asztros@yahoo.com címre.
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Egygólos kijevi vereséggel búcsúzott a Ferencváros

A Ferencváros egygólos vereséget szenvedett kedden a Dinamo Kijev vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában, így sereghajtó
maradt a négyesében, és búcsúzott a folytatástól. A mínusz 7
Celsius-fokos hidegben rendezett összecsapást Gyenyisz
Popov 60. percben esett fejes gólja döntötte el. Az FTC 25 év
után szerepelt ismét a BL főtábláján, s végül egy ponttal búcsúzott a Juventus, az FC Barcelona és a Dinamo Kijev mögött.
Egyik csapat sem esett neki a másiknak, de a Dinamo Kijev
játékából az is azonnal kiderült, hogy számára megfelelő
eredmény a gól nélküli döntetlen a csoport harmadik helyének megtartásához, ugyanis rendszeresen visszahúzódott a
saját térfelére, azaz a biztonságot tekintette elsődlegesnek. Az
ukránok átengedték a területet, így a magyar bajnok irányította a játékot, az első lövésére Lovrencsics jóvoltából mindössze négy percet kellett várni. Komoly helyzetet viszont nem
tudtak kidolgozni a zöld-fehérek, akik többnyire a Dinamo
felállt és szervezett védelmét körbepasszolták, de nem találtak

rést rajta. A szünetig nem is változott a játék képe, az első félidő legizgalmasabb jelenete egy büntetőgyanús szituáció volt,
amikor Szidorcsuk kezezése után a svéd bíró ugyan kivárt az
első játékmegszakításnál, de végül úgy engedte a bedobást,
hogy nem nézte vissza a szituációt a videobíró segítségével.
Ezenkívül egyszer Nguen lőhetett tisztán ígéretes helyzetből,
de csúnyán célt tévesztett, míg Zubkov veszélyes kiugrására
Buscsan reagált jó ütemben, megakadályozva az igazán nagy
helyzet kialakulását. Dibusznak jószerivel csak annyi dolga
volt az első 45 percben, hogy melegen tartsa izmait a dermesztő hidegben, mert egyetlen veszélyes beadás hatástalanításán kívül nem volt feladata.
A folytatásban is az FTC próbált támadólag fellépni, a hazaiak pedig a stabil védekezésre koncentráltak. Az első ziccerre az 55. percig kellett várni, akkor Nguen nagy helyzetben
éppen középre lőtt, így Buscsannak nem okozott gondot a
védés. Nem sokkal később Dibusznak is először kellett hárítania, de Cigankov lövése is ugyanúgy középre tartott. Az
ukrán együttes egy pontrúgást követően teljesen váratlanul
vezetést szerzett: a 60. percben De Pena szabadrúgásból középre csavart a bal oldalról, Popov
pedig 5 méterről a bal alsó sarokba csúsztatta a
labdát (1-0). Hátrányban a vendégek próbálták
felpörgetni a tempót, közel jártak az egyenlítéshez is, de Uzuni jó próbálkozását Buscsan szögletre mentette. Ezt követően viszont ismét
meddőnek bizonyult az FTC mezőnyfölénye. A
magyar együttes a hajrában próbálta fokozni a
nyomást, de az ukránok védelme ekkor sem ingott meg, így a Ferencvárosnak végül a pontszerzés sem jött össze Kijevben.

Mestermérleg

Az ukrán együttes egy pontrúgást követően teljesen váratlanul szerzett vezetést

Jegyzőkönyv

Fotó: AFP

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, G csoport, 6. (utolsó) forduló:
Dinamo Kijev (ukrán) – Ferencváros 1-0 (0-0)
Kijev, Olimpiai Stadion, zárt kapus, vezette: Andreas Ekberg (svéd).
Gólszerző: Popov (60.).
Sárga lap: De Pena (26.), Garmas (36.), illetve Laidouni (44.), Haratin
(47.), Blazic (58.), Isael (85.).
Dinamo Kijev: Buscsan – Kedziora, Zabarnyij, Popov, Mikolenko – Saparenko, Szidorcsuk (90+2. Andrijevszkij), Garmas (70. Sepeljev) – Cigankov (86. Legynyev), Verbic (86. Rodrigues), De Pena (70.
Szupriaga).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics (80. Botka), Blazic, Dvali, Heister
– Laidouni, Haratin (73. Isael), Somalia – Uzuni (73. Baturina), Nguen
(86. Boli), Zubkov (80. Mak).
1. Juventus
2. FC Barcelona
3. Dinamo Kijev
4. Ferencváros

A csoport végeredménye
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Vereséggel jutott tovább
a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 28-24-re kikapott a világbajnok Hollandiától a dániai
Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, kedden, így a koldingi C csoport
második helyén végzett, és nem
visz magával pontot a középdöntőbe.
A hollandoknak mindenképpen le kellett győzniük a magyarokat a továbbjutáshoz, és a kora
esti horvát–szerb mérkőzés eredménye (25-24) miatt a magyar
együttes csak akkor eshetett
volna ki, ha legalább 19 góllal
veszít. Eleinte szorosan alakult
az állás, majd egy 6-1-es sorozattal elléptek a pontosabban támadó és mozgékonyabban
védekező magyarok (12-8). A

15
15
4
1

folytatásban csökkenteni tudta
hátrányát a világbajnok, de a szünetben így is kétgólos hátrányban volt.
A 39. percben némileg megtört a magyarok lendülete, ellenfelüknek csak minden második
góljára tudtak válaszolni, így
Hollandia fordítani tudott. Az
utolsó öt perc 25-23-as állásról
kezdődött, ám a többet hibázó
magyar válogatottnak nem volt
esélye az egyenlítésre, és végül
négy találattal kikapott.
A magyarok a C csoportban
pénteken 24-22-re kikaptak a
horvátoktól, vasárnap 38-26-ra
legyőzték a szerbeket, a középdöntőben pedig Norvégiával, Romániával és Németországgal
találkoznak.

Eredményjelző

Női kézilabda Európa-bajnokság, csoportkör, 3. (utolsó) forduló:
* A csoport: Franciaország – Dánia 23-20, Montenegró – Szlovénia 26-25. A végeredmény: 1. Franciaország 6 pont, 2. Dánia 4, 3.
Montenegró 2, 4. Szlovénia 0.
* B csoport: Horvátország – Szerbia 25-24, Hollandia – Magyarország 28-24. A csoport végeredménye: 1. Horvátország 6 pont, 2.
Magyarország 2, 3. Hollandia 2, 4. Szerbia 2.
Pontazonosságnál a minitabella rangsorolt.

* Szerhij Rebrov (Ferencvárosi TC): „Kimagaslóan jól játszottunk. A Dinamo nagyon jól
védekezett, a kombinatív játék hiányzott, hogy
ezt feltörjük, azonban nehezítette a dolgunkat
a fagyos talaj. Ilyen pályán nehéz sok helyzetet
teremteni, de a Ferencvárosnak még így is volt
három-négy. A Dinamo nem azért védekezett,
mert az volt a célja, hanem a Ferencváros
kényszerítette erre a szerepre. Jól működött a
letámadás, és nagy érdem, hogy a hazaiak először csak az 57. percben veszélyeztettek. Az
első félidőben pedig nem kaptunk meg egy 11est. Az öltözőben azt mondtam a játékosoknak:
büszkék lehetnek magukra, mert jó játékot mutattak. Nemcsak ezen a meccsen, hanem az
egész sorozatban jól szerepeltek. Eddig senkinek se volt BL-tapasztalata, egyszerűen felnőttek a játékosok. A BL-sorozat legnagyobb
tanulsága a futballistáink számára, hogy nem
szabad gyermeteg hibákat elkövetni. Sokkal
jobban játszottunk csapatként, mint a sorozat
elején.”
* Mircea Lucescu (Dinamo Kijev): „Ilyen fagyos talajon az eredmény tartása volt a cél, és
abból ellentámadásokat végrehajtani. Szünetben nagyobb aktivitást kértem a játékosoktól,
és ez sikerült. A szerzett góllal eldőlt a továbbjutás, így elégedett vagyok.”

Európai focikörkép
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Izomsérülése miatt idén már nem számíthat Javi Martínez játékára a
Bayern München labdarúgócsapata. A világ- és Európa-bajnok spanyol
védő a szombati, RB Leipzig elleni bajnokin (3-3) dőlt ki a sorból, már a
25. percben le kellett cserélni, mert fájlalta a bal combját
Fotó: AP

* Angol Premier Liga, 11. forduló: Brighton & Hove
Albion – Southampton 1-2, Burnley – Everton 1-1, Chelsea – Leeds United 3-1, Liverpool – Wolverhampton 40, Manchester City – Fulham 2-0, Sheffield United –
Leicester 1-2, Tottenham – Arsenal 2-0, West Bromwich
– Crystal Palace 1-5, West Ham United – Manchester
United 1-3. Az élcsoport: 1. Tottenham 24 pont (23-9),
2. Liverpool 24 (26-17), 3. Chelsea 22.
* Spanyol La Liga, 12. forduló: Alavés – Real Sociedad 0-0 , Athletic Bilbao – Celta Vigo 0-2, Atlético Madrid – Valladolid 2-0, Eibar – Valencia 0-0, Cádiz – FC
Barcelona 2-1, Granada – Huesca 3-3, Levante – Getafe
3-0, Osasuna – Betis 0-2, Sevilla – Real Madrid 0-1, Villarreal – Elche 0-0. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 26
pont/10 mérkőzés, 2. Real Sociedad 25/12, 3. Villarreal
21/12.
* Olasz Serie A, 10. forduló: Crotone – Napoli 0-4,
Fiorentina – Genoa 1-1, Inter – Bologna 3-1, Juventus –
Torino 2-1, Parma – Benevento 0-0, AS Roma – Sassuolo
0-0, Sampdoria – AC Milan 1-2, Spezia – Lazio 1-2, Hellas Verona – Cagliari 1-1. Az élcsoport: 1. AC Milan 26
pont, 2. Inter 21, 3. Napoli 20.
* Német Bundesliga, 10. forduló: Bayern München –
Lipcsei RB 3-3, Hoffenheim – Augsburg 3-1, Freiburg –
Mönchengladbach 2-2, Eintracht Frankfurt – Borussia
Dortmund 1-1, Hertha BSC – Union Berlin 3-1, Schalke
04 – Bayer Leverkusen 0-3, 1. FC Köln – Wolfsburg 22, Werder Bremen – VfB Stuttgart 1-2, Arminia Bielefeld
– Mainz 2-1. Az élcsoport: 1. Bayern München 23 pont,
2. Bayer Leverkusen 22, 3. Lipcsei RB 21.
* Francia Ligue 1, 13. forduló: Angers – Lorient 2-0,
Bordeaux – Brest 1-0, Dijon – St. Etienne 0-0, Lille – AS
Monaco 2-1, Metz – Lyon 1-3, Montpellier HSC – Paris
St. Germain 1-3, Nantes – Strasbourg 0-4, Nimes –
Olympique Marseille 0-2, Reims – Nice 0-0, Stade
Rennes – Lens 0-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 28
pont, 2. Lille 26 (24-9), 3. Lyon 26 (24-11).

Rasszistának tekintett beszólás miatt
félbeszakadt a PSG–Basaksehir BL-mérkőzés

tak a pályáról, mert a negyedik bíró
A sereghajtó Basaksehir számára
rasszista megjegyzést tett a török tét nélküli mérkőzés 0-0-ra áll, a
csapat egyik stábtagjára, Pierre We- PSG már biztos nyolcaddöntős.
bóra.
Eredményjelző
A Telex azt írja a L’Equipe portálra hivatkozva, hogy amikor Ovi- Labdarúgó Bajnokok Ligája, 6.
diu Haţegan játékvezető meg- (utolsó) forduló:
kérdezte, kinek adjon pirosat, a * E csoport: Rennes (francia) –
román Sebastian Colţescu azt Sevilla (spanyol) 1-3, Chelsea
mondta, „la ăla negru”, vagyis „a fe- (angol) – FK Krasznodar (orosz)
ketének”. Webo ezt hihette négere- 1-1. A végeredmény: 1. Chelsea
zésnek, ezért a futballisták közösen 14 pont, 2. Sevilla 13, 3. Krasznodar 5, 4. Rennes 1.
levonultak a pályáról.
* F csoport: Lazio (olasz) – Club
Brugge (belga) 2-2, Zenit – Borussia Dortmund 1-2. A végeredmény: 1. Borussia Dortmund 13
pont, 2. Lazio 10, 3. Club Brugge
8, 4. Zenit 1.
* G csoport: FC Barcelona (spanyol) – Juventus (olasz) 0-3, Dinamo Kijev (ukrán) – Ferencváros
1-0.
* H csoport: Lipcsei RB (német)
– Manchester United (angol) 3-2,
Paris Saint-Germain (francia) –
Basaksehir (török) félbeszakadt.
Az állás: 1. (már továbbjutott) RB
Leipzig 12 pont/6 mérkőzés, 2.
(már továbbjutott) Paris SaintGermain 9/5, 3. Manchester UniSebastian Colţescu (b2) azt igyekszik magyarázni, hogy nem volt sértő szándéka, románul a
ted 9, 4. Basaksehir 3/5.
fekete nem azonos jelentésű a néger szóval
Fotó: Sky

Szerdán lejátszották a kedd este
félbeszakadt Paris Saint-Germain –
Basaksehir mérkőzést a labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportkörében.
Az UEFA közleményében jelezte:
mindkét csapattal konzultálva a
felek úgy döntöttek, hogy a találkozón új negyedik játékvezető lesz. Az
esetet, amiért a találkozó félbeszakadt, kivizsgálják.
A párizsi találkozón a Basaksehir
játékosai a román játékvezetővel
folytatott hosszú vita végén levonul-
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A nem szokványos gyerekotthonon jelenleg az utolsó simításokat végzik. Az ötlet
megszületéséről, kivitelezésének nehézségeiről és az
önellátó otthon működéséről
beszélgettem Tóth Attila baptista lelkésszel.

Tolvaly zsuzsánna

Attila, aki egyben a Teleios egyesület romániai vezetője, elmesélte,
hogy a szegényebb lakónegyedeket
járva milyen sok nyomorúságot látott: rengeteg elhagyott, éhező,
utcán élő gyerek van. Elmondása
szerint több oka van annak, hogy
ezek a gyerekek elárvulnak. Ezekre
a lakótelepülésekre jellemző, hogy
a lányok már 13-14 éves korukban
gyereket szülnek, és sajnálatos
módon ezeket sok esetben elhagyják, de sok olyan árvával is találkozott, akiknek a szülei meghaltak
vagy éppen börtönben vannak. Arra
is volt példa, hogy egy-egy gyerek
megkérte őt, vigye haza, legyen az
apukája. Ez indította arra, hogy létrehozza az Új Élet gyermekotthont.
Az ötlet immáron tíz éve született.
Létrehozta két társával együtt a Teleios alapítványt, és sok más projektjük mellett három éve

Banias Evelin

Mindenki másképp éli meg az
élete történéseit, hisz különbözőek
vagyunk. A karantén, a bezártság is
másképp hat az emberekre. Az idősek inkább beletörődnek, hisz a
napjuk nagy részét amúgy is otthon
töltenék, de a fiataloknak másképp
hat az életükre, a napok egybeolvadnak, csak múlnak, de nem változnak.
Így vagyok én is vele, megszoktam a mindennapi pörgést, a társasági életet, minden napom emberek,
barátok közt töltöttem, így nem
éreztem a magányt. De aztán bezárva leül az ember, s gondolkodik.
Gondolkodik azon, hogy mit tett
eddig, s mit tudna még tenni. De
bezárva sok lehetőség nem akad.
Bezárva más dolgok, más események kerültek előtérbe. Leginkább
talán azt emelném ki, hogy egyetemista fiatalként az elmúlt évet távol
töltöttem a családomtól, ezért a
kapcsolat megváltozott. A karantén
viszont segített abban, hogy összekovácsolja a családot. Barátok helyett
velük
töltöttem
a
mindennapjaim, jobban figyeltünk
egymásra, talán ez a része tetszett a
legjobban az egésznek. Máskor a
szobámat el sem hagyom, mikor itthon vagyok, de most a szüleimnek
sikerült kihúzniuk a magányos
szürkeségből. Lehet, azért is, mert

Önellátó gyermekotthon épül Körtvélyfáján

belekezdtek az eddigi legnagyobb
terv megvalósításába. Első lépésként egy kedves külföldi üzletember
támogatásából
ingatlant
vásároltak Körtvélyfáján.
„Eleinte sokkal könnyebbnek
tűnt. Az volt az elgondolás, hogy
adott ez a ház, amihez még hozzáadunk egy-két szobát, felújítjuk, és
azonnal megnyithatjuk a gyerekotthont. De mivel legálisan szerettünk
volna eljárni mindenben, a meglévő
ház nem felelt meg az erre vonatkozó törvény által előírt elvárásoknak, úgyhogy arra a döntésre
jutottunk, hogy lebontjuk az egészet, és a gyerekvédelem elvárásainak megfelelően építünk fel egy
teljesen újat. Az adomány feléből
megvettük az ingatlant, és úgy gondoltuk, az összeg másik feléből felújítjuk és megnyitjuk az árvaházat.
Ezzel szemben most ennek az öszszegnek a többszörösénél tartunk,
tehát sokkal nagyobb projekt lett,
mint amire számítottunk, mi is útközben tanultunk meg sok mindent,
de Isten mindvégig megsegített
minket a munkánkban, és hiszem,
hogy ez a jövőben is így lesz. Végül
az épületet magánszemélyek, kisebb külföldi alapítványok és keresztyén gyülekezetek támogatásából
építettük fel teljesen.”

Fiatalon bezárva
társaságra vágytam, egy barátra, aki
meghallgat, de rájöttem, a velük töltött idő felszabadít. Már nem is
éreztem magam bezártnak.
Számomra nagyon fura volt a bezártság. Amit eddig természetesnek
hittem, bonyolulttá vált. Van negatív és pozitív háttere is a dolognak.
Hisz unalmasnak tűnt az, hogy nem
mozoghattam, a szobában és a
konyhában töltöttem a napokat. Viszont több időt tudtam szánni magamra. Magamba tudtam fordulni,
s változtatni akartam mindenáron.
Persze vártam, hogy leteljen a
bezártság ideje, mert már a kinti levegő is hiányzott, de a családom
közelsége, a poénos játékestek sikere jót tett. A vége felé sikerült különböző programokat kitalálni,
amivel elmúlattuk az időt. Közös
programmá alakult, hogy az erkélyen gyönyörködtünk a kint sétálókban, illetve a társasjátékban
vívott megmérettetésünk is feldobta
a kedvünk. Több időt szántam rá,
hogy nyugodtan elolvassak egy
könyvet, hogy befejezzem a beadandókat, hogy meghallgassam a
barátaim, vagy épp a kedvenc számom. Viszont, ha valami miatt mérges lettem, nem menekülhettem egy
sétába, egy baráti kávézásba,
hanem csak a szüleimre, csak a szobák négy falára támaszkodhattam.
Egy nap az unokatestvéreim hoztak
egyfajta meglepicsomagot mikulá-

Az építkezési munkát nem akarták kiadni ezzel foglalkozó cégnek,
ezzel is spórolni akartak, így sokszor az alapítvány tagjai dolgoztak
rajta, valamint önkéntes csoportok
is sokat segítettek az építkezésben.
Sok ember erőfeszítésébe került,
hogy az otthon létrejöjjön. Tóth Attila elmondása szerint a legnagyobb
akadály és kihívás egyben az volt,
hogy a házat, amit vettek, le kellett
bontani és újra kellett építeni.
Ez az árvaház egy család típusú
gyerekotthon lesz. A lakói a gyermekvédelmen keresztül fognak ide
kerülni. Mint egy családban, lesz
anya és apa. Maximálisan tizenkét
gyerek befogadását tervezik,
ugyanis valódi otthont szeretnének
nyújtani a gyerekeknek, ahol úgy
nőhetnek fel, mint egy családban.
„A gyermekvédelem ígérete szerint minden gyerek után 600 lejes
támogatást fogunk kapni havonta,
viszont a gyermekvédelem és a kormány elvárása az, hogy nagyjából
3000 lejt kell biztosítsunk havonta
egy bentlakó ellátására. Ez az öszszeg fedezi a gyerekek étkeztetését,
lakhatását, iskoláztatását, a személyzet, valamint a pszichológus és
a szociális munkás fizetését. Az
összeg nagy részét mi kell kiteremtsük. Innen jött az ötlet, hogy önellátó gyerekotthonként működjünk
majd. Az önellátásban is célunk
több lábon állni, ugyanis nem szeretnénk folyamatosan külföldi segítségtől függeni, mivel ha
elhozzuk a gyerekeket, stabilitást
kell biztosítanunk nekik, ez nagyon
nagy felelősség. Ezért szükség van
egy stratégiára, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben, akkor sem,
ha esetleg előfordul, hogy egy-egy
hónapban nem kapunk adományt és
támogatást. Jelenleg három fő tevékenységünk folyik, ami az önellátást segíti.”
Az első a zöldségtermesztés, ami
a gyerekotthon melletti három fóliaházban történik, ezt jövőre még
három fóliaházzal szeretnék bővíteni. Ennek az előnye, hogy elsősor-

sozás alkalmából, s szomorú volt,
hogy csak telefonon köszönhettem
meg nekik. Az ünnep is kicsit másképp telt, mint azt elképzeltük. Nem
tudtunk ajándékot venni szeretteinknek, nem tudtuk meglátogatni
őket, csupán mi maradtunk négyen.
Tehát próbáltuk kihozni a legjobbat,
ha már együtt a család.
Lehet, azért sem hagytam úgy el
magam, mert a szüleim nem hagyták, és ezalatt azt értem, hogy kora
reggel keltettek, s játékra vagy filmezésre hívtak, hogy ne az ágyban
fekvés legyen az egész napi programom. Alig vártuk, hogy végre kinyithassuk az ajtót, és elmehessünk
emberek közé. Aztán letelt az idő,
és eljött az a bizonyos várva várt
nap.
Még a levegőre is másképp tekintettünk a bezártság után. Ami
addig természetes volt, most több
figyelmet kapott, másképp álltunk a
dolgokhoz. Furán érdekes volt az
első találkozásom egy többtagú csapattal, mert úgy éreztem, mintha
mindenki ellenségesen tekintene
rám, de ez valószínűleg csak amiatt
volt, mert más embereket láttam.
A lényeg az, hogy mindenki másképp éli meg, és mindenki másképp
dönt arról, hogy mivel tölti a bezártság idejét, viszont próbáljuk meg a
lehető legjobbat kihozni a rossz
helyzetekből is, és csak előretekinteni.

ban a háznak szükséges zöldséget
megtermelik, a többletet pedig értekesítik, a bevételt a költségekhez
pótolják. Mindemellett nagyon előnyös olyan szempontból is, hogy
néhány helyi lakosnak munkát tudnak biztosítani ezáltal.
A második, úgymond láb, amin
állnak, az a farm. Egy 8 hektáron
fekvő mangalicafarmot tartanak
fenn, nagyjából 45 állattal. Ez is két
szempontból előnyös: a húst biztosítja a háznak, valamint eladásra is
szánnak, aminek a bevétele szintén
az otthon működéséhez szükséges
összeg kiteremtésében segít.
A harmadik és egyben jelenleg
legjövedelmezőbb „láb” a használt
bútorok, háztartási kellékek, ruhák
stb. eladása, amiket külföldi alapítványok és magánszemélyek adományoznak. Ebből a célból üzletet
is létre szeretnének hozni a gyerekotthon közelében, ami a nyugati
országokban is nagy népszerűségnek örvendő karitatív típusú üzletek mintájára fog működni: az
emberek vásárolhatnak is itt, de
adományozhatnak is. Az üzlet bevétele is az otthon fenntartását segíti. Ezeknek az önfenntartó
lépéseknek még nagyon a kezdetén
vannak, még keresik az utat, hogyan lehetnének hatékonyabbak,

hogy további jövedelmet generáljanak.
A projekthez eddig semmilyen
támogatást nem kértek a román államtól, de a jövőben szeretnének
pályázni különböző támogatásokra,
akár földalapú támogatásra is.
Az épületen az utolsó simításokat
végzik, a bebútorozása folyik. Miután az illetékes szervek ellenőrizték és átvették az épületet,
lehetőség van a licenc megszerzésére, ha az épület kulcsrakész lesz.
Reményeik szerint tavaszra minden
pontra lesz téve, és készen állnak
majd a gyerekek fogadására.
„Úgy érzem, a neheze csak most
jön, mert most kell felépíteni azt,
hogy ez az egész működjön. Egyre
nő a felelősség. Amikor a gyermekotthon beindul, és a gyerekeket ide
hozom, megszeretjük őket, és megígérem nekik, hogy itt felnevelkedhetnek, akkor a szavamat tartanom
kell, és Isten segítségével tartani is
fogom.”
Az otthonnál önkéntesek segítségére mindig szükség van és lesz a
jövőben is, a házban egy külön szobát tartanak fenn az önkéntesek számára, ahol a messziről érkező
segítő szándékú személyeket el tudják szállásolni, és emellett étkezést
is biztosítanak számukra.

Belgium lehet az európai oltóanyaggyártás egyik központja
Világhírűvé vált a belga kisváros, Puurs. Itt gyártják az
amerikai Pfizer és a német BioNTech koronavírus elleni oltóanyagát.

A flamand kisváros eddig is gyógyszeripari központ volt. A polgármester szerint azonban most ők is részesei lesznek a világ megmentésének.
– Számomra nagyon fontos az, hogy jó kapcsolatunk legyen ezekkel
a cégekkel. A magam részéről minden tőlem telhetőt megteszek, ha
ezek a cégek kérnek valamit. A Pfizer részére például megoldottuk a
két telephelyük közötti út kérdését, és engedélyt adtunk két szélturbina
felállítására is – mondta a polgármester, Koen Van den Heuvel.
– Tudjuk, hogy Belgiumban eléggé magas a halálozások száma a koronavírus miatt, és a kórházakon is nagy a nyomás. Itt Puursban hogy
látják ezt? – kérdezte az Euronews riportere, Isabel Marues da Silva.
– A lakóink büszkék arra, hogy részesei lehetünk a világ megmentésének. Van remény. Bízunk abban, hogy a városunk egyike lesz az 50
oltási helynek Belgiumban, így a lakosainknak nem kell messzire utazniuk az oltásért – tette hozzá a polgármester.
Az Európai Unió 200 millió adagot rendelt ebből az oltóanyagból,
de az első szállítmány az Egyesült Királyságba indul már ezen a héten.
A legnagyobb kihívást a szállítás jelenti, hiszen ezt az oltóanyagot mínusz 70 fokon kell tárolni. Ehhez különleges, szárazjéggel töltött konténereket fejlesztettek ki. A konténerekbe GPS-jeladóval felszerelt
hőmérő van beépítve, így a szállítmány körülményeit végig ellenőrizni
tudják.
A gyár stratégiai helyen, a brüsszeli reptér és az antwerpeni kikötő
között helyezkedik el.
Idén a cég 50 millió adagot gyárt, jövőre pedig a tervek szerint 1,3
milliárdot. Szállítanak majd a szegény országok részére létrehozott
COVAX-alap megrendelésére is. (mózes)
(Forrás: euronews)

2020. december 10., csütörtök _________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

GONDOZÓNŐT keresek idős hölgy
mellé állandó ott-tartózkodással.
Vonzó fizetést ajánlok. Tel. 0742-815213. (9943-I)

VÁLLALUNK garázsjavítást vastag
vízszigetelő membránnal és készítünk
bármilyen háztetőt. Tel. 0747-816-052.
(9898)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, udvartakarítást és bármilyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Múlnak az évek, te nem vagy velünk, de tovább élsz szívünkben,
soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk december 10-én CZEGŐ ADALBERTRE
(Albi) halálának 7. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (9941-I)

Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
amikor ők maguk már nincsenek
köztünk.
Ezek a fények értünk ragyognak,
és sötét éjjeleken nekünk mutatják az utat.
Fájó szívvel emlékezünk a nagykendi
születésű
PÁSZTOR
IRMÁRA halálának 10. és
PÁSZTOR IRMUSKÁRA halálának 35. évfordulóján. Emléküket
őrzik: férje, fia, testvére, menye,
illetve rokonai és ismerősei. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes! (HN-I)
Fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyámra,
ÁCHIM IRMÁRA halálának évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Szerettei.
(9937)

ELHALÁLOZÁS

Szeretett

JUCÁNK!
Utolsó istenhozzád a „Lányoktól”. (9960-I)
Emlékedet megőrizzük, amíg
élünk, szeretett
JUCÁNK.
Osztálytársaid, 1959, XI. D.
(9961-I)

Karácsonyi könyvajánló

Kovács Levente négy
regényét lehet megvásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az És jött az
aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár
a szexuális kapcsolatokba
is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni.
A megoldás című regény a
terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a
prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és
kalandos történet, A nimfa
mosolya a fantasy világába
visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat
felvételének eshetőségeit
vizsgáló izgalmas kalandregény. A Trinidad messze van tabutémákat feszeget egy olyan korban,
amely korlátozta a szabadságot, ahonnan a menekülés célja csakis egy
messzi világ lehet. A bűnbeesés és bűn elkerülésének története is e regény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek
abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriazis, depresszió, álmatlanság
esetén, továbbá segít, ha megmagyarázhatatlan
dolgok történnek az emberrel vagy álmatlanság
gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak,
mert segített gyermekének kigyógyulni az
epilepsziából. Márton Dicsőszentmártonból köszöni,
hogy újra fellendült az üzlete; Ana Marosvásárhelyről
köszöni, hogy kigyógyította férjét az alkoholizmusból,
Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból. Agneta Régenből hálás az átok
feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek hitt
gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA
asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Megrendült szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hőn szeretett, drága férj, édesapa, após,
nagytata, dédnagytata, rokon,
barát, szomszéd, a szőkefalvi állami gazdaság nyugalmazott
technikus mestere, a dicsőszentmártoni
id. MIHÁLY ALBERT
házasságának 63. évében, életének 90. esztendejében elhunyt.
Temetése december 10-én, csütörtökön 14 órakor lesz, református
szertartás
szerint,
a
dicsőszentmártoni ravatalozóból. Emlékét mindörökké szívébe
zárva búcsúzik felesége, két fia,
menyei, öt unokája és három
dédunokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (9950-I)
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Elmentél tőlünk, de nem mentél
messze,
tovább élsz bennünk, szívünkbe
rejtve.
Fájdalom költözött kilenc éve szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad
örökre.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk életünk
legszomorúbb napján, december
10-én ifj. BARTHA JÁNOSRA, a
drága jó férjre, édesapára, gyermekre, vőre, sógorra, nagybácsira, keresztapára, rokonra és jó barátra halálának 9.
évfordulóján.
Gyászoló felesége, Erzsébet, lánya, Adél, édesapja, anyósa,
sógorai, sógornői és azok családja.
A Jóisten adjon csendes nyugodalmat, drága Apuci! (9936-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi ALFACONSTRUCT KFT. ÉPÍTŐIPARI VILLANYSZERELŐKET alkalmaz. Érdeklődni a 0365/430-455-ös telefonszámon, 8-16 óra között, vagy e-mailben: office@alfa-construct.ro
(22375)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT,
PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)
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LéGY TE AZ, AKI öSZTöNöZ éS VéD MÁSOKAT!

A VíRUS öL. LéGY ÓVATOS!

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.

