2020. december 29., kedd
LXXII. évfolyam
295. (20674.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Újjászületik a sáromberki Teleki-kastély

Kulturális és orvosi központ lesz
Ösztöndíjak
kertészmérnöki
és tájépítész
hallgatóknak

December 17-én az RMGE Maros
székházában átadták a Sapientia
EMTE Kertészmérnök és Tájépítészeti
Kara diákjainak szóló ösztöndíjakat. A
pályázatot ötödik alkalommal hirdette
meg a magyarországi Agrárminisztérium támogatásával az RMGE Maros
szervezete.

____________2.
In memoriam
Tompa Miklós

110 éve, 1910. december 28-án született Székelyudvarhelyen Tompa Miklós
rendező, színészpedagógus, színházigazgató, a Székely Színház egyik alapítója, Tompa László költő fia, Tompa
Gábor rendező, színházigazgató
édesapja.

Történetének új időszakába léphet a sáromberki Teleki-kastély, amelyet 1769–1770-ben építtetett Teleki Sámuel egykori kancellár. A gazdasági épületegyüttest 1781–1782-ben
húzták fel, majd a kancellár dédunokája, az Afrikakutató Teleki Sámuel folytatta az építkezést 1912-től 1914ig. A két világháború között a kastély még őrizte
régi fényét, Erdélyben a leggazdagabban berendezett
kastélyok közé tartozott, a nagy utazó afrikai gyűjteményének is köszönhetően. A második világháborúban és
közvetlenül azután teljesen kifosztották. Állaga azért

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

maradt meg viszonylag jó állapotban, mert évtizedekig
mezőgazdasági iskola működött benne. A jogos örökösök 2005-ben kapták vissza az épületet, de nem akarták
megtartani. 2015 januárjában az Artmark Estate aukciós
társaság bocsátotta eladásra. Többen érdeklődtek iránta,
végül 2019 októberében prof. dr. Benedek Imre és felesége, prof. dr. Theodora Benedek vásárolták meg. Egy év
alatt újították fel a központi szárny belsejét. Úgy tervezik, hogy a többi között kulturális és orvosi központot
működtetnek benne. A nyilvános avató december 22-én,
kedden volt.

(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Óvatosan
a szilveszteri
tűzijátékkal!

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
januárig ellenőrzi a kereskedelmi forgáskörbe bekerült petárdák, pukkanók, tűzijátékok forgalmazási
engedélyét. Ettől függetlenül már november első heteitől petárdarobajtól
hangosak a megyeszékhely lakótelepei.

____________8.

Elmúlt a karácsony…

Mózes Edith

Az Európai Unió országaiban vasárnap elkezdődött a koronavírus
elleni védőoltás. Ám az Europol máris figyelmeztetést adott ki a vakcinákkal történő csalásokkal kapcsolatosan. A hatóság szerint valós
a veszély, hogy bűnözők ki akarják majd használni az oltóanyag
iránti keresletet. Catherine De Bolle, az Europol főigazgatója vasárnap azt mondta, már most vannak erre utaló konkrét jelek. Példaként a közösségi hálózatokon terjedő értékesítési ajánlatokat
említette, hozzátéve, hogy akik élnek ezekkel az ajánlatokkal, a fizetést követően jobb esetben nem kapnak semmit, rosszabb esetben
hamis vakcinát szállítanak nekik.
Ugyanakkor hangsúlyozta: komoly egészségi következményei lehetnek annak, ha valaki ilyen csalás áldozatává válik. Már figyelmeztették ilyen eshetőségekre a tagállamokat, és nagyobb éberségre
biztattak. A főigazgató szerint a tagállami hatóságoknak fel kell készülniük a vakcinalopási kísérletekre is. Hiszen az első karantén idején a bandák a védőmaszkszállítmányokat vették célba. Ez a veszély
fennáll az oltóanyag esetében is. Mint mondta, az Europol megpróbálja azonosítani azokat a lehetséges pontokat, ahol különösen nagy
a valószínűsége az ilyen bűncselekményeknek.
Persze nem mindenki fogadta kitörő örömmel az oltáskampányt.
Például, miután a brazil legfelsőbb bíróság kötelezővé tette a koronavírus elleni oltást, Jair Bolsonaro brazil elnök heves kirohanást
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 44 perckor.
Az év 364. napja,
hátravan 2 nap.

IDŐJÁRÁS

Eső lehetséges
Hőmérséklet:
max.110C
min.50C

Ma TAMÁS és TAMARA,
holnap DÁVID napja.
TAMÁS: arameus eredetű, görög
közvetítéssel honosodott meg,
eredeti jelentése: iker, az átvétel
után: csodálatos.
TAMARA: ótestamentumi héber
név, jelentése: datolyapálma.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 28.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8735

3,9904
1,3404
241,0851

Egyszerre legfeljebb 90-en
korcsolyázhatnak

Tekintettel a nagy érdeklődésre, illetve az új koronavírus terjedésének visszaszorítására bevezetett intézkedésekre,
Marosvásárhely önkormányzata úgy döntött, hogy a várban
működő korcsolyapályát egy váltásban egyszerre legfeljebb
90 személy használhatja. A pálya működési programja:
9.30-tól 11 óráig, 11.30-tól 13 óráig, 14 órától 15.30-ig, 16
órától 17.30-ig és 18 órától 19.30-ig; 13 órától 14 óráig szünet. December 31-én és január 2-án a létesítmény rövidített
program szerint, 9.30-tól 13 óráig tart nyitva, január elsején
pedig zárva lesz – tájékoztatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a járványügyi intézkedések
betartására intve a téli sportok kedvelőit.

Zárva lesznek a piacok

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy január elsején és másodikán zárva lesznek az
ügykezelésükbe tartozó megyeszékhelyi piacok.

A Mikulás-busz január 3-ig
közlekedik

Január 3-ig közlekedik a két Mikulás-busz Marosvásárhelyen, december 31-én, Szilveszter napján azonban nem jár.
A piros és a fehér Mikulás-busz minden vonalon közlekedni
fog január 3-áig. A Mikulás-buszok útvonalát a polgármesteri hivatal honlapján lehet megtekinteni.

Állattenyésztési tanfolyam

Az RMGE Maros szervezete állattenyésztési tanfolyamot
indít. A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a
munkaügyi és az oktatási minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amelyet egyebek mellett pályázatoknál vagy
cégalapításnál használhatnak fel. Jelentkezni Kiss Miklós
falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszámon vagy
személyesen hétköznap 9–15 óra között a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén lehet.

Matyi és barátai

Január elsején, pénteken 18 órától folytatódik a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház óvodások és kisiskolások számára indított bábos ismeretterjesztő
videósorozata, a Matyi és barátai. Az új rész ingyenesen
lesz megtekinthető a színház Facebook-oldalán. A forgatókönyvet írta és rendezte: Barabás Olga. Főszerepben:
Bonczidai Dezső, Matyi hangja: Cseke Anna. Közreműködnek az Ariel Színház bábszínészei. Videótechnikai tanácsadás/ vágás/ videó-utómunka: Sebesi Sándor. Filmezés/
zene-/ hangutómunka: Fehér Csaba. Hangfelvétel: Koppány István. Világítás: Tóth László. Ügyelő: Dull János.
Technikai munkatárs: Máthé Sándor.

Online újévi hangverseny

A Magyar Állami Operaház január elsején, pénteken román
idő szerint 16 órától január 2-án 1 óráig ingyenesen teszi
elérhetővé közösségi oldalán Beethoven IX. szimfóniájának
2014-es újévi koncertfelvételét. A közvetítésben látható előadásban szólót énekel Szabóki Tünde, Mester Viktória, Fekete Attila és Bretz Gábor, közreműködik a Budapesti
Filharmóniai Társaság Zenekara és a Magyar Állami Operaház Énekkara (karigazgató: Szabó Sipos Máté), vezényel
Pinchas Steinberg. Az Opera új streamingszolgáltatása bevezetéseként a hangverseny előzetes regisztrációt követően az InterTicket platformján ingyenesen lesz elérhető. A
regisztrálók számára az intézmény egyszer felhasználható,
10%-os kedvezményre feljogosító kupont ajándékoz az
Opera otthonra 2021-es januári közvetítéseire.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ösztöndíjak kertészmérnöki és tájépítész
hallgatóknak

December 17-én az RMGE
Maros Laposnya utcai székházában átadták a Sapientia EMTE
Kertészmérnök és Tájépítészeti
Kara diákjainak szóló ösztöndíjakat. A pályázatot ötödik alkalommal hirdette meg a magyarországi Agrárminisztérium
támogatásával az RMGE Maros
szervezete.

Az idén Erdély aktuális gazdasági,
technológiai és munkaerőpiaci kihívásai témakörben írták ki a pályázatot,
amelyre a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem kertészmérnöki és
tájépítészmérnöki szakának III. és IV.
éves hallgatói nevezhettek be. A hallgatóknak motivációs levelet kellett írniuk, melyben megoldásokat mutattak
be a Székelyföld aktuális gazdasági,
műszaki és munkaerőpiaci problémáira. A beküldött munkákat hattagú
szakmai bizottság értékelte. A kiírásnak megfelelően mindkét szakról
három-három hallgató részesült ösztöndíjban. A nyerteseket december
17-én az RMGE Maros Laposnya
utcai székházában díjazták ünnepélyes keretek között.
A rendezvényen Fazakas Miklós
elnök köszöntötte a jelentkezőket.
Többek között kifejtette, hogy az
RMGE Maros célja a szülőföldön maradás ösztönzése, és ennek egyik lehetősége, hogy a diákok Székelyföldön, Erdélyben meghonosítják szakterületükön az új technológiákat. Az
egyik legnagyobb gond a mezőgazdaságban a munkaerőhiány, erre kerestek
megoldásokat a pályázatban. Ugyanakkor fontos a megfelelő technológia
elsajátítása, és örömmel vette tudomá-

sul, hogy a pályázatokban megjelentek
a bio- és ökológiai gazdálkodásról
szóló elgondolások is. Mind a szakmai
szervezet, mind az egyetem azon
igyekszik, hogy megteremtse azokat a
feltételeket, amelyek révén felkészíthetik a diákokat arra, hogy a megfelelő tudás birtokában megtalálják az
útjukat a szakmában, és itthon maradjanak – fogalmazta meg többek között
gondolatait a szervezet elnöke.
Dr. Benedek Klára adjunktus, a tájépítészet szakkoordinátora megköszönte a magyarországi Agrárminisztérium és az RMGE Maros szervezet
támogatását, illetve a közös partnerségi kapcsolatot, amelynek során díjazhatják a diákokat.
Biró Csaba, az RMGE Maros alelnöke a leendő kertészmérnökök és táj-

Forrás: RMGE Maros

építészmérnökök gyakorlati képzésének fontosságára hívta fel a figyelmet,
és ebben konkrét segítségét is felajánlotta. Dán Péter állattenyésztési kutatómérnök, falugazdász arra ösztönözte a fiatalokat, hogy mindig legyenek nyitottak az újdonságokra a technológia fejlődése irányában, mert
nagyon sok lehetőség áll előttük e
szaktéren. Dr. Bálint János, a Kertészmérnöki Tanszék oktatója arra
kérte a díjazott egyetemistákat, hogy
a pályázatban leírtakat ültessék gyakorlatba.
Az idei nyertesek – Bartha ÁrpádZsolt, Boldizsár Hanna, Lőrincz
Tünde, Aszalos Szilvia-Erzsébet, Fábián Balázs-Dániel, Székely Norbert
– 10 hónapon át havi 400 lejes ösztöndíjban részesülnek. (vagy)

Köszönet minden jószívű adakozónak

Amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem
(Róm. 5,20), olvassuk a szentírásban és tapasztaljuk napjainkban. Világjárvány sújtotta periódusban is, a város utcáin ide-oda röpködnek az angyalok, hogy Pál atya
gyerekeinek karácsonyi ajándékként meleg téli cipőt vegyenek. Az angyalok megszemélyesítői Baranka Katalin
és párja, Kovács Lajos Alpár jogász, akik úgy vállalták ezt
a feladatot, hogy ők csak eszközök a gondviselés kezében,
és missziót teljesítenek. E célból adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki üzletekbe, és egy képeslappal illusztrálták
szándékukat. Ezenkívül minden keresztény templomban
is folyt a gyűjtés. E tevékenység híre a határon túlra is eljutott, és ezáltal a bajai Fidesz-frakció tagjai is bekapcso-

Hajtási nélkül autózott

lódtak, jelentős összeggel támogatták e szándék megvalósítását, és ezáltal ők is angyalok lehettek. Az eredmény fölülmúlta a várakozást, a befolyt összeg nemcsak a 30 pár
cipő árát fedezte, hanem édességcsomagokra is jutott, és a
karácsonyi vacsora is bőségesebb lehetett. A két szervező
áldásos munkájához hozzájárult a média is, tájékoztatva a
lakosságot. Az esemény két megálmodója ezennel köszönetet mond minden jószívű adakozónak!
Karácsony estéjén a Szent Erzsébet gyerekotthon ünnepi
asztalát 30 csillogó szemű gyermek ülte körül. És ez Önöknek köszönhető.
Önök lettek az igazi angyalok.
Radványi Hajnal

Karácsonyi járműlopás

Két autót is „elkötött” karácsony szombatján Maros megyében egy 19 éves fiatal,
annak ellenére, hogy hajtási jogosítványa sem volt.

December 24-én riasztotta az erdőszentgyörgyi rendőröket és autólopást
jelentett be egy helyi autótulajdonos.
A Maros megyei közúti rendőrség

munkatársai azonosították is az út
mentén magára hagyott járművet.
Röviddel ezután a tettes egy második járművet is eltulajdonított, azonban messzire nem juthatott, mert
Ákosfalván a közúti forgalomban azonosították és megállították a rendőrök.
Az igazoltatás során pedig kiderült,
hogy az illető nem rendelkezik hajtási

engedéllyel. December 25-én a
meglévő bizonyítékok birtokában
elrendelték a járművek eltulajdonításával gyanúsított fiatalember 24 órás
őrizetbe vételét.
Az ügy kivizsgálása az ügyészség
irányítása alatt folytatódik – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya. (szer)

Metszetben a 2020-as politikai események az Erdély TV-ben

Nehéz évet zárunk. A 2020-as év politikai eseményeit, gazdasági alakulását és mentálhigiénés vonatkozásait elemezik az Erdélyi Magyar Televízió
Metszet című műsorában Székely István Gergő politológussal, Bálint Csaba gazdasági elemzővel,
Forró-Erős Gyöngyi pszichológussal, mentálhigiénés

szakemberrel. Az évértékelő mellett természetesen
a szakértőkkel a 2021-es év lehetőségeit is latolgatják, ugyanakkor megszólaltatják az utca emberét is.
Kövessék a műsort az Erdély TV képernyőjén, Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján kedden este fél
9-től!
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Szijjártó: 2020 sikeres év
a beruházások szempontjából

Ország – világ

Online is bejelenthetők
a mellékhatások

A nagyszabású beruházásösztönzési programoknak köszönhetően
elmondható: „soha nem zártunk
még ilyen sikeres évet a beruházások szempontjából” – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és
külügyminiszter hétfői Facebookbejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: a világjárványról
gyorsan kiderült, hogy nem kizárólag
egészségügyi, hanem gazdasági kihívást is
jelent.
Úgy vélte, az új világgazdasági korszak
kezdete azonban komoly lehetőségét is tartogat a magyar vállalatok számára. Aki
most fejleszt, most vezet be új technológiát, most növeli a kapacitását, komoly
versenyelőnyre tesz szert – fűzte hozzá.
Szijjártó Péter kiemelte: ennek megfelelően indítottak nagyszabású beruházásösztönzési programokat. Összesen 1433
beruházás létrejöttét segítették, ezek a beruházások 1676 milliárd forint értékben
jönnek létre, amelyekhez 472 milliárd forintnyi támogatást adtak – idézte fel.
Megjegyezte: ezekkel összesen 12 603
új munkahely létrehozásához és 264 595
munkahely megtartásához járultak hozzá.
A miniszter hangsúlyozta: a magyar gazdaság életerejét mutatja, hogy a kis- és közepes mértékű beruházások 80 százalékát magyar cégek
hajtják végre. A magyar és a német gazdaság összenövésének
újabb jele, hogy a legtöbb nagyberuházás (szám szerint 19)
német nagyvállalatok jóvoltából érkezik az országba – tette
hozzá.

A COVID-19 elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság bejelentette, hogy üzembe helyezte azt
a platformot, ahová bejelenthetők az immunizálás
utáni esetleges mellékhatások. Az észrevételeket a
Gyógyszerek és Orvosi Eszközök Országos Ügynökségének honlapján (anm.ro), a vaccinare covid-19
menüpontnál lehet bejelenteni egy űrlap kitöltésével,
akár online, akár hagyományos módon. (Agerpres)

2620 új koronavírusos
megbetegedés

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Szijjártó Péter kitért arra: a keleti nyitás stratégia sikerére
az szolgáltat újabb bizonyítékot, hogy a nagyberuházások
összesített értékének majdnem fele (48 százaléka) keleti
országok – Kína, Korea, Japán és India – vállalataihoz köthető. (MTI)

Erősebb földrengés rázta meg Horvátországot

Plenkovic a sajtónak nyilatkozova
Újabb, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot örömének adott hangot amiatt, hogy a
hétfőn kora reggel – közölte a földmozgásban nem sérült meg senki, és
jelentősebb anyagi kár sem keletkezett.
helyi sajtó.

A földrengés epicentruma 12 kilométerre volt Sziszektől (Sisak) és 51 kilométerre Zágrábtól, a rengés fészke pedig
5 kilométeres mélységben helyezkedett
el. A földmozgást egész Közép-Horvátországban érzékelte a lakosság. Anyagi
károkról Sziszek és a tőle 14 kilométerre
délnyugatra fekvő Petrinja városából érkezett jelentés.
A nagyobb erősségű földmozgást több
utórengés is kísérte, másfél órán belül
egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű is.
Andrej Plenkovic kormányfő több miniszterével, valamint Zoran Milanovic
államfővel együtt a helyszínre utazott.

Brexit

„Amilyen év volt az idei, bizonyos értelemben sajnos úgy is ért véget” –
mondta, hozzátéve, hogy a kormány segíteni fog a károk helyreállításban.
Szakemberek arra figyelmeztettek,
hogy több utórengésre is számítani kell.
Horvátország szeizmikus területen fekszik, a földrengések pedig nem jelezhetők előre, ezért meg kell tanulni együtt
élni a kialakult helyzettel – hangsúlyozták.
A horvát fővárost és környékét legutóbb március 22-én rázta meg nagyobb
földrengés. A fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű

földmozgásban számos épület megrongálódott és több ember megsérült. Az akkori földmozgás Zágrábban és
környékén 25 ezer épületben okozott
kárt. A belvárosban megrongálódott a főváros jelképének számító katedrális, a
horvát parlament és a kormány épülete,
valamint több templom és a kulturális
örökséghez tartozó építmény. Több
kórházból is evakuálni kellett az embereket.
Zágrábban a márciusi földrengés óta
folyamatosak az utórengések. A szakemberek mintegy kétezer utórengést jegyeztek fel, amelyek negyede volt érezhető. Hatezer épület a mai napig nem
biztonságos, köztük több óvoda, általános iskola, középiskola, egyetem, kulturális és tudományos intézet. (MTI)

Az EU-tagországok januát 1-jétől alkalmaznák
a megállapodást

Az Európai Unió mind a 27 tagországa támogatja az EU és az
Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokról múlt csütörtökön létrejött megállapodás
előzetes, ideiglenes alkalmazásának elindítását január 1-jén – közölte hétfői Twitter-üzenetében
Sebastian Fischer, az EU soros elnöki tisztségét betöltő Németország
uniós
képviseletének
szóvivője.

Mint írta, az egyezmény alkalmazása
zöld utat kapott a tagállamokat képviselő
uniós nagykövetektől, akik múlt pénteken kezdték meg az 1246 oldalas EUbrit kereskedelmi megállapodás előzetes
átvizsgálását Michel Barnier-nek, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalójának részvételével.
Az egyezmény ideiglenes alkalmazása azért vált szükségszerűvé, mert a
megállapodást az Európai Parlamentnek
(EP) is jóvá kell hagynia, ami már csak
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az új évben lesz lehetséges. Sajtóforrások szerint az unió képviselőtestülete
csak február végén fog dönteni.
A megállapodást az EP mellett a brit
törvényhozásnak is ratifikálnia kell, valamint aláírásához a tagállamokat tömörítő Tanácsnak is hozzájárulását kell
adnia. Az uniós nagykövetek útján a tagországok kormányai hétfőn már kifejezték támogatásukat a megállapodás
ideiglenes alkalmazásának elindítása
mellett, e döntés várhatóan kedden válik
hivatalossá.
Az ideiglenes alkalmazás célja az EU
és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok jelentős zavarainak megakadályozása. Az ideiglenes alkalmazás lehetővé
tenné, hogy megelőzzék a január 1-jéig
érvényes átmeneti időszak lejártával
járó, a polgárok és a vállalkozások számára is kockázatokat rejtegető súlyos
következményeket.
Az Egyesült Királyság 2020. január
31-én lépett ki az Európai Unióból. Tá-

vozásának napján december 31-ig tartó
átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a
kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről,
mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi
egyezményről.
A februártól zajló tárgyalásokon a leghevesebb vita London és az EU között
az egyenlő versenyfeltételek és a halászat
szabályozásának
kérdéséről
folyt, valamint arról, hogy ha megállapodás születik, betartatására és az esetleges szerződésszegések szankcionálására milyen jogi eszközök használhatók.
Az egyezmény elmaradása azt jelentette volna, hogy az Egyesült Királyság
és az EU kereskedelme január 1-jétől,
vagyis jövő péntektől a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános
szabályrendszere alapján folytatódik,
ez viszont vámok megjelenésével járt
volna a kereskedelmi forgalomban. (MTI)

A legutóbbi tájékoztatás óta 2620 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 7704 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 618.429-re nőtt az eddig megfertőződöttek
száma. 543.341 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.
Ez idáig 4.726.466 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel. Ezek közül 7704-et az elmúlt 24 órában
végeztek el, 5315-öt az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 2389-et pedig kérésre. A GCS
legutóbbi jelentése óta regisztrálták 137 olyan teszt
eredményét is, amelyet december 28-a előtt végeztek el. Változatlanul Bukarestben a legmagasabb a
koronavírus-fertőzöttek száma, a főváros után Kolozs
és Iaşi megye következik a sorban. (Agerpres)

Az iskolák újranyitása a járványhelyzet alakulásától függ

Az oktatási minisztérium az egészségügyi tárcával
közösen dönti majd el, hogy mikor nyithatnak ki ismét
az iskolák – nyilatkozta Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter. A tárcavezető ismét leszögezte, az iskolák újranyitása elsősorban a járványhelyzet alakulásától
függ, ugyanakkor azt is figyelembe veszik a döntés
meghozatalakor, hogy miként jártak el más országok.
Sorin Cîmpeanu hozzátette: az iskolába való visszatérést illetően prioritást élveznek majd az óvodások
és az elemisták, továbbá a végzős osztályokba járók,
azaz a nyolcadikosok és tizenkettedikesek, valamint
azon – főleg vidéki – iskolák tanulói, amelyekben nehézségek adódtak az online oktatással. (Agerpres)

Lavinaveszély a Bâlea-tónál

Az egytől ötig terjedő skálán hármas fokozatú lavinaveszély van a Fogarasi-havasokban, 2000 méter
fölött. A Bâlea-tónál 77 centiméter a hóréteg vastagsága. A Szeben megyei meteorológusok figyelmeztetnek: az utóbbi napokban lehullott hóréteg
jégrétegre rakódott rá, és bármikor elcsúszhat. 1800
méter alatt, körülbelül a Bâlea-vízesés szintjén az
egytől ötig terjedő skálán kettes fokozatú a lavinaveszély. A Bâlea-vízesésig a transzfogarasi úton télies
körülmények között lehet felmenni, innen a Bâlea-tóig
pedig csak drótkötélpályás felvonóval. (Agerpres)

Elmúlt a karácsony…

(Folytatás az 1. oldalról)
intézett a koronavírus elleni oltóanyagok és azok gyártói ellen. Kijelentette: „A Pfizer szerződésében világosan írja: nem vagyunk felelősek a mellékhatásokért. Ha
krokodillá változol, az a te bajod. Ha Superman leszel,
ha egy nőnek szakálla nő vagy egy férfi női hangon kezd
beszélni, nekik nincs dolguk ezzel”. Az elnök leszögezte:
nem fogja beoltatni magát. „Egyesek azt mondják, rossz
példát mutatok. De a hülyéknek, az idiótáknak, akik ezt
mondják, azt válaszolom: már elkaptam a vírust, vannak antitesteim, minek oltassam be magam?”
Romániában is elkezdődött az oltási kampány. De
van, amitől sokan jobban félnek, mint a gyilkos vírustól.
Ugyanis december 25-én lejárt az adók és illetékek befizetésével elmaradt cégeknek adott türelmi időszak, és
bár Florin Cîţu még novemberben pénzügyminiszterként kijelentette, elképzelhető, hogy az átütemezések
igénylésének határidejét kitolják január 15-ig, időközben a miniszterelnök lemondott, mindenki a koalíciós
tárgyalásokkal és a kormányalakítással volt elfoglalva,
így a szükséges sürgősségi kormányrendelet nem született meg. Tehát várhatóan kamatot és késedelmi büntetést számolnak fel az adósoknak. Hiába, elmúlt
karácsony, jöhetnek az adó- és áremelések.
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Első szakaszban tíz járványkórházban oltanak COVID-19 ellen

Elektronikus platformon lehet jelentkezni oltásra
az oltási központ, ahol be fognak oltani, és az első, valamint a második
beoltás dátuma. A beütemezéskor a
platform létrehoz egy dokumentumot, amely alapján a kijelölt időben
jelentkezni lehet az oltási központban.
Az oltási központ szűrővizsgálati
részlegén érvényesítik majd az előjegyzést a dokumentumon lévő QRkód beolvasása vagy a személyazonossági igazolvány alapján.

Első szakaszban az új koronavírus elleni küzdelem élvonalában dolgozó egészségügyi
alkalmazottakat oltják be az
ország tíz járványkórházában.
Ugyanakkor üzembe helyezték a COVID-19 elleni oltásra
jelentkezők elektronikus platformját – közölte az oltási
kampányt koordináló országos testület.

Vlad Voiculescu egészségügyi
miniszter jelenlétében oltották be az
első román állampolgárt, a bukaresti Matei Balş járványtani intézet
asszisztensét, Mihaela Anghelt
COVID-19 elleni vakcinával. Az
asszisztensnő annak az egészségügyi csapatnak a tagja, amely idén
február 27-én az első koronavírussal fertőzött romániai lakost kezelte.
Első szakaszban az új koronavírus
elleni küzdelem élvonalában dolgozó egészségügyi alkalmazottakat
oltják be az ország tíz járványkórházában. Ezek a következők: a bukaresti Matei Balş és a Victor Babeş
járványkórház, a brassói járványkórház, a kolozsvári járványkórház, a konstancai járványkórház, a
craiovai Victor Babeş járvány- és
tüdőkórház, a iaşi-i járványkórház,
a nagybányai Nicolae Ruşdea tüdőkórház, a suceavai Szent János sürgősségi kórház és a temesvári
Victor Babeş járvány- és türdőkórház és szívgyógyászati intézet.
Az első tízezer COVID-19 elleni
oltás pénteken érkezett Romániába,
és a bukaresti Cantacuzino intézetben raktározták el. Ebből az adag-

Vakcinát kellene
adományozni a Moldovai
Köztársaságnak

ból 100 adag vakcinát a brassói,
600-at a fővárosi Matei Balş, 530at a fővárosi Victor Babeş, 375-öt a
kolozsvári, 170-et a konstancai, 90et a craiovai, 260-at a iaşi-i, 210-et
a nagybányai, 250-et a suceavai,
450-et a temesvári kórház kapott.
Az Európai Bizottság és a BioNTtech/Pfizer között megkötött szerződés alapján Románia több mint
tízmillió adag vakcinához juthat
hozzá.

Elektronikus platformon lehet
feliratkozni oltásra

Üzembe helyezték a COVID-19
elleni oltásra jelentkezők elektronikus platformját – közölte az oltási
kampányt koordináló országos testület. A magukat beoltatni óhajtók
itt iratkozhatnak fel: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro
Az országos immunizációs stra-

Az Európai Unió tagállamai közül

Romániának a szolidaritás jeléül
koronavírus elleni vakcinát kellene
tégia értelmében hétfőtől az első adományoznia a Moldovai Köztárszakaszban oltásra jogosult szemé- saságnak – véli Alexandru Rafila
lyek iratkozhatnak fel, vagyis az szociáldemokrata párti képviselő. A
egészségügyi alkalmazottak és a
szociális gondozók.
Ezt követően a második szakaszban oltásra jogosultak is jelentkezhetnek, vagyis a veszélyeztetett
személyek, illetve azok, akik kulcsfontosságú ágazatokban dolgoznak.
A harmadik szakaszban a lakosság minden további tagja jelentkezhet oltásra.
A feliratkozás megkönnyíti és
gördülékenyebbé teszi az immunizáció lebonyolítását – nyomatékosítja a közlemény.
A feliratkozás lépései a következők: a https://programare.vaccinare-covid.gov.ro
felületen
létrehozunk egy saját fiókot az azonosítási adatok és telefonszám alapján. A fiók révén jut tudomásunkra Mihaela Anghelt oltották be elsőként Romániában

Romániában költenek a legtöbbet
élelmiszerre

2019-ben az Európai Unió háztartásai a fogyasztási kiadásaik
13%-át fordították élelmiszerre
és alkoholmentes italokra. Az
arány Romániában a legnagyobb: itt egy háztartás összkiadásának átlagosan 26%-át
költik élelmiszerre és nem alkoholos italokra.

Az erre vonatkozó adatokat az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) tette közzé hétfőn.
A kiadások nagy százaléka megy el
élelmiszerre Litvániában (20,2%) és
Észtországban is (19,3%).
Az élelmiszerekre és az alkoholmentes italokra fordított kiadások
aránya a teljes fogyasztási kiadásoknak
kevesebb mint 10%-a három tagállamban: Írországban (8,6%), Luxemburgban (8,9%) és Ausztriában (9,7%).
2009 és 2019 között egy háztartás
összkiadásából az élelmiszerekre és
nem alkoholos italokra fordított pénzmennyiség aránya jelentősen lecsökkent Litvániában (2009-ben 25,4%,
2019-ben már csak 20,2% volt ez az
arány, tehát 5,2 százalékponttal csök-

törvényhozó egy hétfői Facebookbejegyzésben azt írja, a járvány terjedésének megfékezése prioritást
jelent az Egészségügyi Világszervezet európai régiójához tartozó valamennyi ország számára, egyelőre
azonban csak az európai uniós tagállamoknak van hozzáférésük a
COVID-19 elleni vakcinához. A
szolidaritás jele lenne Románia részéről, ha egy bizonyos mennyiségű
oltóanyagot a Moldovai Köztársaságnak adományozna a koronavírusos betegek ellátásában részt vevő
egészségügyi dolgozók beoltására –
írja. Rafila hozzáteszi, „a vírus nem
ismer határokat, és a járvány elleni
küzdelemnek is ugyanezt az elvet
kellene követnie” ahhoz, hogy mielőbb visszaállhasson az élet a rendes kerékvágásba. (Agerpres)

kent), Máltán (3,5 százalékponttal
csökkent) és Lengyelországban (3 százalékponttal csökkent).
Romániában enyhe csökkenés történt ezen a téren: 2009-ben egy háztartás
összkiadásának
27,3%-át
fordították élelmiszerre és nem alkoholos italokra, 2019-ben a 26%-át (1,3
százalékpontos csökkenés).
Nőtt az arány Csehországban (2009
– 14,2%, 2019 – 15,5%, vagyis 1,3
százalékpontos növekedés), Szlovákiában (1,1 százalékpontos növekedés),
és Magyarországon (0,5 százalékpontos növekedés).
2019-ben az Európai Unió háztartásai összesen 956 milliárd eurót fordítottak élelmiszerre és alkoholmentes
italokra, ez az EU bruttó hazai termékének 6,8%-ával egyenlő.
Ez azt jelenti, hogy az EU-ban átlagosan a háztartások összkiadásának
13%-át költötték élelmiszerre és alkoholmentes italokra. Lakásra, vízre, villany-, gázfogyasztásra és más
energiahordozókra egy átlagos háztartás összkiadásának 23,5%-át, míg utazásra 13,1%-át költötték el. (Agerpres)

Megtagadná az intenzív kezelést
az oltásellenesektől egy német orvos

Az oltáselleneseknek azzal is számolniuk
kellene, hogy esetleges koronavírus-fertőzés esetén lemondanak az intenzív kezelésről vagy lélegeztetőgépről – ezt
mondta Wolfram Henn német genetikus,
akit a nagy példányszámú Bild idéz.

„Aki élből elutasítja a védőoltás beadását,
annak egy igazolást kellene magánál tartania,
amiben az áll: »Nem akarom beoltatni magam!«”
– így érvel Henn.
„Azt akarom, hogy mások védekezzenek! Ha
megbetegszem, az engem megillető intenzív kezelést és lélegeztetőgépet kapják mások” – folytatja gondolatát a szakértő, aki egyben a Német
Orvosetikai Bizottság tagja.
Henn élesen bírálta az oltásellenességet. Érvei
érthetők és igazoltak. Ugyanakkor arra is felhívta
a figyelmet, hogy a járvány elleni harcban azoknak a szakértelmére kell támaszkodni, akik „tudják a munkájukat”.
A kutatók világszerte nagy árat fizettek a gyors
előrehaladásért, de nem a biztonság árán –
mondta a szakember.
Hónapokon belül olyan klasszikus koronavírus-védőoltást is ki fognak fejleszteni, amely az

influenza és hepatitis elleni, már évtizedek óta bizonyított védőoltásokhoz hasonlóan véd a fertőzéstől.
A döntéseket azonban – Henn szerint – nem
lehet a mellébeszélőkre és az oltásellenesekre
bízni, ezzel a Németországban terjedő Querdenker mozgalomra utalva, amelynek ernyője alatt
néha heves tiltakozások robbannak ki a járványügyi korlátozások ellen.
„Azt javaslom a vészmadaraknak, hogy fáradjanak be a legközelebbi kórházba, összeesküvéselméletükkel szembesítsék azokat az orvosokat
és ápolókat, akik hullafáradtan jönnek ki a túlzsúfolt intenzív osztályokról” – nyilatkozta szenvedélyes hangnemben Wolfram Henn.
Lipcsében, Berlinben és Stuttgartban egyaránt
tömegesen tiltakoztak a múlt hónapban a járványügyi korlátozások ellen.
A jelenlegi tilalmak legalább január 10-ig érvényben maradnak.
Németországban az utóbbi napokban az új fertőzöttek száma meghaladta a napi 30 ezret, a halálesetek összesített száma pedig a járvány
kezdete óta a 26 ezret. (mózes)
(Forrás: euronews)

Enyhe lesz az idő szilveszterkor

Szokatlanul enyhe lesz az idő az év végén
és január elején az ország nagy részén,
helyenként 16 Celsius-fokos nappali
csúcshőmérséklettel – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) december 28-a és január 10-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Forrás: Observator

Erdélyben sokkal magasabb hőmérsékleti értékekre kell számítani a jelzett időszakban, mint
ilyenkor általában. Ezen a héten szerdáig, illetve
január 3-án és 4-én 7-11 fokos nappali csúcsértékek várhatók, és éjszaka sem csökken fagypont
alá a hőmérséklet. A kéthetes időszak végén aztán
valamelyest lehűl az idő, a hőmérséklet megközelíti a január első felében megszokott értékeket.

December 31-éig elszórt helyi esőkre kell számítani, és január 4-e után ismét megnő a csapadék
kialakulásának esélye.
A hegyekben is enyhébb lesz az idő, mint az
évnek ebben a szakában általában. Szerdáig nappal 1-8 Celsius-fokos csúcsértékek várhatók, éjszaka mínusz 4 és 4 fok között változik a
hőmérséklet.
Az új év első napjaiban nappal mínusz 3 és
plusz 4 fok közötti nappali csúcshőmérséklet várható, éjszaka mínusz 6 fokig hűlhet le a levegő,
1700 méter fölött pedig ennél is hidegebb lesz.
Szerdáig, majd január 4-e után számítani lehet
csapadékra, többnyire eső, havas eső, a magas
hegyekben hó formájában. (Agerpres)
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In memoriam Tompa Miklós

110 éve, 1910. december 28-án született Székelyudvarhelyen Tompa
Miklós rendező, színészpedagógus,
színházigazgató, a Székely Színház
egyik alapítója, Tompa László költő
fia, Tompa Gábor rendező, színházigazgató édesapja.

Kaáli Nagy Botond

Iskoláit szülővárosában és Marosvásárhelyen végezte. Ugyanitt érettségizett 1930ban, majd jogot tanult. 1936-tól Budapesten,
a Nemzeti Színházban tanult rendezést Németh Antaltól. 1941-ben Kolozsvárra szerződött, ahol bemutatták első rendezését,
Németh László Villanyfénynél című drámáját.
1944-ben vendégrendezést vállalt a budapesti
Nemzeti Színháznál. 1946-ban Kemény Jánossal és Pittner Olivérrel megszervezte a
marosvásárhelyi Székely Színházat, amelynek első bemutatóját 1946. március 10-én tartották Lehár Ferenc A mosoly országa című
darabjának előadásával. A Kemény Jánossal
való későbbi viszonya ellentmondásos és további kutatásra szorul – annyi azonban bizonyos, hogy a színházalapító és mecénás bárót
a sztálinizmus legvadabb éveiben kirúgták a
Székely Színháztól, azonnali elbocsátólevelén pedig a Tompa Miklós aláírása olvasható.
1948 és 1953 között tanított a kolozsvári
Zene- és Színművészeti Konzervatóriumban,
majd 1954-től a Marosvásárhelyre áthelyezett Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben. 1962-ben az ő nevéhez fűződik a
marosvásárhelyi színház román tagozatának
megalapítása. 1976 és 1981 között a már Marosvásárhelyre 1954-ben áthelyezett Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet rektora.
1966-ban távozott a Marosvásárhelyi Állami
Színház éléről, ugyanezen évben kinevezték
a Művelődésügyi Minisztérium tanácsosának: ő felelt a romániai magyar színházakért,
és vendégrendezéseket is vállalt. 1981-ben
befejezte a főiskolai munkát, nyugdíjba ment.
1991-ben Kolozsváron színpadra állította
utolsó rendezését, a Bernarda Alba házát. A
hatvanas évektől Erdélyben ő rendezte
a leghitelesebb és leghatásosabb Tamási
Áron-bemutatókat. 1996-ban hunyt el Marosvásárhelyen. Művészi pályafutását több díjjal, kitüntetéssel jutalmazták: Állami Díj, A
művészet érdemes mestere, Tamási Áron-díj
– olvashatjuk a száraz adatokat az internetről,

Százhuszonöt éve, 1895. december 28-án tartották a
francia Lumière fivérek az
első nyilvános filmvetítést Párizsban, ezzel megkezdődött
a mozi története.

Mozgókép készítésével már előttük is többen próbálkoztak. A francia Emile Reynaud 1892-ben
praxinoszkóp néven szabadalmaztatott tükrös szerkezetével 12 kézzel
festett képet vetített egy másodperc
alatt, így a nézők már mozgó
rajzfilmet láttak.
A szintén francia Étienne Marey
madárképek készítéséhez alkotta
meg „fényképező puskáját”, de ez
is csak néhány másodperces mozgófilmet vett fel.
Az Amerikában dolgozó francia
Louis Le Prince jött rá arra, hogy ha
a képeket egy csíkra rögzíti, hosszú
vetítési időt is elérhet, azaz eljutott
a filmszalaghoz. Az amerikai Thomas Alva Edison kinetoszkópja lényegében kukucskálódoboz volt,
amelyben 20 másodpercig lehetett
egy henger palástjára felvitt képeket
nagyítóval nézni. Egyik munkatársa
egyesítette a filmet a szintén Edison
által feltalált fonográffal: a „mozgókép megszólalt”.
A feltaláló azonban egyszemélyes szórakozásnak tekintette a

a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház azonban
jóval emberközelibb megemlékezéseket is
közzétesz honlapján magyar társulatának
névadójáról. Itt olvashatjuk a következő részleteket is (Marosi Ildikó tollából, szerkesztésében).

Tükörkép Tompa Miklósról

Az olvasó első pillanatban furcsának találhatja az itt következő beszélgetést. Tanítványokat és régi munkatársakat inkább lezárt
korszakokról, többé-kevésbé a múlthoz tartozó intézményekről szokás faggatni. Tompa
Miklós pedig, ha nyugdíjba vonult is, hetvenegy éve ellenére tevékenyen részt vesz színházi életünkben. Tanácsadóként rendszeresen
bejár a Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézetbe, amelynek nemrég még rektora
volt, csak most fejezte be Tamási Áron Vitéz
lélek című színművének rendezését a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban, s
mint Tamási életművének egyik legjobb ismerője, az Ábel a rengetegben filmváltozatának forgatásánál működött közre Budapesten, művészi tanácsadóként. De hát
arról a korszakról – a háború utáni színházalapításról, a marosvásárhelyi Székely Színház megteremtéséről –, amely hovatovább
csakugyan színháztörténet, s amelynek egyik
főszereplője volt, elmondott már ő maga sok
mindent (…).

Tompa Miklós nemcsak színházalapító,
színigazgató és kiváló színházi animatőr volt,
hanem egy nehéz és ritka mesterség, a színpadi rendezés első művelője nálunk – már
nem a mesterség, hanem a magas művészet
színvonalán. És főiskolai fokon. Jószerivel
egyetlen rendezőtanárunk volt, amíg romániai magyar rendezőoktatás létezett. Arról,
hogy mit jelentett Tompa Miklós jelenléte
színpadon és katedrán, azokat kérdezzük meg
most, akiknek erről élményszerű mondanivalójuk van: egykori tanítványait és munkatársait.
Harag György:
Tompa Miklós tanárom volt még a kolozsvári főiskolán, s később a marosvásárhelyi
színháznál és az intézetben, több ízben is
munkatársak voltunk. Az első dolog, amit
tőle tanultam az az, hogy egy szövegnek
többféle olvasata lehetséges. Ahogy egy szöveget szétboncolt, s abból színpadra állítandó
művet vázolt föl, az utolérhetetlen volt, és
abban az időben rendkívül újszerű. Megtanított arra, hogyan lehet élővé tenni a szöveget,
mert ehhez is zseniálisan értett: élő szituációt
teremteni a holt szövegből. Ez volt az első és
alapvető dolog, amire megtanított, amit tudatosított bennünk. Aztán, különösen fiatalkorában, nagyszerűen tudott próbát vezetni.
Élményszerűek voltak a próbái. Sohasem volt
túlságosan szervezett lény, de a próbákon
sokszor órákon keresztül hallatlan érzékkel
tudta kibányászni a színészből a legjobbat,
ami a színpadi alakokhoz szükséges volt. Kiválóan értett ahhoz, hogy olyan apró fizikai
cselekvéseket adjon fel a színészeknek, amelyek túlsegítették őket az alakformálás válságos pillanatain. Például amikor az Irkutszki
történetet rendeztem, s egy alkalommal bejött
a próbára, Sinka Károly, az egyik főszereplő
eléggé feszes tartásban próbált. Én napok óta
igyekeztem fellazítani, de eredménytelenül.
Tompa nézte, nézte, aztán kivett a zsebéből
egy kulcscsomót, és felnyújtotta neki: „Ezzel
játszadozzon”. Ettől az egyszerű fizikai cselekvéstől minden patetikus mondat közvetlenebbé és igazabbá vált. És még sok-sok ilyen
példát tudnék felhozni. Tompa egyike azoknak a ma már egyre ritkábban jelen levő művészeknek, akik számára a színházi munka
életük egyetlen létezési formája. Nem érdekelte más, csak a színház, és mint minden
nagy egyéniség, nyilván tele volt ellentmondásokkal. A pontosságot, a rendszerességet

125 éve tartották az első mozielőadást

filmnézést, s elzárkózott a nyilvános vetítés gondolatától.
A kinetoszkóp párizsi bemutatóján ott volt a Lumière fivérek apja
is, aki hazavitt Lyonba egy ilyen
szerkezetet fiainak. August és Louis
vetíteni szerették volna a képet,
ennek érdekében megoldották,
hogy a film szaggatottan mozogjon,
s egy-egy kocka kétszer annyi ideig
álljon a vetítőkapu előtt, mint ameddig a következő kocka a helyére
ugrik. (A szem ekkor észleli a mozgást folyamatosnak.) A képeket
ugyanazzal a kinematográfnak nevezett készülékkel vették fel és vetítették le, 16 kockát másodpercenként. A fivérek 1895. február 13án szabadalmaztatták találmányukat, az első filmvetítést 1895.
március 22-én tartották a Nemzeti
Ipart Támogató Társaság előtt. Egyperces filmjük címe A munkaidő
vége volt, és gyárból távozó munkásokat ábrázolt.
1895. december 28-án már a párizsi Capucines sugárúton lévő
Grand Café Indiai szalonjában fizető közönségnek, nyilvánosan mutatták be tíz filmjüket, ezek közül a
Lelocsolt locsoló aratta a legnagyobb sikert. Az egy frank belépődíj mellett az első nap csupán 33
frank jött össze, ebből is 30 elment

terembérletre. A következő három
héten, már jóval nagyobb érdeklődés és jóval nagyobb bevétel mellett, naponta húsz előadással
szórakoztatták az érdeklődőket.
Lumière-ék hétköznapi jeleneteket örökítettek meg: kártyázókat,
egy dolgozó kovácsot, egy gyermek
etetését, csak 1896-ban több mint
negyven filmet forgattak. Ők készítették az első tudósítást a francia
fényképészeti társaság konferenciájáról és az első dokumentumfilmet
a lyoni tűzoltókról, valamint az első
rövid burleszket. 1896-tól operatőröket küldtek a világ számos városába, ahol nemcsak forgattak,
hanem vetítéseket is rendeztek. Ők
készítették az első magyarországi
filmfelvételt is a millennium alkalmával, de akkor ezt nem mutatták
be, mert a képekről lemaradt az ünnepségeket megnyitó Ferenc József
feje. A testvérek szolgáltatták az
1900-as párizsi világkiállítás egyik
szenzációját is, amikor egy 21x16
méteres vászonra vetítettek.
A világ legrégebbi, folyamatosan
működő filmszínháza Franciaországban, La Ciotat kikötővárosban
található. Az Éden moziban színházi előadásokat is rendeztek, többek között Fernandel és Yves
Montand is itt bontogatta szárnyait.
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például nem tőle tanultam, de tőle azt az egyszerű színházszeretetnél többet, hogy a színházat létezésem egyetlen értelmének
tekintsem. De ez talán bennem is alapvetően
meglehetett. (…) Sohasem sértődött meg
munka közben színészre. Máshol és máskor
igen. Valamiért évekig neheztelt rám, és szokása szerint, akire neheztelt, arra kígyótbékát rámondott. Igazán ma sem tudnám
pontosan megmondani az ellentét okát. Ezek
olyan rejtett, megfoghatatlan színházi dolgok… (…)
Csorba András:
(…) 1952-ben kerültem a Székely Színházhoz. Előtte, a főiskola négy éve alatt Kőmíves Nagy Lajos, Poór Lili, Halász Géza és
mások tanítottak. S ekkor jött a nagy pillanat,
hogy idekerültem, és a körülmények úgy hozták, hogy első perctől nagy feladatokat, főszerepeket kaptam. Rendezett Szabó Ernő,
Delly Ferenc, Kovács György és mások. És
akkor az egyik próbán – már nem tudom, melyik szakaszban, de azt hiszem, közelgett a
bemutató – megjelent Tompa. Olyan dolgokat látott meg, és olyan utasításokat adott,
amelyek gyökeresen megváltoztatták az
egész előadást. Meggyőződésem, hogy ez a
rátapintás, ez fémjelezte a Tompa rendezői
munkáit. És próbáltunk a Tompa kedvéért
hajnali ötig-hatig, már régen feljött a nap, s
mi még mindig próbáltunk, szívesen, örömmel, soha nem éreztünk fáradtságot. (…)
Tompa kiválóan tudott szerepet osztani. Én
azt hiszem, minden jó színházi együttesnél itt
kezdődik a munka, a szereposztásnál. Minden körülményt felhasznált egy készülő előadás érdekében. (…) Kivételes tehetsége volt
ahhoz, hogy egy-egy szónak, gesztusnak
életet adjon a színpadon, így születtek meg
azok a legendás előadások. Később aztán következett az a korszaka Tompának, amikor elaprózta az életét. De én mindig csodálkozom
azokon, akik megkérdőjelezik a nagyságát,
vagy idézőjelbe teszik. Sokkal inkább megértem a művészi ellenlábasait vagy azokat,
akik azt róják föl neki, hogy a megkezdett
utat nem tudja folytatni, kiteljesíteni. Hogy
ez miért alakult így, ki tudja… De nem szabad megtagadnunk, amit nagy korszakában
kaptunk tőle. (…) Én tőle tanultam a mesterséget úgy, ahogy tudom. Valószínűleg másként is színész lettem volna – Sényi László
és Kemény János figyelt fel rám –, de az első
lépéseket az ő irányításával tettem meg. (…)
(Marosi Ildikó: Tükörkép Tompa Miklósról,
A Hét évkönyve, 1982, Színjátszó személyek)

A Lumière fivérek a városban készítették 1895-ben A vonat megérkezik a La Ciotat állomásra című
45 másodperces felvételüket, a
szemből közeledő mozdony látványa annak idején hatalmas pánikot
keltett, több nő el is ájult. Az alkotást nemrégiben digitális technikával újították fel, így már nem
„ugrál”, és a részletek is élesebbé
váltak.
Ahogy külföldön, úgy Magyarországon is a mozi sokáig a mutatványosok produkciója volt, akik
sátraikban a bolhacirkusz és a bohócműsor között rendeztek vetítéseket. A Fényképészeti Értesítő
1896 áprilisában – alig négy hónappal azután, hogy a Lumière fivérek
bemutatták találmányukat – leírást
közölt a kinematográfról, amellyel
a Somossy Orfeum télikertjében (a
mai Operett Színház helyén) Animatograph néven tartottak előadásokat. Az 1896-os millenniumi
ünnepségek során olyan „mozgófényképek” szórakoztatták a nagyérdeműt, mint a Mária skót királynő
kivégzése, A csók, A nagymosás,
James Corbett és Peter Courtenay
bokszviadala.
Az első magyar mozgófilmet A
táncz címmel 1901. április 30-án
vetítették le az Uránia Tudományos

Színház előadásának illusztrációjaként. Ennek kópiái sajnos elvesztek,
csak a lapokban megjelent fotókról
és képeslapokról ismerjük. Öt évvel
később nyitották meg az első állandó pesti mozit az Erzsébet körúton Projektograph (később Odeon)
néven. Az első mozipalota, a Royal
Apolló 1915-ben nyílt meg az Erzsébet körúti Royal Szálloda kihasználatlan dísztermében, s
hamarosan a főváros legnépszerűbb
szórakozóhelyeinek egyike lett.
Az első, egész műsort kitöltő magyar filmet 1912-ben (Kertész Mihály: Ma és holnap), az első, a mai
filmek terjedelmét elérő filmet
1916-ban (Uher Ödön: Mire megvénülünk) mutatták be. Az első magyar hangosfilm 1931-ben a Lázár
Lajos rendezte A kék bálvány volt,
de igazi sikert Székely István
ugyanabban az évben bemutatott
Hyppolit, a lakáj című vígjátéka
aratott. A színes technikát először
Radványi Géza rendező próbálta ki
1941-ben (A beszélő köntös), az
első, teljes hosszában színes magyar film bemutatására pedig még
csaknem egy évtizedet kellett várni:
a Nádasdy Kálmán rendezésében és
Ranódy László társrendezésében
készült Ludas Matyi premierjét
1950 február végén tartották. (MTI)
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Kulturális és orvosi központ lesz

(Folytatás az 1. oldalról)
Tudomásunk szerint az Artmark
aukciós ház négyszázötvenezer
eurót kért a sáromberki Teleki-kastély indulási áraként, végül az ingatlan félmillióért kelt el. Teleki Samu,
a kastély Kanadában élő tulajdonosa nem adta volna el, azt remélte,
hogy sikerül fiának megmentenie a
műemléket, azonban az ingatlan(nemcsak a kastély, hanem a hozzá
tartozó földterület és birtok) visszaszolgáltatás körüli huzavona és a
pénzhiány miatt úgy döntöttek,
hogy eladják.
A Maros Megyei Tanács is érdeklődött a kastély iránt, ahol konferencia- és művelődési központot,
múzeumot szerettek volna létesíteni, a Maros Megyei Múzeum
szakértői arra is gondoltak, hogy a
kastélyhoz tartozó telken skanzent
létesítenek, az egyik szárnyában
pedig szálláshelyeket is kialakítottak volna. A Milvus madártani
egyesület 30 évre szerződést kötött
a kastély egyik szárnyának bérlésére. A természetvédő egyesület
madárrehabilitációs központot akart
építeni. A központi szárny turisztikai célt szolgált volna. Egyik elképzelés sem valósult meg. Aztán
hatalmas beruházási ötlettel állt elő
egy olaszországi informatikai vállalat, hogy áttelepíti központját, de ez
sem valósult meg.
Az árusítás ideje alatt Teleki
Samu fia, Krisztián, aki műemlékvédelmi szakember, felmérte az
épület állagát, és megállapította,
hogy legalább 1 millió dollár kell
ahhoz, hogy lecseréljék a tetőszerkezetet, és a falakat vízmentesítsék,
szigeteljék. A fenntartási költségeket Naicu Maria, a mezőgazdasági
iskola egykori aligazgatója mintegy
havi 4000-5000 lejre becsülte.
Nemrég felmerült az is, hogy a
Sapientia EMTE és a Pro Economica Alapítvány közös összefogásával,
a
magyar
kormány
támogatásával megvásárolnák az
ingatlant, hogy magyar tannyelvű
mezőgazdasági szakiskolát létesítsenek benne. Úgy tűnik, hogy nem
sikerült előteremteniük a megfelelő
pénzösszeget, vagy a fenntartási
költségek miatt léptek vissza, végül
az 5050 négyzetméter beépített felülettel rendelkező kastélyt a hozzá
tartozó 15 228 négyzetméternyi telekkel együtt 2019 októberében dr.
Benedek Imre kardiológus profeszszor és felesége, dr. Benedek Theodora professzor vásárolták meg.
Egy év alatt újították fel a központi
szárny belsejét. A világjárványra
való tekintettel, szűk körben, december 22-én, kedden mutatták be

Dr. Benedek Teodora, dr. Sigmirean Cornel és dr. Benedek Imre a felújított kastély ebédlőjében

a renovált szárnyat és a felújításra kiekkel, akkor becsületbeli kérdés is
váró épületrészeket is.
volt, hogy ne hagyjanak elveszni egy
Miután az új tulajdonosok végig- ilyen, a Telekiekhez kötődő erdélyi
vezették a vendégeket a helyisé- műemléket – mondta a professzor, és
geken, az előtérben, a saját lakosz- kifejtette: családja mindig támogatta
tálynak átalakított szobákban, il- a kultúrát, az orvostudományt, így
letve a tervezett rendezvényeknek értelemszerűen elsősorban kulturális
otthont adó helyiségekben, a bor- és orvosi központot szeretnének bepincében és az egykori – trófea- rendezni a kastélyban – tette hozzá.
gyűjteményt is tároló – ebédlőben,
– A családi neveltetésből fakavalamint az új konyhában, a kastély dóan mindig is az élt bennem, hogy
szelleméhez igazodóan ízlésesen a románok elvették Erdélyt, s tudberendezett központi nagyterembe tam, hogy csak az lehet az enyém,
hívták a jelenlevőket. Itt dr. Bene- amit megvásárolhatok – mondta.
dek Imre és felesége, Theodora el- Hozzátette: felesége mellett tolemondták, miként jutottak a ráns lett, és belátta, hogy Erdélynek
kastélyhoz, és mik a jövőbeni ter- a politikai acsarkodáson túl csak
veik. A vendégek közül is néhányan úgy van jövője, hogy ha az együttéfelszólaltak.
lést, a transzilván szellemet éltetik,
Dr. Benedek Imre professzor töb- így mindamellett, hogy a kultúrát és
bek között elmondta, hogy Sárom- az orvostudományt felkarolják, a
berkén átutazva többször szemébe kastély ennek az erdélyi szellemiötlött az elhagyott kastély, míg egy ségnek is fellegvára lesz majd. A
napon feleségével közösen úgy professzor elárulta azt is, hogy létdöntöttek, hogy megvásárolják az rehozta a Benedek-Teleki Alapítingatlant. Erre az is ösztönözte, ványt, amely mindamellett, hogy
hogy családja ősei erdővidéki lófő működteti majd a kastély közszolszékelyek voltak. (Sz.m.: A
Wikipedia szerint a Benedek család ősei 1165-ben
mint tősgyökeres székely
vezető emberek szerepeltek. A származás oklevelesen nemes kisbaczoni
Benedek Urbanus kapitánytól igazolható (1460).
Apafi Mihály 1665. augusztus 24-én újból megnemesíti Urbanus leszármazottját, Mihályt. Nagyapja, Benedek József köpeci jegyző volt, míg
édesapja, szintén József,
bakteriológus főorvos, akinek felesége Teleki Vilma
fogtechnikus volt.)
Ha már a család története összefonódott a Tele- Az új tulajdonosok

gálati részét, díjazza majd azokat,
akik kiemelkedő teljesítményt értek
el ezen a téren. Elsőkként említette
dr. Benedek Józsefet, az édesapát,
aki jelentős eredményt ért el a fogszuvasodás megfékezésében, valamint testvérét, a nemrég elhunyt dr.
Benedek Istvánt, aki létrehozta Marosvásárhelyen a csontvelő-átültető
központot, és fontos közéleti tevékenységet is folytatott.
– Önerőből értük el mindezt, nem
kellett könyöradományokért fo-

Fotó: Nagy Tibor

hászkodnunk, van állattenyésztési
farmunk, erdeink, vadászterületünk,
fenn tudjuk tartani a kastélyt! –
mondta büszkén a professzor, majd
hozzátette: lányainak lesz majd a
feladata ezt az örökséget továbbvinni.
Dr. Benedek Theodora profeszszor hozzátette: kötelességüknek
érezték, hogy ezt az értéket megmentsék. Reméli, hogy a volt tulajdonosok is elégedetten nyugtázzák
majd, hogy mit szeretnének létrehozni. Elmondta, nemrég értesült
arról, hogy az oxfordi egyetemmel
közösen egy kardiológiai kutatási
program támogatását nyerték el, és
ennek kivitelezésében helyet kap a
kastély is, ahol egy szívgyógyászati
központot építenének fel és működtetnének, de lesznek szálláshelyek
is a konferenciára érkezőknek.
Ugyanakkor szándékukban áll egy
múzeumot is berendezni, ahol a
kastély múltjával kapcsolatos emléktárgyakat helyeznének el, ha
ebben segítik mindazok, akik szeretnék a Telekiek emlékét ápolni.

A tanácsterem

Értéket mentenek meg, és értéket
teremtenek ezáltal mindenki számára – mondta többek között a professzor.
A vendégek közül először dr. Sigmirean Cornel történészprofesszor
szólalt fel. Elmondta, milyen káros
hatással volt a kommunizmus Erdély történetére, hiszen tönkretették
a történelmi elitet. A kastélyok igazi
kulturális-oktató központokként is
működtek, és ezt a rendszert ítélték
halálra 1949 márciusában. Maros
megyét kastélyaival a Loire völgyéhez hasonlította, hozzátéve, hogy
mindez fennmaradhatott volna, ha a
történelem vihara nem seper át ezen
a tájon. Némiképpen ezt az államosítás előtti korszakot állítják helyre,
rehabilitálják most Sármberkén
azzal, hogy a transzilvanizmus szellemében egy elit kutatóközpontot
hoznak létre – mondta többek között a történész. Henter György vártemplomi, majd Porkoláb Levente
sáromberki református lelkészek is
felszólaltak, és arra ösztönözték a
családot, hogy a közösséget szolgálják tetteikkel. Az utóbbi kifejtette:
a Teleki család kiváló kapcsolatot
ápolt az egyházzal, reméli, hogy az
új tulajdonosok is folytatják ezt a
hagyományt, és ápolják a templomépítő elődök emlékét. Dimitrie
Sturdza herceg is a vendégek között
volt, moldvaiként Erdélyt Svájchoz
hasonlította, és követendő példaként említette azt, hogy vannak,
akik nem hagyják veszni a történelmi örökséget. Mi több, az infrastrukturális beruházásokkal, a
repülőtér és az autópálya fejlesztésével ez az országrész közelebb kerülhet a kantonok országához,
hiszen van még kiaknázandó potenciál.
Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője javasolta, hogy
akár egy, a transzilvanizmus szellemét újraélesztő konferenciának is
otthont adhat majd a kastély, ahol
nem csak a magyar, hanem a román
kollégákkal együtt választ kereshetnének arra, hogy miként lehet a
XXI. századi körülmények között
átgondolni a múlt század elején
szárnyra kapott – közös értékeket
előtérbe helyező – ideológiát, s
ebben ígért segítséget Liviu Vînău –
az avatón szintén jelen levő – zsurnaliszta is.
Az esemény rövid fogadással ért
véget.
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Január 11-én rendezik az M4 Sport – Az Év Sportolója gálát

Január 11-én rendezik az M4 Sport – Az
Év Sportolója gálát, amelyre a koronavírus-járvány miatt ezúttal nézők nélkül, virtuális díjátadásokkal kerül sor.

„Pokolian nehézzé vált a sportversenyek
megrendezése a világjárvány közepette,
ugyanakkor a magyar sportolók nagyszerű
eredményekkel örvendeztettek meg minket,
ezért döntött úgy a Magyar Sportújságírók
Szövetségének (MSÚSZ) elnöksége, hogy a
hagyományt folytatva ismét megrendezzük a
gálát“ – jelentette be a szervezet elnöke. Szöllősi György hozzátette, próbálnak alkalmazkodni a körülményekhez, és mintául venni a
közelmúltban látott nemzetközi díjátadó ünnepségeket, hogy az év legjobbjait megtisztelve, de a fizikai találkozások számát
minimálisra csökkentve rendezhessék meg a
rangos eseményt.
A televíziós produkció így a hagyományos
helyszínen, a Nemzeti Színházban kialakított
stúdióban készül, ám a nézőkön kívül a díjazottak és a díjátadók jelentős része sem lesz
jelen, sőt a sztárvendégek – egykori hazai és

A Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, Szöllősi
György.
Fotó: a díjkiosztó ünnepség közösségi oldala

külföldi sportnagyságok, illetve a jelen bajnokai – is csak virtuálisan csatlakoznak a műsorhoz.
A magyar sportújságírók 1958 óta minden
esztendőben megválasztják az év legjobbjait,
így a mostani lesz a 63. szavazás. A voksolásba néhány éve az erdélyi sportújságírók is
bekapcsolódnak, az MSÚSZ és a Magyar Új-

ságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) megállapodása alapján, így a Népújság is leadhatja szavazatát a legjobbakra – mint tettük
egyébként az előző években is.
A jelöltek listáját ezúttal is az MSÚSZ elnöksége állítja össze, a fogyatékos sportolókra a Magyar Paralimpiai Bizottság tesz
javaslatot. Az új kategória, „Az év sportpillanata” díj jelöltjeit a gála névadó főtámogatója, az M4 Sport határozza meg, és a
szurkolók, valamint a szakírók közösen döntenek. Az év e-sportolójára, valamint az év
szabadidős sporteseményére pályázni lehet,
a döntést az MSÚSZ elnöksége hozza meg.
Elképzelhető, hogy az eddigiektől eltérően
lesz olyan kategória, ahol a hagyományos
tízes helyett ötös lista lesz, ugyanis a koronavírus-világjárvány miatt viszonylag kevés
sporteseményt tudtak megtartani idén, így
jóval kevesebb volt az eredmény is. A női
torna Európa-bajnokság és a férfikézilabda
Bajnokok Ligája négyes döntője miatt az internetes szavazás december 30-án kezdődik
és január 2-án fejeződik be.

Jövőre is Bajnokok Ligája-csoportkörben
játszana a Ferencváros

A Ferencváros az idei után jövőre is szeretne a Bajnokok
Ligája csoportkörébe jutni –
közölte az az FTC Labdarúgó
Zrt. vezérigazgatója.

Orosz Pál kijelentette: tisztában
vannak azzal, hogy pénzügyileg,
sportszakmailag és egyéb szempontokból „nem egy klasszikus Bajnokok Ligája-klub“ a Ferencváros,
inkább egy Európa-liga-klub, de,
mint megjegyezte, „természetes,
hogy mindig fölé kell célozni“.
„Idén is ezt tettük. Ha nem céloztunk volna fölé, hanem azt mondtuk
volna, hogy elég az Európa-ligába
bekerülni, akkor most nem tudnák
erről beszélni“ – folytatta.
Arra a kérdésre, hogy az igazolá-

soknál is ezt a célt veszik-e majd figyelembe, úgy reagált, hogy mindenféleképpen magasra kell tenni a
lécet. „Ha nem tennénk ilyen magasra, akkor teljesen felesleges
lenne csinálni. Mert, ha az ember
mindig meg lenne elégedve azzal,
ami van, akkor még mindig rajzolgatnánk a barlang falát. Mindig szeretnénk egy picit továbblépni“ –
hangsúlyozta.
Ugyanakkor emlékeztetett arra,
hogy az európai élcsapatokéval öszszevetve nagyon nagy a különbség
a játékoskeret értékét tekintve. Mint
mondta, az FTC-é 28 millió euró
környékén van, míg a Juventusé
750 millió, a Barcelonáé pedig 800
millió fölötti. „Ezt reálisan kell

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

látni. Persze áthidalható egy bizonyos mértékig ez a differencia, de
azért kijönnek a különbségek. Nekünk reálisan kell gondolkodnunk,
azt kell mondani, hogy a lehető legjobb játékosokat idehozzuk a lehetőségeinkhez képest. De az nem
biztos, hogy ugyanaz lesz, mint aki
majd a Real Madridhoz fog menni“
– mondta.
A jelenlegi játékoskeret megtartását illetőn úgy fogalmazott, hogy
konkrét megkeresés egyelőre nem
érkezett. „Az viszont kétségtelen
tény, hogy nemzetközi szinten, a
Bajnokok Ligájában megmutattuk
magunkat, és nyilván felkelti az érdeklődését a szakmának néhány játékos. Ez így van rendjén, teljesen
természetes. Nekünk azon kell gondolkodni, hogy ha jön bármelyik játékosunkra egy ajánlat, akkor az
olyan legyen, amely miatt érdemes
elgondolkodni rajta, hogy elengedjük-e“ – hangsúlyozta, hozzátéve,
hogy nekik ilyen esetben pótlásról
is kell gondoskodniuk, és még
pénznek is kell maradnia, amit be
tudnak fektetni utánpótlásba vagy
másik játékosba.
„Ez egy folyamat, folyamatosan
erősítjük a klubot. A Ferencváros
olyan klub, ahonnan van lehetőség
továbblépni“ – szögezte le a klub
vezetője.

Újabb nemzetközi díjat kapott
a Puskás Aréna

Újabb rangos nemzetközi elismerést érdemelt
ki a Puskás Aréna: a legszebb sportlétesítmény
különdíját nyerte a Prix Versailles építészeti díjkiosztón. A magyar nemzeti aréna olyan létesítményekkel versenyzett, mint a londoni
Tottenham Hotspur Stadion, a moszkvai VTB
Aréna vagy a dubaji al-Maktúm Stadion.
Az arénának nem ez az első nemzetközi elismerése. A szakmai zsűri döntése alapján a közönségtájékoztató, látogatóterelő vizuális
jelrendszere
kiérdemelte a nemzetközi kreatívszakma Oscarját, a
Red Dotot. A létesítményt a Stadium Database
szakportál
közönségszavazásán
pedig a 2019-es év stadionjának választották,
a zsűri voksolásán holtversenyben a második
helyen végzett.
Közép-Európa legnagyobb, legkorszerűbb
élményarénáját egy éve

adták át a Magyarország – Uruguay labdarúgómérkőzéssel. Azóta otthont adott az Európai
Szuperkupának és az FTC Bajnokok Ligájamérkőzéseinek. Jövőre a labdarúgó-Eb több
mérkőzését, de a lengyelek és az angolok elleni
világbajnoki selejtezőt is itt játsszák majd.
Ugyanakkor a Puskás Arénában lép majd fel az
Aerosmith együttes, és itt rendezik a többi között az Ez az a nap! keresztény fesztivált
is.

Fotó: MTI/Mónus Márton
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Szöllősi György kifejtette, a labdarúgás
korábbi külön kategóriáiban a magyar szövetség (MLSZ) kérésére nem hirdetnek győztest, ami mögött az a filozófia húzódik meg,
hogy a futballistáknak is az az igazi, a legnagyobb siker, ha az abszolút kategóriákban
szerepelnek sikeresen. „Úgy gondolom, nem
is esélytelenek, hiszen több különleges sikerrel örvendeztettek meg bennünket a labdarúgók“ – szögezte le az elnök.
A kategóriák első három-három helyezettjét január 2-án ismertetik.

A díjkategóriák

* Az év férfi sportolója
* Az év női sportolója
* Az év csapata (hagyományos sportágak)
* Az év csapata (az egyéni sportágakban)
* Az év edzője
* MSÚSZ-életműdíj
* Az év e-sportolója
* Az év szabadidősport-eseménye
* Az év fogyatékos sportolója
* Az év sportpillanata

Dzsudzsák célja, hogy újra
válogatott legyen

Dzsudzsák Balázs szeretne visszakerülni a válogatottba, és játszani
a részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokságon.
A 33 éves támadó elmondta, a televízióban egyedül nézte, amikor
Szoboszlai Dominik belőtte az Eb-részvételt jelentő gólt Izlandnak: „A
gól után természetesen ordítottam,
boldog voltam. De nagyon rossz
érzés volt, hogy 2020 legszebb
futballpillanatát a tévében kellett
nézzem, és nem lehettem ott a csapattal“ – idézte fel. Hangsúlyozta,
számára az első számú csapat a
magyar válogatott. „Én a válogatott szereplést soha nem mondom
le. Ha nem válogatnak be, az más
kérdés“ – jelentette ki a játékos,
aki 108 szereplésével, Király Gáborral együtt válogatottsági rekorder, egyébként jelenleg a
Debreceni VSC NB II-es csapatának a játékosa.
„Nem azért élek, hogy egyedüli
csúcstartó legyek. Sőt, ha valaki
azt mondaná, hogy kegyelemből
vagy szánalomból betesz még
egyszer, hogy 109-szeres válogatott legyek, akkor életemben először azt mondanám, hogy ebből
nem kérek. A válogatottság nem A válogatott korábbi csapatkapitánya szeretné
ajándék. A múlt nagy ikonjai, Pus- újra magára ölteni a meggypiros mezt.
Fotó: NSO
kás Ferenc, Bozsik József, Fazekas László, Király Gábor sem engedhették meg maguknak egyszer sem,
hogy ajándékba kapják a válogatott fellépést. Akkor én ezt hogyan fogadhatnám el? De abban se reménykedjen senki, hogy feladom az álmaimat. Az lebeg a szemem előtt, hogy a magam erejéből jussak vissza
a válogatottba!“ – nyilatkozta Dzsudzsák Balázs.

Átadták a katari vb-torna negyedik
futballstadionját

Katar nemzeti ünnepén
látványos külsőségek közepette, a hazai kupadöntővel avatták fel pénteken
az arab ország negyedik
olyan futballstadionját,
amely a 2022-es világbajnokság egyik színhelye
lesz majd.
A 40 ezer néző befogadására alkalmas Ahmed
bin Ali Stadion átadási ceremóniáján a katari vezetők társaságában jelen volt
Fotó: CNN
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke is, aki hosszan méltatta és ideálisnak
nevezte a vadonatúj létesítményt.
„Ez egy csodálatos futballstadion, a hangulat hihetetlen, az ülések rendkívül
közel vannak a pályához. Biztos vagyok benne, hogy ez 2022-ben tökéletes futballaréna lesz, amikor világbajnoki meccseknek ad otthont – idézte Infantinót a
FIFA honlapja. – Katar nagyon jól felkészült a következő világbajnokságra, és jó
úton halad afelé, hogy emlékezetes tornát rendezzen – az elsőt a Közel-Keleten és
az arab világban.“
Az emírség harmadik legnagyobb településén, al-Rajjanban felépült Ahmed bin
Ali Stadionban hét vb-mérkőzést rendeznek meg.
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Idén elmaradnak a szilveszteri bulik

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A járványügyi szabályok betartását ellenőrzik

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a karácsonyi ünnepek
idején is ellenőrző akciókat
tartottak Maros megyében, és
a szilvesztert megelőző időszakban is folytatják őket. Piacokon, vásártereken, éttermek teraszain, autóbuszokon
és vonatokon, vonatállomásokon egyaránt bírságoltak.

A rendőrökből, csendőrökből,
helyi rendőrökből álló vegyes csapatok a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását célzó
óvintézkedések betartását ellenőrizték zsúfolt helyszíneken és a
tömegközlekedési eszközökön. A
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint a prefektusi hivatal utasítására szerveztek
és az elkövetkezőkben is folyamatosan szerveznek a Covid-19 terjedésének megakadályozására bevezetett kötelező óvintézkedések, a
járványügyi szabályozások betartását ellenőrző akciókat.
Ünnepek előtt és alatt is bírságolt
a rendőrség
A járványügyi szabályok betartását az ünnepek előtt, de az ünnepek idején is ellenőrizte és azt
követően is ellenőrzi majd a rendőrség. A karácsony előtti napokban
a rendőrség a forgalmasabb helyszíneken vizsgálódott és szúrta ki
a szabálytalankodókat.
Tömegközlekedési járműveken,
piacokon és bevásárlóközpontokban is ellenőrizték a járványügyi

szabályok betartását. A szentestét
megelőző órákban egyetlen nap
alatt 5.500 lejre róttak ki bírságokat Maros megyében.
Amint a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség sajtóosztálya tájékoztatott, háromezernél is több
személyt igazoltattak december
24-én. 150 kereskedelmi céget és
235 tömegközlekedési járművet ellenőriztek, és 3.040 személyt igazoltattak. Több mint 187 bírságot
róttak ki 5.500 lej értékben, köztük
141-et a nem megfelelő maszkviselés vagy annak hiánya miatt, 46ot pedig az éjszakai kijárási
korlátozás megszegése miatt. Az
ellenőrzéseket folytatják, a cél a
Covid–19-vírus terjedésének a
megakadályozása – tájékoztatott a
rendőrség sajtóosztálya.
December 27-én 60 kereskedelmi egységet, több mint 200 közszállítási járművet ellenőriztek,
2.300 személyt igazoltattak, mindenekelőtt a védőmaszk nélkül utazókat vagy a maszkot nem
előírásszerűen használókat büntették. 24 óra leforgása alatt 165 bírságot róttak ki 9.700 lej értékben.
Az ellenőrzések során megállapított kihágások miatt 126 esetben
róttak ki bírságot védőmaszk hiánya, 39 személyt a 23 óra utáni kijárási korlátozás megszegése miatt
bírságoltak.
Szilveszter éjszakáján sem
enyhítenek
Szilveszter éjszakáján sem enyhítenek a megszorításokon. Az év

végéhez közeledve rendőrségi közleményben emlékeztetnek a 2020.
évi 935-ös kormányrendeletre,
melynek értelmében tilos tömeges
ünnepi rendezvényeket, családi
eseményeket, esküvőket, keresztelőket, házibulikat tartani mind
kül-, mind beltéri helyszíneken, és
ez a magánrendezvényekre éppúgy vonatkozik, mint a nyilvánosakra.
Ugyanakkor 23–5 óra között
csak indokolt esetben hagyható el
a lakás, ezt pedig a rendfenntartók
igazoltatása során munkahelyi igazolvánnyal vagy magánügyben a
saját felelősségre kitöltött nyomtatvány felmutatásával kell alátámasztani. A munkahelyre tartó
személy munkahelyi igazolványnyal, a munkáltató által kiállított
vagy saját felelősségre kitöltött
nyilatkozattal közlekedhet az este
23 és hajnali 5 óra között bevezetett kijárási korlátozás idején. Személyes ügyintézésnek számít az
olyan egészségügyi ellátás, amely
nem tűr halasztást, illetve a gyógyszerbeszerzés. A településen átutazók, akárcsak azok, akik a
korlátozás idején utaznak repülővel, vonattal, tömegközlekedési
eszközzel, ezt megvásárolt utazási
jeggyel vagy más módon kell igazolják. Idősek vagy gyermekek,
betegek, fogyatékkal élők gondozása érdekében, akár haláleset
miatt is elhagyhatják lakásukat a
lakosok, a saját felelősségre tett
nyilatkozatot azonban minden
esetben fel kell mutatniuk. (sz.p.p)

Fotó: Maros Megyei Rendőr-felügyelőség

Január 5-ig várják a pályázatokat

Pedagógusok, diákok támogatása

A Ştiintescu-Richter kémiai
alap második kiadásához
2021. január 5-ig várják a
projektek regisztrációját, a
kémiai alap partnere a Richter Gedeon Románia.

A Marosszéki Közösségi Alapítvány felhívja mindazok figyelmét,
akik rajonganak a kémia iránt,
hogy jelentkezzenek egy olyan
projekt keretében, amelynek célja
a hallgatók aktív részvétele, gyakorlatok és kísérletek útján.
A pályázati útmutató letölthető a
https://mures.stiintescu.ro/detaliiinscriere-stiintescu.../ honlapról. A
Ştiinţescu Mureş a legnagyobb finanszírozási alap a természettudo-

mányok, technológia, mérnöki tudományok, matematika területén
Maros megyében, és egy nemzeti
mozgalom része a műszaki oktatás
újbóli fellendítésére, amely arra
ösztönzi a szenvedélyes pedagógusokat, hogy megmutassák a diákoknak – kísérletekkel, gyakorlati
tevékenységekkel és játékosan – a
tudományos diszciplínák azon oldalát, amelyet a tankönyvekben
nehéz megjeleníteni.
A Ştiinţescu alap küldetése,
hogy segítse a diákokat a tudomány végső értelmének felfedezésében. Ennek érdekében mentoroknak – tanároknak, tanulóknak, hallgatóknak, minden terület
szakembereinek – finanszírozási

forrásokat, útmutatást, támogatást
kínál. A Ştiintescu-Richter kémiai
alap első kiadásában három projektet finanszíroztak a kémia területén. Ehhez a kiadáshoz 16.000 lejes
alap áll rendelkezésre. Ebből az
alapból 4.000 és 8.000 lej közötti
projekteket finanszíroznak, amelyek az alább felsorolt összes alkalmazáskategóriához hozzáférhetők. Jelentkezhetek vegyészetért
rajongók (mérnökök, szabadúszók)
csapatai, nem kormányzati szervezetek, középiskolás diákok csapatai, tanárok és tanítók (egyénileg
vagy csoportosan), vegyes csapatok (a fenti kategóriák bármelyike)
– tájékoztatott a Ştiinţescu Mureş
csapata. (pálosy)

Óvatosan
a szilveszteri tűzijátékkal!

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség januárig ellenőrzi a
kereskedelmi forgáskörbe bekerült petárdák, pukkanók,
tűzijátékok forgalmazási engedélyét. Ettől függetlenül
már november első heteitől
petárdarobajtól hangosak a
megyeszékhely lakótelepei.

Szer Pálosy Piroska
Megkeresésünkre a rendőrség
sajtóosztálya arról tájékoztatott,
hogy a pirotechnikai eszközök
használatát szabályozó 1995. évi
126-os törvényt nem módosították,
a járványügyi szabályok alkalmazása mellett érvényesek a jogszabályok. A megyei rendőr-főkapitányság fegyverek, robbanóanyagok, veszélyes vegyi anyagok ellenőrzésével foglalkozó osztálya
emlékeztet, hogy a pirotechnikai
eszközöket a veszélyességük függvényében több kategóriába sorolják. A közbiztonság, a környezetvédelem és -biztonság megőrzése érdekében azonban mind a 2,
3 és 4-es osztályba tartozó, mind a
színpadi T1 és T2-es, illetve P2-es
besorolású pirotechnikai eszközöket tilos engedély nélkül forgalmazni. A pirotechnikai eszközök
használata az alábbi esetekben tiltott:
• éjféltől hajnali 6 óráig, helyi,
országos vagy nemzetközi események kivételével, a helyi hatóságok
jóváhagyásával;
• a négyemeletes épületek 50 méteres körzetében és a négyemeletesnél magasabb épületek 100 méteres
körzetében;
• a magas feszültségű villamos
hálózatok, a cseppfolyós vagy szilárdüzemanyag-lerakatok, gázzal
működő berendezések 500 méteres
körzetében;
• a vegyipari és kőolajipari objektumok közelében, amelyek tűzvagy robbanásveszélyesek, a forgalmas közutakon, vagy 500 méternél közelebb az erdőhöz, illetve
ahol fennáll a talajcsuszamlás vagy
lavinaveszély.
Akár egy év börtönbüntetés is
járhat
A robbanóanyagok, fegyverek,
pirotechnikai eszközök használatát
szabályozó törvény szerint a 2-es,
3-as és 4-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök (petárda, pukkanó, illetve szikrát szóró
tűzijátékok) engedély nélküli forgalmazása, használata, birtoklása
miatt három hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztés vagy tetemes
bírság szabható ki. Az érvényben
levő szabályozások értelmében a 3as és 4-es kategóriába sorolt tűzijátékokat csak a polgármesteri
hivatal, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség és az illetékes

Fotó: Vajda György (archiv)

megyei rendőr-felügyelőség engedélyével szervezhetnek. Az 1995.
évi 126-os törvény értelmében,
mely a robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök használatát szabályozza, az engedély nélküli
tűzijátékok forgalmazása és használata 3 hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztést vagy bírságot von
maga után. Engedély nélkül a magánszemélyek csak F1 kategóriába
tartozó pirotechnikai termékeket
használhatnak, amelyek kevésbé
veszélyesek, a hangerősség is elhanyagolható, és kisebb, zárt helyiségekben, lakásban is használhatók.
Magánszemélyeknek kizárólag az
1-es kategóriába sorolható pirotechnikai eszközök – csillagszórók, minifáklyák, tűzgyűrűk, gyertyák –
árusíthatók. Ezeket ugyancsak engedélyezett forgalmazóktól kell beszerezni, és elengedhetetlen az F1
feliratozás.
Balesetveszélyes szórakozás
A törvény értelmében azonban az
ilyen jellegű tűzijátékokat is csak
18 éven felülieknek árusíthatják. A
petárda viszont nem tartozik az 1es pirotechnikai osztályba – mivel
lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel van ellátva, gyújtószállal
vagy dörzsfejjel és késleltetővel felszerelve, amely az esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást kelt. Hasonlóképp a villanós
petárda, illetve annak telepet alkotó
változata, valamint azok a durranó
borsók, amelyek 2,5 mg-nál több
ezüstfulminátot tartalmaznak.
A rendőrség külön felhívja a szülők figyelmét, hogy ebben a periódusban
figyeljenek
jobban
gyermekeikre, mert a szórakozásra
szánt tűzijátékok használatával
fennáll a balesetveszély.
A 2-es pirotechnikai osztályba az
alacsony kockázattal és zajszinttel
járó eszközök tartoznak, melyeket a
szabadban lévő használatra szántak.
A 3-as pirotechnikai osztályba
tartozók a szabadban lévő nagy,
nyílt területen való használatra
valók, a 4-es pirotechnikai osztályba sorolható termékek nagy
kockázattal járnak, mindhárom kategóriát kizárólag pirotechnikus kezelheti.
Az engedély nélküli forgalmazás,
szállítás, megfelelő tárolás hiányában a bírságok 1.000–2.500 lej közöttiek lehetnek, de a jogszabályok
különböző cikkelyeinek be nem tartása miatt 3.000–6.000 lejes büntetéseket is kiszabhatnak. A román
nyelvű használati utasítás hiányában, illetve az érvényesség dátumának, a használat során esedékes
veszélyekre való figyelmeztetés hiánya miatt 5.000–7.500 lejes bírság
róható ki. A jogi személyekre kiszabható bírságok mértéke az előbbiek kétszerese is lehet.
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Online szilveszteri gála
a Budapesti
Operettszínházból

Ünnep a pápa hajléktalanszállójában

Esély egy új életre?

Néhány méterre a római Szent
Péter tértől, egy több száz éves
kastélyban meleg ételt és menedéket kínálnak a rászorulóknak. A
Palazzo Migliorit még tavaly novemberben nyitotta meg Ferenc
pápa, azzal a céllal, hogy a rászorulóknak egy új élet kezdetét jelentse.

„Sok szegény ember jött ide, és többen
végül rátaláltak az útjukra, az otthonukra.
Voltak, akik hazatértek a családjukhoz” –
mesélte Carlo Santoro, a Sant’Egidio Közösség igazgatója.
Az új életre való esély pedig most, a koronavírus-járvány idején talán még fontosabb, hiszen a hajléktalanok nem tudják
igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat: „Jelenleg a járvány miatt nagyon
nehéz bekerülni az egészségügyi rendszerbe, és ez a körülmény most nagyon
nagy kihívást jelent. Félnek bemenni a
kórházakba, nincs lehetőségük ellátáshoz
jutni. Hiszen próbálják elkerülni a tumultust a sürgősségin, amikor csak lehet” –
mondta Claudia Palazzolo a közösség egy
önkéntese.
„Sajnos, most ez a helyzet. Minden kórház a koronavírussal van elfoglalva. Az
utóbbi hónapban hárman haltak meg a közelben az egyik utcán, egyedül. És egyikük

A legnépszerűbb operett- és musicalrészletek, Llyod Webber, Bernstein, Strauss és
Kálmán művei szerepelnek a Budapesti
Operettszínház online újévköszöntő gáláján, amely december 31-én 15 órától ingyenesen tekinthető meg az interneten.

Hajléktalanokkal találkozott Ferenc pápa

sem a koronavírus miatt, hanem, mert magukra lettek hagyva” – tette hozzá Carlo
Santoro. Az Euronews római tudósítja,
Luca Palamara úgy fogalmazott: „Visszaadni a hajléktalanoknak és a szegényeknek
a méltóságukat nem csak a szállás biztosításáról szól, hanem a támogatásról, hogy
érdemes legyen egy új életet kezdeniük.”
„Ez a hely nekem most az otthont jelenti: alhatom, megmosakodhatom. Köszönjük a pápának, hogy tavaly
megnyitotta ezt a helyet. Máskülönben hol
lennénk most mind a harmincketten?” –

Ugrásszerűen fejlődő robotika

Forrás: euronews

mondta Mario, az egyik vendég, aki a
szállóban családra talált, és most mind
együtt töltötték a karácsonyt.
„Egy különleges kötődés alakult ki a
karácsonyi asztal körül a Sant’Egidio Közösség tagjai között – nem csak a szegények kötődnek egymáshoz, hanem mi is
hozzájuk, hiszen itt egy család alakul ki
olyanoknak, akiknek nincs családjuk,
azoknak, akik egyedül maradtak volna karácsonykor” – tette hozzá a közösség igazgatója. (mózes)
(Forrás: euronews)

„A szólistákat, énekkart, musical és balettegyüttest felvonultató produkcióban mindenki megtalálja a számára kedves darabot” – mondta Janza
Kata, a társulat színművésze, szólistája az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.
Hozzátette, hogy bár a járvány a Budapesti Operettszínház működését is érzékenyen érinti, az elmúlt időszakban az István, a királytól a
Csárdáskirálynőn át A Pendragon-legendáig számos online előadást tartottak. A társulat karácsonykor a Diótörő különleges változatát mutatta be,
amelyben a művészek verseket szavaltak.
A Budapesti Operettszínházban ősszel, majd
decemberben is koronavírustesztet végeztek a társulat tagjain. Ez az operettrajongó művészettörténész, galériatulajdonos Eleni Korani támogatásával
valósult meg. Utóbbi a műsorban elmondta, hogy
az először százhatvan, majd kétszáz teszt adományozásával a minél biztonságosabb előadásokat
akarta segíteni. (MTI)

„Új modellek és módszerek kidolgozására törekszünk”

A BBTE mikrointerjú-sorozatának utolsó részében dr. Sándor Bulcsú, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Fizika Karának egyetemi adjunktusa
beszélt az egyszerű robotok
önszerveződő
mozgásának
alapvető fizikai mechanizmusait vizsgáló projektről: „A
projekt újdonsága, hogy olyan
alternatív megoldásokat vizsgálunk, melyek során a különböző mozgásformák részben
önszerveződő módon alakulnak ki. (…) A tanulmányozott
robotok egyszerű, kerekeken
guruló, illetve hatlábú, lépkedő robotmodellek, amelyek
önszerveződő módon alakítják ki a helyváltoztatáshoz
szükséges fázisviszonyokat
(például a lábak megfelelő
sorrendben történő mozgatását).” Dr. Sándor Bulcsú posztdoktori kutatási projektjének
címe: Attraktorok a robotikában: robotok mozgásának
tanulmányozása a dinamikai
rendszerek szemszögéből.

Serestély Zalán

– Melyek a projekt fontosabb
célkitűzései, és miben ragadható
meg az újdonsága?
– A projekt keretében egyszerű
robotok önszerveződő mozgásának
alapvető fizikai mechanizmusait
vizsgáljuk. Az elmúlt évtizedben
ugrásszerű fejlődést figyelhettünk
meg a robotika területén. Míg korábban többnyire csak tudományosfantasztikus filmekben találkozhattunk robotokkal, ma már rengeteg olyan videó érhető el az interneten, ahol emberekkel együtt
sétálnak két-, négy- vagy hatlábú
robotok, különböző akrobatikus
mutatványokat végeznek, vagy
éppen valamilyen komplex terepen
közelítenek meg katasztrófa sújtotta
területeket. A robotporszívók megjelentek már az erdélyi háztartásokban is, a drónok ma már a
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szabadtéri események kötelező résztvevői, de
egyre több olyan ország
van, ahol a bevásárlóközpontokban is egy-egy
robot ajánlja fel segítségét. Mindez jól szemlélteti, hogy a robotok
irányítása és építése területén milyen sok előrelépés történt a közelmúltban. Az irányítás területén azonban a legtöbb
megoldás két módszer
köré csoportosítható. Nagyon precíz műveletek elvégzéséhez
többnyire
egzaktul kiszámolt trajektóriákat használnak, amelyeket a robot minden
alkotóelemének pontosan
kell követnie (például a
gyártósorok robotkarjai).
Általánosabb műveletek
(például városi környezetben történő közlekedés) esetében gyakran a
tanítható neurális hálózatok jelentenek jó megoldást. Mindkét esetben
nagy mennyiségű számítás valós
időben történő elvégzésére is szükség van. A projekt újdonsága, hogy
olyan alternatív megoldásokat vizsgálunk, melyek során a különböző
mozgásformák részben önszerveződő módon alakulnak ki. A természetben rengeteg önszerveződő
dinamikai jelenséget figyelhetünk
meg, a halrajok mozgásától kezdve
a színházi közönség vastapsának kialakulásáig. Ezekben a jelenségekben az a közös, hogy az egyes
egyedek csak egyszerű lokális szabályokat követnek, viszont az egyedek közötti kölcsönhatások révén
valamilyen globális „rend” alakul ki
a rendszerben anélkül, hogy egy
külső karmester irányítaná őket. A
robotok esetében ez úgy valósítható
meg, hogy olyan irányítási mechanizmust használunk, amely során a
robot minden egyes aktuátora egyegy lokális törvény szerint működik, az aktuátorok pedig a robot

teste által, illetve a környezeten keresztül egymással kölcsönhatásban
állva hoznak létre a robot helyváltoztatásához szükséges valamilyen
mozgásformát. Ezeket a mozgásformákat a dinamikai rendszerek területén attraktoroknak nevezzük. A
projekt célja tehát ilyen önszerveződő mozgásformák létrehozása és
vizsgálata. A tanulmányozott robotok egyszerű, kerekeken guruló, illetve hatlábú, lépkedő robotmodellek, amelyek önszerveződő
módon alakítják ki a helyváltoztatáshoz szükséges fázisviszonyokat
(például a lábak megfelelő sorrendben történő mozgatását). A kutatás
során elméleti, analitikus számításokkal próbálunk egzakt vagy közelítő eredményeket adni a várható
dinamikára vonatkozóan, numerikus
szimulációs módszerekkel egészítve
ki ezeket az eredményeket. Végül
pedig valós robotokon teszteljük elméletünk helyességét, és feldolgozzuk az így kapott mérési eredményeket. A kutatás tehát nem a ro-

botok pontosabb irányítását
célozza, hanem olyan modellek és módszerek megalkotását, amelyek segítségével a különböző mozgásformák részben önszerveződő módon is kialakulhatnak. Ezt a megközelítést
nevezzük
mi
angolul „attractoring”-nak,
amelynek szó szerinti fordítása talán az „attraktorozás”
lenne.
– Milyen tudományterületeken zajlik, milyen tudományterületeket
kapcsol
össze a kutatás?
– A vizsgált kérdések tágabb értelemben véve a fizika, matematika, mérnöki
tudományok, informatika és
élettudományok határterületeit érintik. A használt módszerek
többnyire
a
statisztikus fizika, a komplex
dinamikai rendszerek és a
kaotikus dinamika eszköztárából érkeznek. Ugyanakkor a motiváció, a modellek egyes elemei és
természetesen az alkalmazások a
robotika, a mesterséges intelligencia és a neurális hálózatok területeihez is kapcsolódnak. Ezt az új
kutatási irányt a szakirodalomban a
robofizika néven is emlegetik.
A projekt ötlete és előzményei a
frankfurti doktori és posztdoktori
kutatásaimhoz kötődnek, így természetesen a kutatás során a Goethe
Egyetemen dolgozó Claudius Gros
kutatócsoportjával is együttműködünk. Az elmúlt években a BBTE
Magyar Fizika Intézetében Néda
Zoltán irányításával számos érdekes, önszerveződéssel és kollektív
jelenségekkel kapcsolatos kutatási
eredmény született. Az önszerveződő robotok tanulmányozása így
tulajdonképpen az itt zajló kutatások kiterjesztése egy új és izgalmas
területre.
– Milyen relevanciával bírnak,
milyen területeken alkalmazhatók a
projekt várható eredményei?

– A projekt keretében elsősorban
érdekes elméleti kérdések megválaszolására, új modellek és módszerek kidolgozására törekszünk.
Elméleti szempontból lényeges, új
eredményeket nyújthat az, ha a javasolt önszerveződő irányítási mechanizmus
működőképesnek
bizonyul többféle robotmodell esetében is. Az erre vonatkozó kezdeti
eredményeink biztatók. Nagy áttörést hosszú távon az jelentene, ha az
itt kidolgozott modellek alapmodellekké válnának a későbbiekben
ezen a területen. A kutatás során
számos új, az önszerveződést szabályozó mennyiség bevezetésére
lesz szükség, amelyeknek szintén
fontos szerepük lehet a komplex
rendszerek területén.
Önszerveződő mozgásformák kidolgozása autonóm robotok fejlesztéséhez is hozzájárulhat. Természetesen nem várható el, hogy az általunk tanulmányozott egyszerű
modellek precíz mozgások koordinálását tegyék lehetővé, de a már elterjedt irányítási módszerekkel
kombinálva csökkenthetik a lokálisan elvégzendő számítási igényt. A
modelljeink ugyanakkor gyakran az
állatvilágból inspirált modellek, így
talán a kutatás során az előlények
helyváltoztatási mechanizmusainak
a megértéséhez is közelebb kerülünk.
Végül pedig minden kutatási projekt nagyon fontos, de gyakran elfelejtett hozadéka az, hogy a
munkában részt vevő alap- és mesterképzéses diákok megismerkedhetnek a természettudományos
kutatás módszertanával. Konkrét
feladatokon keresztül megtanulják,
hogyan alkalmazhatók az egyetemi
képzés során elsajátított elméleti ismeretek, találkoznak új módszerekkel, megismerik a tudományterület
jelenlegi határait, és remélhetőleg
felismerik, hogy a tudomány mindenkié, mindenki számára tartogat
érdekes és releváns megoldandó
problémákat.
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Újabb kínai vakcina lépett
a klinikai tesztek harmadik fázisába

Újabb kínai fejlesztésű, koronavírus elleni
vakcina lépett a klinikai tesztek harmadik fázisába, miután az állatkísérletek biztató
eredménnyel zárultak – jelentette hétfőn a
gyártó közlésére hivatkozva a Hszinhua kínai
állami hírügynökség.

A dél-kínai Kunming városban székelő Walvax
Biotechnology nevű gyógyszergyártónak a pekingi
Tsinghua Egyetem, valamint a tiencsini orvostudományi egyetem kutatóival közösen kifejlesztett oltóanyaga adenovírus-vektor alapú, és csimpánzvért
felhasználva állították elő.
Hatásmechanizmusa éppen arra épül, hogy az emberi testben jellemzően nem találhatók meg a csimpánzok által hordozott adenovírusokat semlegesíteni
képes antitestek.
Az oltóanyag ennek köszönhetően kis valószínűséggel válthat ki kedvezőtlen reakciót az emberi szervezetből, ugyanakkor az oltást követően erős
immunitást biztosíthat – idézte a Hszinhua a kutatócsoport vezetőjét, aki azt is elmondta, hogy az állat-

kísérletek során nem figyeltek meg súlyos mellékhatásokat.
Az oltóanyag klinikai tesztjeinek harmadik fázisát
külföldön, a járvány által súlyosabban érintett országokban fogják elvégezni, hiszen Kínában jelenleg
nincsen elegendő Covid–19-es beteg ehhez.
Az oltóanyag gyártására szánt üzemeket vasárnap
kezdték el felépíteni Peking egyik déli kerületében,
hogy amint a klinikai tesztek eredményei megerősítik
a vakcina hatásosságát, az üzemek készen álljanak a
tömeggyártásra.
A Walwax közleménye szerint az oltóanyag 2021
közepére kaphatja meg a piacra lépéshez szükséges
engedélyeket, és az éves gyártási kapacitás meghaladja majd a 200 millió dózist.
A Walwax-fle vakcinán kívül jelenleg öt kínai fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyag áll a klinikai
tesztek harmadik fázisában. Közülük a kínai Hadtudományi Akadémia és a CanSino Biologics kínai
gyógyszergyártó közös vakcinája is adenovírus-vektor alapú. (MTI)

200 millió eurós nyeremény
a karácsonyi lottón

Mintegy 200 millió eurót nyertek kedden az
El Gordo (A kövér) nevű hagyományos spanyol karácsonyi lottón egy olyan autóipari
cég dolgozói, amely a koronavírus-járvány
miatt nehéz helyzetbe került.

A Reus városa közelében működő Industrias Teixedó vállalat elnöke a spanyol közszolgálati televíziónak elmondta: véletlenszerűen választotta ki a
72897-es számsort, amelyet közösen játszottak meg
a munkatársak, és amely végül főnyereményt ért.
Elmondása szerint a pénz a legjobbkor jött, mert a
járvány miatt a cég csökkentett munkaidőben, állami
támogatással tudta csak tovább foglalkoztatni 440 alkalmazottját, akik közül most gyakorlatilag mindenki
részesült a nyereményből.
A főnyeremény szelvényenként 400 ezer eurót jelent, adózás után 328 ezer eurót kap kézhez egy-egy
szelvény tulajdonosa.
A spanyol karácsonyi lottó sajátossága, hogy egy
számból sok szelvényt adnak el, így lehetnek sokan a
fődíj nyertesei. Ebben az évben az ország számos
pontján örülhettek a főnyereménynek, például Granadában, Madridban és Punta Umbríában is.

A járványügyi intézkedések miatt sok lottózóban
most hiába várták a szerencséseket az ilyenkor szokásos közös ünneplésre. Nem mindenhol maradt el a
pezsgőzés, de jóval visszafogottabban zajlott, mint
máskor, ezúttal maszkban és összeölelkezések nélkül.
Az egészségügyi korlátozások a sorsolásra is hatással voltak: 1913 óta először közönség nélkül húzták
ki a számokat a San Ildefonso általános iskola diákjai
a Királyi Színházban (Teatro Real). A gyerekek csak
a sorsolás idejére vehették le magukról a maszkot,
mivel a számokat és a hozzájuk tartozó nyereményt
is énekelve mondják be a húzás után.
Idén több mint 2,4 milliárd eurót osztottak szét a
spanyol karácsonyi lottón, amelyen minden évben
1807 számsort jutalmaznak nyereménnyel.
Az állami szerencsejáték-társaság (Selae) tájékoztatása szerint a karácsonyi lottó szelvényeiből 2,58
milliárd euró értékben vásároltak ebben az évben, ami
11 százalékkal kevesebb a tavalyinál.
A múlt évben még a 20 ezer euró feletti nyeremények után kellett adót fizetni, azonban ettől az
évtől az adózási küszöböt felemelték 40 ezer euróra. (MTI)

2021. januárban is
vásárolhatók kincstárjegyek

A Pénzügyminisztérium 2021. január 4-étől, a kincstári program keretében három új, 1, 3 és 5 éves
lejáratú kincstárjegyet bocsát ki, 3,25%-os, 3,5%-os és 3,75%-os kamattal.
A kincstárjegyeket a következő helyeken lehet megvásárolni:
Január 4–27. között az Állami Kincstárban (Trezoreria Statului)
Január 4–26. között a városi postahivatalokban, január 4–25. között a vidéki postahivatalokban.

A kincstárjegyek névértéke 1 lej. A kamatot a kibocsátási útmutatóban megjelölt határidők szerint
fizetik. A kincstárjegyek átruházhatók és a futamidő lejárta előtt is kiválthatók.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában
betöltötték a 18. életévüket.
A befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását
egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik igazolják
örökösi minőségüket.
Nagy az érdeklődés a Pénzügyminisztérium által lehetővé tett megtakarítási mód iránt, mivel az ebből
származó nyereség adómentes.
A kincstárjegyekből származó bevétellel a költségvetési hiányt pótolják, és fedezik az államadósságot.

A kincstárjegyek kibocsátásával kapcsolatos információk,
valamint az ezekkel kapcsolatos utólagos módosítások
a következő internetes elérhetőségen olvashatók: www.mfinante.gov.ro (Datorie publică szakasz),
www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro.

A közönségszolgálati és sajtóosztály

Sophia Loren
humanitárius díjat kap

Humanitárius díjjal tünteti ki
Sophia Lorent a 25. Capri
Hollywoodi Nemzetközi Filmfesztivál – jelentették be a
szervezők.

A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a december 26. és
január 2. között zajló filmfesztivált
először rendezik meg virtuális formában a pandémia miatt. A 86 éves
Sophia Loren 11 év után szerepelt
ismét egy játékfilmben. Az Előttem
az élet című regény nyomán forgatott produkcióban holokauszttúlélőt
alakít, aki egykor prostituált volt.
Amikor az idős asszony gondjaira
bíznak egy szenegáli fiút, különös
kapcsolat alakul ki a két súlyos traumákat elszenvedő ember között.
Az Előttem az élet című filmet
Loren egyik fia, Edoardo Ponti rendezte, és világszerte a Netflix forgalmazza. Bár Olaszország a
legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába idén Gianfranco Rosi
Notturno című dokumentumfilmjét
nevezte, Loren alakítását sokan emlegetik a legjobb színésznő kategória Oscar-esélyesei között. Emellett
a film betétdala, az Io sí is jelölést
kaphat a legjobb filmdalok Oscarmezőnyében. „Az Előttem az élet a
tolerancia, a megbocsátás és a szeretet meséje, egy olyan történet,
amely azokat az értékeket mutatja
be, amelyek ma különösen fontossá

Forrás: Baltimore Sun

váltak” – fogalmazott közleményében Tony Renis, a fesztivál tiszteletbeli elnöke. Mint hozzáfűzte:
Edoardo Ponti filmje világszerte
megérinti a közönséget, „a legendás
Sophia Loren pedig ismét egy új,
feledhetetlen karaktert formál meg
csodálatos, díjra érdemes alakítással”. Pascal Vicedomini, a Capri
Hollywoodi Nemzetközi Filmfesztivál alapítója és producere az alkalmat megragadva invitálta a
nemzetközi közönséget a virtuális
mustrára, amelynek nyolc napja
alatt gazdag filmes programot láthatnak a nézők, s emellett online
szakmai találkozókat és díjátadó ceremóniát is tartanak. (MTI)

Az EU támogatja
az oltóanyaghoz való hozzáférést

Az Európai Bizottság hétfőn 70 millió eurós pénzügyi támogatási csomagot fogadott el az európai uniós tagjelölt országok felkészülésének segítésére létrehozott, úgynevezett előcsatlakozási eszköz keretéből, hogy
elősegítse a nyugat-balkáni térséghez tartozó országok korai hozzáférését
a koronavírus elleni oltóanyaghoz – jelentett be a brüsszeli testület sajtóközleményben.
A támogatás lehetővé teszi, hogy a régió országai – Albánia, BoszniaHercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia – oltóanyagot vásárolhassanak attól a hat gyógyszeripari vállalattól,
amelyekkel az unió – tagállamaival közösen – előzetes oltóanyag-felvásárlási megállapodást kötött, és elősegíti a vakcina beadásához szükséges
eszközök megvásárlását is ezen országok számára. A brüsszeli finanszírozás segítségével a nyugat-balkáni országok az EU-tagországokkal párhuzamosan megkezdhetik oltási programjuk végrehajtását – áll a
közleményben. (MTI)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

Az 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

AjárványügyihelyzetrevalótekintettelaHelyiKözszállításiRt.felhívjafigyelmüket,hogyakártyatípusú
ingyenesbérletekazelsőnegyedévvégéig,azaz2021.
március31-igérvényesekmaradnak.

*

A diákok és egyetemisták figyelmébe!

A vakáció alatt a marosvásárhelyi közszállításban
a  kártya típusú ingyenes bérletek NEM ÉRVÉNYESEK.Adiákoknakésegyetemistáknakjegyetkell
váltaniuk!
Tatár Béla vezérigazgató
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 100 kg-os disznó. Tel. 0754895-544, 0365/410-075. (10120-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)
SZÉPÜLJÖN otthon az ünnepekre!
Családi fodrász igénybe vehető.
Programálás: 0740-451-092. (10122)

MEGEMLÉKEZÉS

Hirtelen távoztál, egy perc
alatt, számunkra csak a
döbbenet és a fájdalom
maradt. Életed elszállt, mint a
virágillat,
jóságos
szíved
pihen a föld alatt. Az élet
csendesen megy tovább, fájó
emléked elkísér minket egy
életen át.
Fájó
szívvel
emlékezünk
december 29-én a holtmarosi
DEMETER BÉLÁRA halálának
első évfordulóján. Emlékeznek rá szerető szülei, felesége
és két gyermeke, két testvére
és azok családja. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (10124)
Negyven nap telt el, amióta a
nagyon
szeretett
DORIN
CONSTANTIN
STEFANELLI
eltávozott közülünk. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik akár csak
gondolatban velünk voltak,
együttéreztek
velünk,
és
virággal búcsúztak tőle.
A Stefanelli család. (10181)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagybácsi, unokatestvér, sógor, rokon, barát és
jó szomszéd,
BALÁZS ANDRÁS
folyó hó 25-én, életének 91. évében csendesen megpihent. Temetése folyó hó 28-án, hétfőn
11.30 órakor volt a remeteszegi
temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon, jó szomszéd,
özv. BORZÁS MÁRIA
szül. Szabó
életének 92. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
december 28-án, hétfőn 15 órakor volt a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10176-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk kedves kolléganőnktől,
KÁSZONI ÉVÁTÓL.
Nyugodj békében, Éva! Az Ady
negyed családorvosi rendelőjének munkaközössége. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, december 29-ére, FARAGÓ
SÁNDOR halálának 5. évfordulóján.
Drága emlékét szívünkben őrizzük.
Felesége és a család minden tagja.
Nyugodj békében, Sanyi tata! (10183)

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet. De ő nekünk sohasem lesz
halott, mert a jók örökké élnek, mint a csillagok. Szomorú szívvel emlékezünk december 29-én ZUDOR JÁNOSRA halálának 18.
évfordulóján. Emléke legyen áldott! Szerettei. (10143-I)
Nagyon hirtelen, egy súlyos, fájdalmas betegségben távoztál el tőlem, ami örökké
fájni fog, amíg csak élek.
Szívem összeszorul, ha rád gondolok, csak
a szép emlékeid, szavaid maradtak, két
karod ölelése, amivel átöleltél, mindentől
megóvtál engem.
Fájó szívvel emlékezem december 30-án a
drága jó férjemre, a szentháromsági születésű PÉTERFI GYULÁRA halálának 13. évfordulóján. Akik ismerték, szerették, áldozzanak egy percet emlékére. Emléked
legyen áldott, pihenésed csendes! Szívemben megmarad a hit,
a remény és a szeretet. A te kicsi feleséged, Rózsikád. (10185)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagytata, após, apatárs, sógor,
rokon és jó szomszéd, a holtmarosi születésű
id. CSATLÓS JENŐ
a volt Mobila Szövetkezet
nyugalmazott mestere
életének 81. évében december
25-én csendesen megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Lídia, fiai: Jenő és Loránd és feleségük, unokája, Lacika, testvére, Attila és felesége,
anyatársa, sógornője és fiai, a
keresztgyermekek, rokonok és
jó szomszédok. (10190-I)
Élj úgy, hogy ne vegyenek észre
ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész.” (V. Hugo)
Id. CSATLÓS JENŐ
úgy ment el szerényen, 81 évesen, ahogy élt.
Emlékét örökké megőrizzük.
Nyugodjál békében!
Szerető fia, Loránd és Babuci.
(10190-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
nagynéni,
anyós,
anyatárs,
rokon, jó szomszéd és ismerős,
a marosvásárhelyi születésű
LÁSZLÓ MAGDOLNA
szül. ASZALOS MAGDOLNA
drága szíve életének 76. évében
rövid szenvedés után örökre
megpihent. Drága halottunk temetése december 29-én 15 órakor lesz a klinikák melletti
temetőben. Nyugodjon békében!
Búcsúzik szeretett fia, István,
leánya, Enikő, unokája, Szilárd,
és hozzátartozói. (10177-I)
Bánatos szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anya, mama és testvér,
VARGA JOLÁN
75 évesen, nagy szenvedés után
örökre megpihent. Temetése
december 29-én, kedden 13 órakor lesz a római katolikus temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Bánatos gyászoló családja és
hozzátartozói. (10186-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a drága jó
férj, édesapa, nagyapa, após,
testvér, rokon és jó barát,
dr. SÁROSI LÁSZLÓ
Backamadaras és Szentgerice
nyugalmazott körzeti főorvosa
életének 83. évében, 2020. december 27-én, türelemmel viselt,
hosszas betegség után csendesen megpihent. Drága halottunkat 2020. december
29-én,
kedden 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra katolikus szertartás
szerint a marosvásárhelyi református temetőben. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes!
Emléke örökké él szívünkben!
A gyászoló család. (10182-I)
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, fáradt tested nyugodjon
békében.
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, após,
sógor, apatárs, rokon és szomszéd,
id. GÓLYA MIHÁLY
életének 79. évében, 2020. december 28-án, türelemmel viselt,
hosszas betegség után csendesen megpihent. Drága halottunkat 2020. december 30-án, szerdán 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a gernyeszegi temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik felesége,
két fia, menyei és négy
unokája. (-I)
Megrendült szívvel, mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy életének
77. évében elhunyt
SZAKÁLL ISTVÁN.
Drága halottunk búcsúztatója
2020. december 30-án, szerdán
11 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temető cintermében,
majd ezt követően helyezzük
örök nyugalomra szűk családi
körben a havadi családi sírkertben. Kérjük, a koszorúktól, csokroktól és virágoktól tekintsenek
el. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10196-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, testvér, sógor,
rokon, szomszéd, egykori munkatárs,
MOLDOVÁN JÁNOS
életének 56. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése
2020. december 30-án, szerdán
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (p.-I)
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
édesapámtól,
MOLDOVÁN JÁNOSTÓL.
Drága lelked, fáradt tested nyugodjon békében! (p.-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett
édesanya,
rokon,
anyós, anyatárs, jó szomszéd, ismerős,
özv. PAP JÁNOSNÉ
szül. PÁSZTOR JULIÁNNA
radnóti lakos, életének 88. évében átadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2020. december 29én, kedden 13 órakor kísérjük a
radnóti ravatalozóból, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerető családja. (-I)
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy szeretett édesanyánk,
nagymamánk, dédink, üknagymamánk,
ÚJFALUSI ANNA
106 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2020. december
29-én, kedden 12 órakor lesz a
marosvásárhelyi katolikus temetőben. Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik gyászunkban
velünk éreznek.
A gyászoló család. (v.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Kezedre bízom lelkemet, te
váltasz meg engem, Uram, igaz
Isten!” (Zsolt. 31,6)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Kiss Tünde tanfelügyelő
asszonynak ÉDESAPJA, KEDEI
ZOLTÁN elhunyta alkalmából.
Isten szeretete ölelje magához
fájdalmában, és adjon vigasztalást a veszteségben. A Maros
megyei református vallástanárok közössége. (10200-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki dr. Sipos Emese kolléganőnknek, együttérzünk szeretett
ÉDESAPJA elvesztése
okozta fájdalmában. Kedves
Emese, ÉDESAPÁDAT Isten
nyugtassa békében, emléke
legyen
áldott!
A
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti
Egyetem
Gyógyszerészeti Karának oktatói. (-I)
„Énekelek az Úrnak egész
életemben, zengedezem az én
Istenemnek, amíg vagyok.”
(Zsolt. 104.33)
Ilyennek
ismertük
INCZE
MÁRIÁT (szül. Szőcs), kórustársunkat,
akinek
családjává
lettünk az énekkarban, s akinek
halálhíre megszomorított, de
vigasztalásunk az Úr, aki
mennyei családjába vár, aki
életünknek és halálunknak
uraként örök életet készített
számunkra.
Részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak, vigasztalást kérve. A Psalmus kórus
tagjai. (10174-I)
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Fájdalomtól megtört szívvel
búcsúzunk kedves barátunktól, dr. SÁROSI LÁSZLÓTÓL.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk
szeretteinek: feleségének és
lányainak. Emlékét mindörökké
megőrizzük. Jó barátai. (10189-I)
Sajnálattal értesültünk SZAKÁLL
ISTVÁN volt iskola- és munkatársam elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Isten nyugtassa! Izsák András és
családja. (10172-I)
Megrendült
szívvel
vettük
tudomásul volt munkatársunk,
SZAKÁLL ISTVÁN halálhírét.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Csendes nyugodalmat! Volt kollégái a MOPAN
karbantartó részlegéről. (10172-I)
Megrendülten vettünk tudomást Marossy Imola kolléganőnk szeretett FÉRJE haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Marossy Imola kolléganőnknek, együttérzünk vele szeretett
FÉRJE elvesztése miatt érzett
fájdalmában.
Az
Aquaserv
munkaközössége. (sz.-I)
Szomorúan értesültünk kolléganőnk,
Sipos
Emese
ÉDESAPJA haláláról. Kedves
Emese, részvéttel osztozunk
gyászodban. Édesapád emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Az Erdélyi MúzeumEgyesület Orvosi és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának
elnöksége. (sz.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki KEDEI ZOLTÁN festőművész
hozzátartozóinak és szeretteinek. Vigasztalódást kívánunk.
Dr. Tatai Ildikó és családja. (-I)
Megrendülten búcsúzom volt
asszisztensnőmtől, KÁSZONI
ÉVÁTÓL. Embersége, szakmája
iránti szeretete példaértékű. A
magam és családom nevében
őszinte részvétünk gyászoló
szeretteinek. Isten nyugtassa
békében! Dr. Szakács Zsófia.
(10194-I)
Mély megrendüléssel értesültünk Fazakas Attila volt osztálytársunk haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A szászrégeni középiskola
1962-ben végzett diákjai. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
halottunk,
NAGY
FERENC
temetésén december 24-én részt
vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, segítő kezet nyújtottak
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (10173-I)
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik BALÁZS ANDRÁS
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek. Külön köszönet szomszédainak és ápolóinak,
akik a legnehezebb időkben is
önzetlenül segítették. (10198-I)
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