
Márciusban 
próbavizsgák
A világjárvány miatt tavaly elmaradtak
a végzős évfolyamok próbavizsgái,
idén azonban mind a képességvizsga,
mind az érettségi előtt állók számára
megtartják a tudásmérés ,,főpróbáját”.
A tanügyminisztérium február 16-i,
keddi sajtóközleménye szerint erre
március végén kerül sor.
____________4.
Emlékezés 
dr. Balogh Lászlóra
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Intézet Gyógyszerészeti
Kara első dékánjának nevezték ki
1950. október 1-től. Bár ezt a tisztsé-
get csupán szűk három évig, 1953.
április 30-ig töltötte be, dékánként e
rövid idő alatt is hasznos tevékenysé-
get fejtett ki.
____________5.
Nőtt a gyülekezet
A beresztelki református gyülekezet –
más erdélyi falvak közösségéhez ha-
sonlóan – apadó tendenciát mutatott
az elmúlt évtizedben. A világjárvány
esztendeje azonban – mintha csak a
Covid–19-cel dacolt volna – növeke-
dést hozott – tudtuk meg Szép Eduárd
lelkipásztortól, aki 13. éve szolgál a
mezőségi településen.
____________10.

Idén lesz tíz éve, hogy a turbinaárok partján, az egykori
Május 1. strand és a Víkendtelep közötti részen levő épületek
üresen állnak, az állaguk romlik, nyomornegyedbe illő lát-
ványt nyújtanak. A roma családok kilakoltatása után az előző
városvezetés semmit nem tett a múlt század elején felhú-
zott, Margaréta utcai műemlék épületek megmentéséért, ta-
valy kerítést húztak eléjük, amely valamelyest takarja a
lehangoló látványt. A jelenlegi városvezetés nemrég állag-
megőrzési munkálatokat rendelt el, felújítanák, és turisztikai
rendeltetést adnának neki.

Tíz éve, hogy az előző városvezetés elköltöztette a Margaréta utcai
házsorból az ott lakó családokat, és felszámolták a fertőt, a köztisztasági
vállalat több tonna szemetet szállított el, amit a romák hagytak maguk
után. Egy időben szóba került, hogy lebontanák a rossz állapotban lévő
épületeket, azonban a Maros Megyei Múzeum képviselői felhívták a fi-
gyelmet, hogy az építészeti örökséghez tartoznak, az egyetlen megoldás,
hogy felújítják őket. Ám erre egy évtized elteltével sem került sor, az in-
gatlan tönkrement, egy részen beszakadt a tető, a vakolat omladozik, az
ajtók, ablakok hiányoznak, a vezetékeket ellopták, arra pedig, hogy ott
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Menyhárt Borbála

Karma vagy tehetetlenség?

Elégedetlenséggel, sztrájkfenyegetésekkel szembesült tegnap is a
kormány, amely megszorításokkal indította mandátumát. 

Az elégedetlenség egyik oka az energiapiac liberalizálása, ami
miatt a lakosság 13–26 százalékkal drágább villanyszámlát lesz kény-
telen fizetni, ha nem köt új szerződést a versenypiacon. A közalkal-
mazottak és a közméltóságok bérének, pótlékainak befagyasztása
szintén tiltakozáshullámot váltott ki. A legnagyobb szakszervezeti
tömb már az óév utolsó előtti napján utcára vonult, és további tünte-
téseket harangozott be. De tiltakoznak a pedagógusok, a rendvédelmi
szervek dolgozói és a bírósági jegyzők is. 

Egy közismert bioterapeuta szerint átok ül az országon, mert meg-
gyilkolta vezetőit. A karma meg egyre erősödik, miközben az ország
vezetőit – és nem csak – gyűlölet, bosszúvágy, marakodás jellemzi. 

A köztudatban a karma kifejezést az emberi élet sorsszerűségeként
használják. A karma törvénye magában foglalja a tettet, annak okát
és következményeit. A karma törvényszerűsége szerint az emberi sors
nem véletlenszerűen, hanem ok-okozati úton változik. A karma tör-
vénye szerint minden tettünk visszahatást von maga után, és tetteink
visszaható ereje utolér bennünket. Minden cselekedetnek, gondolat-
nak vagy szónak következménye van. Áldásként vagy teherként vissza-
tér hozzánk, mint egy bumeráng. 

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Állagmegőrzési munkálatok a Margaréta utcai házsoron

Felújítanák az omladozó ingatlant



Apa és fia fotókiállítása 
Mincsor Szabolcs és Tamás mutatkozik be a marosvásár-
helyi Bernády Házban. Tárlatuk február 18-án, csütörtö-
kön (ma) 17 órakor nyílik meg az emeleti galériában. A
vendégek a gyergyószentmiklósi fotósmozgalom képvise-
lői, szenvedélyük a drón- és éjszakai asztrofotózás. A fény-
képezésnek erről az utóbbi időben fellendülő területéről
hoznak el 45 képet erre a kiállításra. A felvételek meghatá-
rozó hányadát az apa, Mincsor Szabolcs készítette, de 13
éves fia is mind több elismerést szerez magának fotóival,
ezekből szerepel néhány első közös jelentkezésükön. 

Rendkívüli szimfonikus hangverseny
Február 18-án, csütörtökön (ma) 19 órától rendkívüli szim-
fonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia és az Erdély Tv együttműködésében megvaló-

suló koncerten Adrian Petrescu vezényel, fellép a filhar-
mónia fúvószenekara. A nagyérdemű Tomasi Liturgikus
menetelő zenekar és Muszorgszkij–Hinsley Egy kiállítás
képei című művét hallgathatja meg. 

Online könyvbemutató 
B. Fülöp Erzsébet színművész, egyetemi tanár, a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának veze-
tője kötetét mutatják be február 19-én, pénteken 18
órakor. A szerző Szereptanulmányok – a színészi testszö-
veg hermeneutikai megközelítése című kötete a színházi
előadásban létrehozott színészi testbeszédet, a színészi
gesztust vizsgálja. A könyvet bemutatja dr. Jákfalvi Mag-
dolna színháztörténész, egyetemi tanár. Meghívottak: dr.
Kós Anna dékán, a rendezvény házigazdája és Valentin
Ajder, az Eikon Kiadó igazgatója. A beszélgetésbe, amelyet
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oldalán élőben 
Facebookon is közvetítenek, bárki bekapcsolódhat Zoom-
on keresztül a következő linken: https://us02web.zoom.us/j/
Meeting ID: 823 1683 1254. Passcode: 839180. 

Negyvennyolc új fertőzött 
Február 17-éig, szerdáig Maros megyében összesen
17.481 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A szerdai
adatok szerint 24 óra alatt 48 új esettel nőtt a fertőzöttek
száma, az érintetteknek korábban nem volt pozitív koro-
navírustesztjük. Az új betegek mellett 16 személynél már
korábban kimutatták a fertőzést, és a megismételt teszt is
pozitív lett. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
adatai szerint szerdán 197 Covid–19-fertőzöttet kezeltek
a megye kórházaiban. Eddig 16.260-an gyógyultak meg –
a kórházi ellátásban részesült, illetve az otthoni elkülöní-
tésben levő személyeket is beleértve – , 1499 tünetmentes
fertőzött tíz nap után, további 631 kérésre távozott a kór-
házból. A szerdai adatok szerint jelenleg 64 személy van
koronavírus-fertőzés gyanújával beutalva. A megye kórhá-
zaiban tegnapig 589 fertőzött hunyt el – olvasható a pre-
fektúra közleményében. 

120 éves az Örök adás-vevési 
szerződés 

1901. február 20-án köttetett az Örök adás-vevési szerző-
dés gróf Andrássy Gyula budapesti lakos mint eladó, illetve
a m. kir. államkincstár képviseletében Darányi Ignácz m.
kir. földmívelésügyi miniszter mint vevő között. Ennek alap-
ján vásárolta meg a magyar állami kincstár azokat a terü-
leteket, telkeket, amelyeken felépített 141 telepes házat a
Kárpát-medence negyvenhat településéről Marosludasra
telepedő családok számára. Új korszak vette kezdetét
mind a telepesek, mind a helyi magyar lakosok életében,
Marosludas Belső-, Andrássy-, Eczken- és Albistelepeinek
létesítése kezdődhetett el. A történelmi momentum felidé-
zésére, megünneplésére kerül sor február 21-én, vasár-
nap délelőtt Andrássytelepen, a református templomban,
majd a Boldog Gizella-templomban, valamint ifj. gr. And-
rássy Gyula szobránál, ahol ünnepi koszorút helyeznek el.
A hálaadó istentisztelet és szentmise után drd. Tóth Mária
Orsolya előadása, a Hajdina néptáncegyüttes táncosai és
a Haricska zenekar teszi emlékezetessé az ünnepséget.
A leszármazottak első alkalommal találkoznak, emlékez-
nek, méltatják e napot. Szervezők: Bukovinai Székely
Csűr-MS Egyesület, Hajdina Kulturális Egyesület 

Termelők, kézművesek 
jelentkezését várják 

Március 26–28. között először szervez húsvéti vásárt a
marosvásárhelyi várban a Parapács Egyesület. A rendez-
vény célja, hogy a Maros megyei kulturális értékeket, ha-
gyományokat felelevenítse, a helyi hagyományos
termelőknek, kézműveseknek teret adjon termékeik érté-
kesítésére, népszerűsítésére. A szervezők igyekeznek
megszólítani minél több marosvásárhelyi civil szervezetet,
kulturális intézményt, hogy csatlakozzanak partnerként a
kezdeményezéshez, ezáltal is bővítve a programkínálatot,
hogy a kirakóvásár mellett kézműves-foglalkozások, ki-
sebb koncertek, előadások, kóstolók színesítsék a prog-
ramot. A Parapács Egyesület felhívást intéz a Maros
megyei termelőkhöz, a megyében alkotó kézművesekhez,
hogy jelentkezzenek a vásárra. A rendezvény weboldalán,
a husvetivasar.ro oldalon megtalálható űrlap kitöltésével
február 22-éig, hétfőig lehet jelentkezni. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma BERNADETT, 
holnap ZSUZSANNA napja.
ZSUZSANNA: ókori egyip-
tomi eredetű név, mely héber
közvetítéssel került át más nyel-
vekbe. Eredeti alakjának jelen-
tése: lótuszvirág. Női névként
csak a héberbe történt asszimi-
lációja után volt használatos,

18., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 52 perckor. 
Az év 49. napja, 

hátravan 316 nap.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Az Outward Bound Romania február 26–28. között síhétvé-
gét tart olyan felnőtteknek és családoknak, akik szakképzett sí-
oktatók támogatásával biztonságos körülmények között
szeretnék megtanulni a síelés alapjait, és bővíteni szeretnék ba-

ráti körüket. Jelentkezni lehet egyénileg vagy csoportosan. A
helyszín: Outward Bound Ifjúsági Központ, Szováta, illetve a
Havas Bucsin pálya. További információ a 0265/250-939, 0769-
224-290  telefonszámokon, e-mail: info@outwardbound.ro 

Oktatással egybekötött síhétvége felnőtteknek

RENDEZVÉNYEK

A központi park kialakítására javasolt terület

A Fókusz Öko Központ egy új projekt keretében (az Eu-
rópai Unió Erasmus+ programja támogatja) olyan innova-
tív megoldásokat keres a városi zöldfelület- és
esővíz-gazdálkodásban, amihez a természet adja a mintát.
Ezek a módszerek kulcsszerepet tölthetnek be a települések
jövőjében, és segíthetnek a klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodásban. A „NABI – Nature-Based Innovations for
Urban Forest and Rainwater Management” (Természeta-
lapú innovációk a városi erdő- és csapadékvíz-gazdálko-
dáshoz) című hároméves (2020–2023) projektben hat
európai ország környezetvédelmi szakértői térképeznek fel
olyan – már megvalósult, innovatív – természetalapú meg-
oldásokat, melyek alkalmazható jó példával szolgálhatnak
az európai önkormányzatok számára klímaadaptációs mun-
kájuk során.

Az Európai Unió által támogatott NABI projekt kereté-
ben a partnerek esettanulmányokat készítenek Magyaror-
szág, Németország, Ausztria, Olaszország, Románia és
Horvátország területén a működő, előremutató gyakorla-
tokról, melyek a későbbiekben online kiadványban lesznek
elérhetőek. A projekt elsődleges célja, hogy az önkormány-
zati munkatársak és szakértők számára könnyen használ-
ható segédanyagot biztosítson ebben a témakörben, és
megkönnyítse a példaértékű kezdeményezések elterjeszté-
sét, átültetését a gyakorlatba. A részt vevő felek egyúttal
áttekintik a partnerországok zöldfelület-kezeléssel kapcso-
latos szabályozásait, melyek a projekt végén online kézi-
könyv formájában nyújtanak követhető mintát a
döntéshozók számára.

A partnerek a győri Reflex Környezetvédelmi Egyesület
(a projekt koordinátora) vezetésével 2020 decemberében

tartottak projektindító megbeszélést, természetesen a vírus-
helyzetből adódóan az online térben. Remélhetőleg a
ZOOM-megbeszéléseket a jövőben valós találkozások és
tereplátogatások váltják fel. A tervek szerint a pályázó kon-
zorcium még háromszor találkozik a három év alatt. Ezen-
kívül Magyarországon egy négynapos tematikus képzés is
lesz Szegeden, a projektben együttműködő megyei jogú vá-
rosban.

Az első nagy állomás 2021 májusa; erre az időpontra a
konzorcium tagjai elkészítik a jó gyakorlatok példatárát.

A konzorcium tagjai: Magyarországról a Reflex Környe-
zetvédő Egyesület, Németországból az Aiforia GmbH,
Ausztriából a Klimabündnis Österreich, Olaszországból a
COSPE, Romániából a Fókusz Öko Központ és Horvátor-
szágból az IDA.

Természetesen a projektből a részt vevő szervezetek mű-
ködési területén lévő települések is konkrét hasznot húz-
hatnak, Marosvásárhelyen a Fókusz Öko Központ egy
fiatal tájépítész csapattal együttműködve már elkezdte a ja-
vaslatok kidolgozását. Például Marosvásárhely egyik prob-
lémája, hogy a legtöbb erdélyi várostól eltérően nem
rendelkezik központi parkkal, pedig adott egy erre a célra
nagyon alkalmas terület a valamikori Ritz-fürdő és a Maros
jelenlegi medre között, a Maros túlsó partjára való kiter-
jesztés lehetőségével. A Fókusz Öko Központ már régebb
is javasolta a terület parkosítását, sőt néhány hársfát is elül-
tetett, de az akkori városvezetés érdektelensége és a terület
bonyolult birtokviszonyai miatt a javaslat akkor nem került
terítékre. Egy nagy központi park létrehozása történelmi
jelentőségű fejlesztés lenne a város történetében, és meg-
felelne a jelenlegi igényeknek, ehhez (illetve egyéb termé-
szetközeli megoldások megvalósításához) szakmai
segítséget nyújthatunk, amennyiben igény mutatkozik rá a
hatóságok részéről.

Hajdu Zoltán



A karma a tetteinkkel generált energia. Cselekedhe-
tünk helyesen vagy helytelenül. A helyes tett az, amivel
valaki sem önmagának, sem környezetének nem okoz
szenvedést. A helytelen tett elégedetlenséget, aggodalmat
szül. 

Vajon tényleg negatív karmáról van szó, vagy csupán
a kormány gyengesége, tehetetlensége, érdektelensége
az egyre romló közhangulat oka? Hiszen azt látjuk, hogy
a kormánykoalíció ahelyett, hogy sürgős gazdaságélén-
kítő, az emberek életminőségét javító intézkedéseket
hozna, megalakulása óta a koncon marakodik. Közben
pedig egyre mélyül a költségvetési deficit. A kormány a
január második felében a parlament elé letett 2021-es
költségvetés-tervezetben 7 százalékos GDP-arányos de-
ficitet céloz meg. Gazdasági elemzők szerint ezt csak szi-
gorú államháztartási politikával tudná elérni. 

Aminek egyelőre jelét sem látni. Még mindig a szé-
gyentelenül magas nyugdíjak megadóztatásán vitatkoz-
nak, a honatyák sem akarnak lemondani a saját
maguknak megszavazott kiváltságokról.

Az életminőség közben egyre romlik, az elégedetlenség
meg nő.

Államtitkárrá nevezték ki 
Vass Leventét

Az egészségügyi minisztérium államtitkárává ne-
vezte ki dr. Vass Leventét a miniszterelnök. Florin
Cîţu erre vonatkozó döntése kedden jelent meg a Hi-
vatalos Közlönyben. A miniszterelnök ugyanakkor
felmentette egészségügyi államtitkári tisztségéből
Ionel Opreát. (Agerpres)

Új bértörvény készül
Nyárig a parlament elé kerül a közszférában dolgo-
zók bérét szabályozó új törvénytervezet, amely a
pótlékokra is kiterjed majd – jelentette ki Florin Cîţu.
Hozzátette: a készülő új tervezetnek „tükröznie kell
a teljesítmény és a jövedelem közötti közvetlen kap-
csolatot” – szögezte le a kormányfő, hozzátéve,
hogy emellett ez a jogszabály rendelkezik majd a
pótlékokról is. (Agerpres)

A PSD kiáll Renate Weber mellett
Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke úgy nyilatkozott kedd este a közszolgálati te-
levízió műsorában, hogy amennyiben a
kormánykoalíció „kierőlteti” Renate Weber elmozdí-
tását a nép ügyvédje tisztségből, a PSD az alkot-
mánybíróságon fogja megtámadni ezt a döntést.
Közölte, az európai szocialista pártcsaládhoz is for-
dul a jogállamiság védelmében, mert semmi nem in-
dokolja, hogy mandátuma közben leváltsák a nép
ügyvédjét, aki a jogállam egyik intézményét képvi-
seli. Ludovic Orban képviselőházi elnök kedden je-
lentette be, hogy a parlament elindította az eljárást
a nép ügyvédjének a leváltására, amit azzal indokol,
hogy Renate Weber a pandémia alatt olyan lépé-
seket tett, amelyek megnehezítették a lakosság
egészségének és életének védelmében hozott intéz-
kedések gyakorlatba ültetését, és „partizán” módon
lépett fel a jogalkotási folyamattal, a parlament által
elfogadott jogszabályokkal szemben. (Agerpres)

Románia eddig másfél millió
vakcinát kapott

Románia ez idáig összesen 1.560.509 adag korona-
vírus elleni oltóanyagot kapott, amelyből 1.151.112
dózist használtak fel eddig – közölte kedden az or-
szágos oltókampány koordinátora, dr. Valeriu 
Gheorghiţă. A szakember szerint keddig 1.308.509
adag érkezett az országba a Pfizer-BioNTech oltó-
anyagából, ebből 1.083.383-at felhasználtak, 150.336
raktáron van. A Moderna-vakcinából 78.000 dózis ér-
kezett, 60.917-et használtak fel, 630 raktáron van a
regionális központoknál. Az AstraZeneca gyártótól 174
ezer dózis érkezett, ezekből 6812-t használtak fel hét-
főn 17 óráig, 111.880 van raktáron. Az oltási kampány
koordinátora rámutatott, jelenleg 516 oltóközpontban
lehet megkapni a Pfizer-BioNTech és a Moderna vak-
cináját, az AstraZeneca oltóanyagának beadására
összesen 232 központ létesült. (Agerpres)

Növelhetik a korhatárt
Románia növelheti a korhatárt az AstraZeneca-oltás
esetében, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
döntésének függvényében – jelentette ki kedden dr.
Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampányt koordináló or-
szágos bizottság (CNCAV) elnöke. A katonaorvos el-
mondta: arra mutató jelek vannak, hogy az EMA arra
készül, a jelenlegi 55-ről 65 évre emeli a felső kor-
határt, ameddig ajánlja az AstraZeneca által kifej-
lesztett oltást. Amennyiben ez megtörténik – mondta
Gheorghiţă –, akkor „valószínűleg Románia is ha-
sonló módon jár el”. Az AstraZeneca által kifejlesztett
vakcinával a jelenlegi szabályok értelmében a 18 és
55 év közöttieket immunizálják. (Agerpres)

Ország – világ

Karma 
vagy tehetetlenség?

(Folytatás az 1. oldalról)
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Felzárkóztatná a kevésbé fejlett régiókat 

a fejlesztési minisztérium

Tüntettek a Publisind képviselői 

Törvénytervezetet dolgoz ki a fejlesztési miniszté-
rium a régiók, megyék és települések közötti fejlett-
ségi szintkülönbség csökkentéséért.

A fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős
minisztérium prioritásként kezeli az ország fejlesztési régiói
és a megyék közötti, valamint a megyéken belül az azonos
méretű települések közötti fejlettségi szintkülönbség csök-
kentését, mutatott rá Cseke Attila. A fejlesztési miniszter be-
jelentette: munkacsoport alakult, melynek célja egy olyan

törvénytervezetet kidolgozni, amely ezeket a különbségeket
csökkenti. A jogszabályjavaslat pénzügyi, infrastruktúra-fej-
lesztési és közintézményi intézkedéseket tartalmaz majd az élet-
színvonal javítása és a szülőföldön való boldogulás érdekében.

Cseke Attila hangsúlyozta: „Mindenkinek joga van a fejlő-
déshez, függetlenül attól, hogy milyen településen él. Az azo-
nos fejlesztési régiókhoz tartozó megyék közötti fejlettségi
szint nagyon különbözik. Felzárkóztatjuk a kevésbé fejlett me-
gyéket is.” (RMDSZ-tájékoztató)

A kormány épülete előtt tüntettek szerdán a Publi-
sind szakszervezeti szövetség képviselői.

A tüntetők a bérek és pótlékok, illetve nyugdíjak befagyasz-
tása ellen tiltakoztak, és azt követelték a kormánytól, hogy a
minimálbért a fogyasztói árak növekedésével arányosan
emelje. 

Követelték ugyanakkor a közalkalmazotti bérek terén ta-
pasztalt méltánytalanságok megszüntetését, az egységes bér-
törvényben előírtak alkalmazását, sérelmezve, hogy 2010-ben
megfosztották őket jövedelmük egy részétől, beleértve a túl-
órákért járó fizetést is. Bár 2017 óta létezik egy új kerettör-
vény, azt a közalkalmazotti szféra csak bizonyos ágazataiban
alkalmazták, 2021-ben pedig ismét azokat a béreket fagyaszt-
ják be, amelyek mélyen a törvény által megszabott szint alatt
vannak, és amelyeket 2022-ig a megfelelő szintre kellett volna
hozni, mutatnak rá közleményben a szakszervezet képviselői.

Nyomatékosították ugyanakkor, hogy a Publisindhez tar-
tozó szakszervezetek mind megérzik a kormány eme dönté-
seit, amelyek még jobban elmélyítik a közalkalmazotti bérek
közötti különbségeket, és figyelmeztettek, hogy a dolgozók
vásárlóerejének csökkenése a termelékenységre is negatívan
hat. Emiatt követelték a kormánytól, hogy mondjon le ezekről
a megszorító intézkedésekről, és ültesse hatályba a parlament
által elfogadott törvényeket. 

A szakszervezeti tömb tagjai a Kolozs, Krassó-Szörény és
Iaşi megyei prefektusi hivatalok előtt is tüntettek.

A Publisind érdekvédelmi szövetség többek között a helyi
és központi közigazgatásban, a szociális ellátás, a környezet-
védelem terén, valamint az igazságügyi minisztérium aláren-
deltségébe tartozó intézményeknél dolgozókat tömöríti,
összesen megközelítőleg 35.000 személyt képvisel. A tiltakozó
akciók sorát 2020. december 31-én indították el. (Agerpres)

Nemrég arra kértek, keressük meg a
költő házát. A költő itt élt közöttünk, itt
élt és szenvedett, ahogyan verseiben
erről művészi erővel, hivalkodás nélkül
szólott. A költőt és feleségét, aki taní-
tónő volt, egykor kiutasították Magyar-
országról, mert kifejezetten baloldali
volt, és tehetséges. A költőért közben-
jártak kegyelmes urak és közéleti fér-
fiak. A költő maradhatott még néhány
hónapig, de utóbb behívták munkaszol-
gálatra, és elpusztult odakinn Ukrajná-
ban. Verseit, végrendeletét
megmentette bajtársa, hazahozta, és ki-
adták.

A költőről írtak monográfiát, tanítot-
ták az iskolában, tananyag volt, néha
versét 1945 után is elszavalták nyíltan,
önkéntesen, nem pártprotokollból. El-
neveztek róla iskolát – csudamód még
ma is azon a néven fungál az oktatási
intézmény a székely végeken, ahol a
költő is született „fás zsidók” között. El-
neveztek róla utcát, nem ahol lakott vá-
rosunkban, hanem egy másik
belvárosit, amelynek a régiségben az
volt a neve: Térjmeg utca. (Mint egy fa-
luban.) 

Mondjam, ne mondjam, az utca
nevét levették, mással, semmitmondó-
val, köznévvel helyettesítették. Az utca-
névbizottságban a diktatúra idején –
amikor imádták a nem román neveket
úgy tenni védetté, hogy eltüntették, le-
takarták, kivonták az említésből, lak-
címből – akadt valaki, aki emlékezett
rá, hogy a hely közelében állott vala-
mikor a híres-nevezetes Tornakert,
ahol a város szórakozott, ünnepelt,
sportolt (tenisz, teke), de aztán szétbar-
molták, lebontották, atombiztos bun-
kert építettek bizonyos védendő
személyeknek, és arról suttogtak jól ér-
tesült, régi összeesküvés-elméletet
imádó, pletykás mindentudók, hogy
alagút köti össze a tornyos városházát

a palában gazdag dombba fúrt védő-
üreggel. Olyan alagút pont, mint ami-
lyent a várépítő ősök ástak a várból a
Barátok templomának kriptájáig. A
templomot lebontották a színház kedvé-
ért, tornyát meghagyták a tájékozódás
kedvéért. A kriptából vezető alagút el-
tűnt a legendák homályában, ahonnan
kilépett néhány élénk képzeletű férfiú és

hölgy kedvéért. Már amennyire az
alagutak kilépni szoknak. Inkább beom-
lanak, mint a tudat.

Másként fogalmazva, az utca a test-
nevelők nevét vette föl, keresztapja és
-anyja ismeretlen, de azért néha elő-
fordul, hogy régi városlakók zavaruk-
ban azt az utcanevet ejtik ki, amire a
társalkodás másik fele úgy érzi, hogy
a hiányos kommunikáció áldozata
lett, és értetlenül szétnéz; a zavaro-
dott viszont gyorsan kijavítja magát,
tudod, az az utca a régi szülészet
mellett. Ja, mondja a másik, a …tivi-
lor. Így, birtokos raggal ellátott álla-
potban. Holott sem a jelzetteknek,
sem a beszélőknek nem tulajdona. Köz-
terület. 

Egyébként családunk tagjai a XX.
század negyvenes éveitől kezdve vagy
itt dolgoztak, vagy itt jöttek a világra.
Maga az épület nevezetes ingatlan, a
kisebbségi egyházak összefogásával
alapíttatott, mintaszanatórium volt a
maga idejében. Jó orvosokkal és egy
derék igazgatóval, aki főhadnagyi
egyenruhájában és az első világhábo-
rúban szerzett kitüntetéseivel leszedette
a vagonokról az éppen halálba tartó
orvosokat, akiknek csak egy-egy sárga
csillag volt minden kitüntetésük. Még-
sincs fája az Igazak kertjében Jeruzsá-
lemben. Kár.

A költőt azonban már senki sem
tudta leszedni a vonatról. Egy tábori le-
velezőlapon azt írta vissza a munka-
szolgálatból, ahol aztán olasz tábori
csendőrök lőtték agyon a súlyosan tífu-
szos költőt, hogy „marhadik osztályon”
szállították őket el. A humor soha nem
hagyja el a tehetségeseket.

A költő lakása tehát albérlet volt.
Nem futotta saját lakásra. A Gecse ut-
cában laktak egy módos polgárház ud-
vari lakásában. A ház ma is jeltelen,
nincs benne semmi különös, valószínű-
leg sokan lakták 1943 után is, hiszen
szép és módos az utcai traktus. Bela-
kásra ingerlő. 

Én úgy emlékeztem rá szüleim elbe-
széléséből, hogy a Teleki Mihály utca
elején állott, az újabb építésű saroképü-
lettől (földszintjén elefántos-kaparós
festéküzlet) lefelé. De ott az anyám la-
kott, ébredtem rá utóbb, mikor még
kezdő tanítónő volt, és naponta össze-
jártak a költővel és családjával. Verse-
ket olvastak, irodalmat, együtt örültek
a költővel, ha a magyar irodalom nagy-
jai egyenrangúként szóltak hozzá, és
szidták az egyre népesebb szidandók tá-
borát. Persze csak halkan, a négy fal
között, és folyton csitították az indulatos
költőt. Mert félni kellett volna, olyan
idők jártak.

A ház azonosítását mégsem én végez-
tem el – akiről sokan azt gondolják,
hogy Vásárhelyből kellene doktorálnia,
de valószínűleg nem fog –, hanem a
költő unokahúga, aki légvonalban 600
km-re él Vásárhelytől, és aki egy 
könyvre hívta fel a figyelmemet, amely
a költő házának fényképét is tartal-
mazza. A könyv birtokomban, ráadásul
a ház előtt naponta eljárok. Vagy idéz-
zem hasonlatért Radnótit?

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e
táj, s nem tudja hol lakott itt 
Vörösmarty Mihály.

A költő lakása



egykor kerítés is volt, sokáig csupán néhány be-
tonoszlop utalt. Mindössze annyi történt, hogy
egy-két évvel ezelőtt egy sötétkék kerítést húz-
tak fel a romok elé.

Három évvel ezelőtt Soós Zoltán, Marosvá-
sárhely nemrég megválasztott polgármestere,
akkoriban a Maros Megyei Múzeum igazgatója
lapunknak elmondta, többször kérte az akkori
városvezetést, hogy amennyiben nem szándé-
kozik felújítani a Margaréta utcai műemlék épü-
letet, legalább keríttesse be, és húzasson rá
védőtetőt vagy fóliát, hogy ne romoljon tovább
az állaga. Mi több, a Maros Megyei Múzeum
hajlandó lett volna átvenni az épületsort a város
alárendeltségébe tartozó Locativ lakásgazdál-
kodási vállalattól, és felvállalni a felújítását.

Állagmegőrzési munkálatokat végeznek
Tíz év elteltével, úgy tűnik, végre történik va-

lami az ügyben, Marius Libeg, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztályának
munkatársa lapunknak elmondta, Soós Zoltán
polgármester szívén viseli a házsor sorsát, fon-
tosnak tartja a megmentését, mielőbbi felújítá-
sát. Jelenleg a helyszínen állagmegőrzési
munkálatokat végeznek, hogy ne romoljon to-
vább, amíg sor nem kerülhet a felújításra.

Az épületek jelenleg is a Locativ lakásgaz-
dálkodási vállalat ügykezelésében vannak, ám
tervben van az átvételük a város tulajdonába.

Amint ez megtörténik, végre sor kerülhet a
szakszerű felújításra, majd a tervek szerint, a
közelben lévő Víkendtelepre való tekintettel, tu-
risztikai rendeltetést szánnak neki. 

Bürokratikus akadályokat
gördítenek az emberek elé az
állami hivatalok, ezért tör-
vénymódosítást kérnek –
döntött januárban a Nyárád-
mente Kistérségi Társuláshoz
tartozó tizenhárom közigaz-
gatási egység polgármestere.

A lépést az indokolta, hogy az er-
dészeti hivatalok akadályozzák az
erdőtulajdonosok ügyintézését: mi-
közben a törvény arra kötelezi az em-
bereket, hogy állami vagy magán-
erdészetekkel kössenek szerződést er-
dőterületeik őrzésére, azzal szembe-
sülnek, hogy ha meg is kötnék a
szerződést, és fizetnének is érte,
szinte lehetetlen megoldani ezt a tu-
lajdonjog tisztázatlansága miatt.

Ugyanis az erdészeti hivatalok csak
úgy kötnek őrzési és fabélyegzési
szerződést, ha a tulajdonos telek-
könyvvel vagy hivatalos adásvételi
szerződéssel rendelkezik. A szülőktől,
nagyszülőktől örökölt területekre csak
úgy köthető szerződés, ha az örökösök
lefolytatják a hagyatéki tárgyalást, és
hivatalosan is tulajdonukba kerül a
terület. A gondot legtöbbször az je-
lenti, hogy a hagyaték és a tulajdon-
átvitel annyira költséges, hogy a
többnyire kisebb erdőparcellák piaci
értékét meghaladja, ezért az örökö-
sök nem, vagy csak hosszabb mérle-
gelés után teszik meg ezt a jogi
lépést. Így elméletileg hiába van örö-
költ erdőtulajdonuk, amíg hivatalos
dokumentummal nem tudják bizo-
nyítani a tulajdonjogot, nem termel-
hetik ki az üzemterv szerint évente
nekik járó famennyiséget.

Az első lépés megtörtént
Ebben a kérdésben próbálnak

jogi könnyítést elérni a nyárádmenti
polgármesterek. A Császár Károly
szenátornak, Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi, erdő- és vízügyi
miniszternek, valamint a miniszté-
rium főtitkárhelyettesének, Bárczi
Győző volt Maros megyei alpre-
fektusnak megküldött kérésükben
azt igényelték, hogy az illetékes ha-
tóságok módosítsanak az erdészeti
törvényen, hogy a tulajdonjog iga-
zolására elégséges legyen az illeté-
kes polgármesteri hivatalban
kiállított igazolás, amely megjelöli
az illető erdőparcella azonosító ada-
tait is.

Megkeresésünkre Császár Károly
szenátor elmondta: a kérést meg-
kapták, egyeztettek is a miniszter-
rel, és hamarosan közösen elemzik

Bukarestben. A szenátor (aki maga
is községi jegyző volt korábban) is-
meri a gazdák gondját, tudja, hogy
egyes erdészeti hivatalvezetők más-
ként értelmezik a törvény betűit.
Ezért meg kell fontolni, hogy tör-
vénymódosítás vagy egyéb jogi
eszköz révén lehet a kérdést mind-
két félnek megfelelő, megnyugtató
módon rendezni.
Társulnak az erdőtulajdonosok

A közös kérvény ötlete Nyárád-
magyarós volt polgármesteréé,
Kacsó Antalé. A tavaly megválasz-
tott utódja is napirenden van a kér-
déssel, hiszen szinte naponta
találkoznak ezzel a bekecsalji köz-
ségben. A magánterületek vissza-
szolgáltatása óta a lakosság
adta-vette a területeket, de a leg-
több eredeti tulajdonos már nem él,
a hagyatéki eljárás pedig sokba
kerül. Ha valakinek tíz hektár er-
deje volna egy tömbben, megérné
végigjárni, de a legtöbb gazdának
csak néhány tíz áras területe van –
mutatott rá a probléma gyökerére
Kacsó Lajos. A községben már öt
éve nem volt erdőbélyegzés, az
emberek rá vannak kényszerülve,
hogy szó szerint ellopják a saját fá-
jukat a saját erdejükből, amelyre
adót is fizetnek. A községben nincs
földgázvezeték, fával fűtenek. Ha
viszont valakit elkap a rendőrség

egy talicska fával, böntetőjogi eljá-
rást indítanak, és előfordult, hogy
nemcsak az erdészeti papírok nél-
kül szállított fát kobozták el a gaz-
dáktól, hanem a szekeret,
láncfűrészt is. Ezért most azon dol-
goznak, hogy ezt a kérdést meg-
oldják – hangsúlyozta. Meg is
tették az első lépéseket, hogy beje-
gyeztessenek egy egyesületet,
amely a nyárádmagyarósi és tor-
boszlói erdőtulajdonosokat fogja
össze. A község harmadik telepü-
lésén, Nyárádselyében van egy ha-
sonló, működő egyesület. Ha a
szervezetet bejegyzik, az képvi-
selni tudja a többi tulajdonost, és
egy személyként tárgyalhatnak az
erdészetekkel. Az elöljáró remé-
nyei szerint pár hónapon belül a
kérdés rendeződik, addig is fel-
vette a kapcsolatot különböző er-
dészeti hivatalokkal. A községben
nincs magánerdészet, a legköze-
lebbi Makfalván van. A nyárádse-
lyei egyesületnek a makfalvival
van szerződése, a községi erdők
egy részét a makfalviak felügyelik,
más részét a marosvásárhelyi ál-
lami erdészet. A makfalvi erdészet-
tel jó az együttműködés, nincs
gond, az üzemtervnek megfelelően
tűzifához jutnak a gazdák. Ezt kel-
lene megoldani a többiek esetében
is – mondta a polgármester.

Felújítanák az omladozó ingatlant
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Az erdőtulajdonosokon segítenének
Törvénymódosítást kérnek a polgármesterek

Gligor Róbert László

Tizenhárom polgármester írta alá a kérvényt  Fotó: Gligor Róbert László

Kisérettségi, érettségi
Márciusban próbavizsgák

A világjárvány miatt tavaly elma-
radtak a végzős évfolyamok pró-
bavizsgái, idén azonban mind a
képességvizsga, mind az érettségi
előtt állók számára megtartják a
tudásmérés ,,főpróbáját”. A tan-
ügyminisztérium február 16-i,
keddi sajtóközleménye szerint
erre március végén kerül sor. 

A nyolcadikos diákok március 29-én
román nyelv és irodalomból, 30-án ma-
tematikából, 31-én anyanyelvből adhat-
nak számot addigi felkészültségükről. A
tizenkettedikesek március 22-én román
nyelvből, 23-án a szaknak megfelelő kö-
telező tantárgyból, 24-én a választott tan-
tárgyból, 25-én anyanyelvből
próbavizsgáznak. A megmérettetés célja,
hogy a diákok tisztában legyenek azzal,
mennyire állnak készen a valódi vizs-
gákra, illetve mit kell bepótolniuk.

Amint azt a tanügyminiszter február
5-i sajtótájékoztatóján bejelentette, a
vizsgaanyagok módosultak, bizonyos té-
teleket kivettek a tananyagból, a tavalyi
tanévhez képest azonban – amikor a tel-
jes második félévi nyolcadikos tananya-
got eltörölték – csekély változtatás van.
A Hivatalos Közlönyben közzétett vizs-
gaanyag a tanügyminisztérium és a
Maros megyei tanfelügyelőség honlap-
ján is megtalálható. 

Mindkét végzős évfolyam számára a
tulajdonképpeni megmérettetések júni-
usban zajlanak. A nyolcadikot végző di-
ákok június 7–11. között iratkozhatnak
be a képességvizsgára. Számukra június
11-én zárul a tanév, és tíz nap múlva, 22-
én a román nyelv és irodalom vizsgával
megkezdődik a kisérettségi. 24-én mate-
matikából, 25-én anyanyelvből bizonyít-
hatják tudásukat a diákok. Az óvások
előtti ideiglenes vizsgaeredményeket jú-
nius 29-én, a végső eredményeket július
4-én teszik közzé.

A tizenkettediket végzők május 31. –
június 4. között iratkozhatnak fel az
érettségire. A tanítás számukra június 4-
én ér véget. A szóbeli megmérettetések
a román nyelv ismeretét felmérő kom-
petenciavizsgával kezdődnek június
14–16. között. 16–17. között anya-
nyelvi ismereteikről, 18–23. között in-
formatikai tudásukról, 23–25. között
idegennyelv-ismereteikről adhatnak
számot a diákok. Az írásbelik június
28-án a román nyelv és irodalom vizs-
gával kezdődnek, 29-én a szaknak meg-
felelő kötelező tantárgyból, 30-án a
választott tantárgyból, július 1-jén
anyanyelvből írásbeliznek. Az óvások
előtti, ideiglenes vizsgajegyeket július
5-én, a végső osztályzatokat 9-én hoz-
zák nyilvánosságra a megyei tanfel-
ügyelőségek, illetve a tanintézetek.

Nagy Székely Ildikó 



Videókonferencia a kórházak újraszervezéséről
A kórházak Covid–19-betegeknek fenntartott rész-

legeinek újraszervezéséről tárgyalt szerdán Vlad Voi-
culescu egészségügyi miniszter a megyei
közegészségügyi igazgatóságok vezetőivel. 

A videókonferencia megtartását az indokolta, hogy
az egészségügyi minisztérium megkezdte a Covid–19
kórházak befogadóképességére vonatkozó adatok köz-
pontosítását és elemzését, ugyanakkor azon dolgozik,
hogy külön részlegeket alakítson ki a nem-Covid-be-
tegeknek, és növelje a komplex Covid-esetek kezelé-
sének hatékonyságát – olvasható a szaktárca
tájékoztatásában. 

Az egészségügyi minisztérium megoldást keres arra,
hogy a nem Covid-betegeknek elérhetőbbé tegye az
orvosi ellátást, ugyanakkor javítsa a Covid-betegek
számára nyújtott szolgáltatások minőségét.

A világjárvány miatt nem tűnt el az összes többi kró-
nikus betegség. „A pandémia változásai arra késztet-
nek, hogy folyamatosan idomítsuk hozzájuk a
rendelkezésünkre álló forrásokat. Egyrészt meg kell
bizonyosodnunk, hogy a Covid–19 súlyos tüneteivel
rendelkező páciensek megfelelő ellátásban részesül-
nek, másrészt azt is biztosítanunk kell, hogy az összes
többi beteg is hozzáférjen az orvosi ellátáshoz” –
mondta Vlad Voiculescu. (Agerpres)
Mobil csapatok fogják segíteni a tanügyiek oltását

Valeriu Gheorghiţă, a Covid–19 elleni oltással kap-
csolatos tevékenységeket koordináló országos bizott-
ság (CNCAV) elnöke kedden kijelentette, a bölcsődék,
óvodák teljes személyzete, illetve az iskolákban és
egyetemeken oktató tanárok elsőbbséget fognak él-
vezni az oltókampányban. A tanügyi alkalmazottak be-
oltásának pontos forgatókönyve még nem készült el, a
tervek szerint azonban ezt mobil oltócsapatok végzik
majd, és a közoktatásban dolgozók számára a megyei
pedagógusok házában, a felsőoktatásban dolgozók szá-

mára pedig az egyetemeken alakítanak ki oltóközpon-
tokat. 

Becslések szerint március 1-jén kezdik el a tanügyi
dolgozók oltását – nyomatékosította a szakember, aki
szerint eddig mintegy 30 ezer tanügyi alkalmazott
kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, és több mint
120 ezren regisztráltak az oltásra. 

A CNCAV elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, mér-
legelik annak a lehetőségét, hogy az oltóanyagok szét-
osztásakor előnyben részesüljenek azok a megyék,
amelyekben az országos átlagnál jóval több új megbe-
tegedést jegyeznek. Ezt a lehetőséget az országos oltási
stratégia is előírja, pontos alkalmazási kritériumait
azonban még ki kell dolgozni – tette hozzá. (Agerpres)
Ötszázról ötven alá csökkent 

Az elmúlt négy hét során az oltásnak köszönhetően
jelentősen, 87,7%-kal csökkent a koronavírus-fertőzés
incidenciája az egészségügyben és a szociális rend-
szerben dolgozók körében – jelentette ki kedden Vale-
riu Gheorghiţă.

Az egészségügyben és szociális ellátó rendszerben
dolgozó mintegy 250.000 személynek 89,96 száza-
léka február 14-éig megkapta a koronavírus elleni
oltás mindkét dózisát, 98,84 százalékukat pedig be-
oltották az első adaggal Az oltások nyomán az elmúlt
négy hétben jelentősen, 87,7%-kal lecsökkent a meg-
fertőződés a két területen dolgozók körében; az egy
hét alatt regisztrált új esetek száma megközelítőleg
500-ról 50 alá csökkent ebben az időszakban – ma-
gyarázta Valeriu Gheorghiţă a Victoria-palotában tar-
tott sajtótájékoztatón. Az idősotthonok lakóinak és az
itt dolgozó személyzetnek (megközelítőleg 49.000
személy) 56,45%-át már mindkét adaggal immunizál-
ták, 86,67% pedig megkapta az első dózist; az 
esetek száma több mint 65%-kal csökkent az elmúlt
négy hétben, számolt még be a katonaorvos. 
(Agerpres)

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet
Gyógyszerészet Kara első dé-
kánjának nevezték ki 1950.
október 1-től. Bár ezt a tiszt-
séget csupán szűk három
évig, 1953. április 30-ig töl-
tötte be, dékánként e rövid
idő alatt is hasznos tevékeny-
séget fejtett ki.

Balogh László 107 évvel ezelőtt,
1914. május 13-án született Három-
széken, a mai Kovászna megye Ba-
rátos községében. Apja Balogh
László Sándor, anyja Csiszár Ilona,
aki egyedül nevelte egyetlen fiát.
Elemi iskoláit szülőfalujában vé-
gezte, a középiskolai tanulmányait
már Brassóban, a Ion Meşotă isko-
lában folytatta, ahol 1931-ben érett-
ségi vizsgát tett. Ezután beiratkozott
a kolozsvári román tannyelvű I.
Ferdinánd király egyetemre. Felső-
fokú tanulmányait 1934-ben mun-
kásmozgalmi tevékenysége és
üldöztetése miatt kénytelen volt
megszakítani. Az 1940. augusztus
30-i bécsi döntéssel Észak-Erdély
és így Kolozsvár is újra Magyaror-
szág része lett. Természetszerű volt,
hogy a Ferenc József Tudomány-
egyetem is visszatérjen eredeti
székhelyére, Kolozsvárra. Itt kapott
Balogh László 1941-ben tanári ok-
levelet fizikából és kémiából. Ezt
követően továbbra is Kolozsváron
maradt, a Ferenc József Tudomány-
egyetemen, ahol 1940–1945 között
Jendrassik Lóránd (1896–1970)
professzor vezetette az általános
élettani tanszéket. Ott kapott előbb
gyakornoki, majd tanársegédi állást
Balogh László. Ez idő alatt beirat-
kozott a doktorátusra. Értekezésé-
nek témavezetője Jendrassik
Lóránd professzor volt, témája

pedig a lecitinnel kapcsolatos vizs-
gálatok. 

Közben 1937-ben Brassóban
megnősült, a sepsimagyarósi Ke-
resztes Máriát vette feleségül. Há-
zasságukból négy gyermek
született: László (1938), Enikő
(1941), Gyöngyvér (1944) és Réka
(1951). A három leány közül a leg-
nagyobb, Enikő gyógyszerész lett,
a középső gyermekgyógyász, a leg-
kisebb pedig fogorvos. Mindhár-
man a marosvásárhelyi egyetemen
kaptak diplomát.

Az 1944. augusztusi 2-i bécsi
döntés következtében Észak-Er-
délyt ismét Romániához csatolták.
A román király a 406-os és a 407-
es törvényrendelettel 1945. május
29-én a Ferenc József Tudomány-
egyetemet jogutód nélkül megszün-
tette, és 1945. június 1-től
Kolozsváron létrehozta a Magyar
Tannyelvű Állami Egyetemet négy
karral. Ennek orvosi karát helyezték
át 1945 őszén Marosvásárhelyre.
Ekkor Balogh László tanár meghí-
vást kapott az orvosi fizika tan-
székre, amit elfogadott, és
családjával együtt áttelepült Maros-

vásárhelyre. Az akkori rossz lakás-
körülmények miatt a helyi római
katolikus gimnáziumban mint a
bentlakás igazgatója lakott család-
jával együtt.

Marosvásárhelyen az orvosi kar
orvosi fizika tanszékét (későbbi
neve orvosi biofizika) 1945-ben
Felszeghy Ödön (1907–1984) ala-
pította, majd 1947-ben a tanszék
vezetését Dezső Lóránt (1914–
2003) vette át. Ők azonban nem
költöztek Marosvásárhelyre, hanem
mindketten Kolozsvárról jártak órát
tartani. Emiatt 1948-tól Balogh
László tanárt kérték meg a tanszék
irányítására, vezetésére. A hallgatók
jobb felkészítése érdekében 1951-
ben egy 102 oldalas kőnyomatos fő-
iskolai jegyzetet írt, ami rövidesen
megjelent.

1948 őszén, amikor létrejött Ma-
rosvásárhelyen az önálló gyógysze-
részeti kar, Horváth Attila
(1920–2008) tanár vezetésével
megalakult a gyógyszerészeti fizika
tanszék. 1952-től ezt a tanszéket do-
censi minőségében Balogh László
vezette élete végéig. 1954-ben Ba-
rabás Béla és Szabó Endre munka-
társaival együtt négy kötetben az
egész fizikai tananyagot felölelő
jegyzetet adtak ki orvos- és
gyógyszerészhallgatók részére.
Majd 1958-ban munkatársaival
írtak egy kétkötetes egyetemi
jegyzetet, ami felölelte a fizikának
azt a részét, amire a hallgatóknak
szüksége volt.

Balogh László tanárt 1959-ben a
radiológiai klinikára helyezték át,
ahol már 1960-ban nagymértékben
hozzájárult az izotóplaboratórium
kutatási eredményeihez. Az oktatás
mellett végzett tudományos kutató-
munkája legjelentősebb témája ás-
ványvizeink és mofettáink
radioaktivitásának a vizsgálata volt,
amit a röntgenklinika keretében lét-

rehozott izotóplaboratóriumban
végzett. Később a Közegészségügyi
Intézet és Egészségügyi Felügyelő-
ség nukleáris medicina laboratóriu-
mának munkatársaival együtt
elvégezték a székelyföldi ásványvi-
zek és mofetták fizikai-kémiai
elemzését, vizsgálták a sajátos kli-
matikus tényezőket. Fontosnak tar-
tották a természetes radioaktivitás
tanulmányozását, kimutatták a mo-
fettákban is létrejövő jelentős nega-
tív ionizáló hatást, és felhívták a
figyelmet ennek élettani hatására.
Külön kiemelendő az a sokévi vizs-
gálódás, amellyel a Székelyföld ás-
ványvizeinek és mofettáinak
radioaktivitását mérték. A munka-
társaival együtt végzett kutatás
eredményéről szóló dolgozatukat az
egyetem akkori saját folyóiratában,
az Orvosi Szemle – Revista Medi-
cală hasábjain közölték. Ezenkívül
más, főleg kémiai és fizikai szakla-
pokban (Studii și cercetări de chi-
mie, Studii și cercetări de fizică și
ştiințe tehnice, Archives de l'Union
Médicale Balcanique) is megjelen-
tek. Jelentős az 1963-ban tartott VI.

Balkáni Orvosi Kongresszuson be-
mutatott tanulmányuk egyes ko-
vásznai mofetták radioaktivitásának
különböző készülékekkel való mé-
résének eredményeiről.

A mofettagáz évszázados empiri-
kus használatát a több évtizedes fo-
lyamatos orvosi megfigyeléssel
kiegészítve Balogh László és kuta-
tótársai munkái is hozzájárultak
ahhoz, hogy ma már világosan fel
lehet állítani a mofettakezelés javal-
latát és ellenjavallatát. A napi sajtó-
ban több tájékoztató írást közölt az
atomfizika kérdéseiről.

Dr. Balogh László fizikataná-
runk 45 évvel ezelőtt, 62 évesen,
1976. szeptember 26-án súlyos
szívbetegség következtében hunyt
el. Felesége, aki 25 évvel élte túl
férjét, 2001. február 4-én hunyt el
Budapesten, mindketten a helyi
római katolikus temetőben nyug-
szanak.

Dr. Balogh László tanár rövid, de
sokoldalú tevékenységével életét
tartalmassá tette. Mi, egykori tanít-
ványai tisztelettel gondolunk rá, és
őrizzük emlékét.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi A  tüdőrák a legtöbb halált
okozó daganatos betegség
Nagy-Britanniában. A brit ál-
lami egészségügyi szolgálat
(NHS) számára készült kuta-
tás szerint sok ezer ember
életét lehetne évente meg-
menteni a komputertomog-
ráf-szűréssel – számolt be a
The Guardian című lap.

Az országban évente 48 ezer új
tüdőrákos esetet diagnosztizálnak.
A betegség miatt évente 35 ezren
hunynak el. A tüdőrákot nehéz ész-
lelni, ezért négy esetből háromban
olyan súlyos állapot alakul ki,
hogy a kezelés már nem tudja a
beteg életét megmenteni.  A Uni-
versity College London kórházá-
nak (UCLH) kutatócsoportja
azonban életmentő megoldást
kínál erre a problémára: a betegség
specialistái szerint a tüdőrák is
olyan daganatos betegséggé válhat,
amelynek első-második stádiumú
jeleit CT-vizsgálattal már korai stá-
diumban is ki lehet mutatni, ami
hatalmas előrelépés lehet a diag-
nosztikában. Ezért a szakértők azt
kérik a brit kormánytól, hogy tegye
rutinná a dohányosok és leszokott
dohányosok CT-vizsgálatát.  A ku-
tatást vezető Sam Janes nyilatko-
zata szerint ugyanis az egyetem
tüdőrákklinikáján tíz beteg közül
hét úgy kerül orvoshoz, hogy már
operálhatatlan, és gyógyíthatatlan

az állapota. A CT-vizsgálattal ki-
szűrt, korai stádiumú rákos esetek-
nél azonban tíz betegből hét
potenciálisan gyógyítható lenne,
így  25 százalékkal csökkenteni le-
hetne a betegségben elhalálozó fér-
fiak, 30-40 százalékkal pedig a női
áldozatok számát.

Mint mondta, a páciensek közül
sokan hihetetlen szerencsének
érezték, hogy részt vettek a kuta-
tásban, hiszen így még kezdeti stá-
diumban fedezték fel náluk a
tüdőrákot, és meg tudták operálni
őket. Három–öt nap alatt kikerül-
tek a kórházból, és hat hét után
visszatérhettek munkájukhoz, foly-
tathatták régi életüket. Normál
esetben valószínűleg csak másfél
év múlva látta volna őket egy szak-
orvos, mire a rák már annyira elő-
rehaladott lett volna, hogy jó
eséllyel nem lehetett volna meg-
menteni az életüket – magyarázta
Janes. A kutató és csoportja 12.100
dohányos és leszokott dohányos
szűrésével 180 tüdőrákos esetet ta-
lált. A vizsgálatban résztvevők az
55–78 éves korcsoportba tartoztak,
és sokuk élt szegényebb környe-
zetben. A kutatás résztvevői önként
jelentkeztek a CT-szűrésre, miután
háziorvosuktól meghívót kaptak.   

Az UCLH által végzett úgyne-
vezett Summit-tanulmány eredmé-
nyeit idén publikálják egy orvosi
szaklapban.

A tüdődaganatok 
70 százaléka korai

stádiumban kimutatható CT-vel

Covid–19-híradó

Emlékezés dr. Balogh Lászlóra, a MOGYI gyógyszerészeti fizikai tanszékének tanárára

Balogh László tanár az egyetemi hallgatók biofizika-gyakorlatán 

Péter H. Mária 



A hit próbája 

Korodi Csaba református 
kórházlelkész: 

Isten írott Igéje minden élethely-
zetre nézve fontos és naprakész in-
formációkkal szolgál számunkra.
Bár új és ismeretlen eseménynek
számított a pandémia, tudjuk, hogy
az emberiség életében több ehhez
hasonló vészjós időszak létezett. Az
ószövetségi választott nép életében
éppen úgy, mint az újszövetséginél,
sokrétű és változatos dögvész- és
járványhelyzettel találkozunk. Már
az Ószövetségben bőven olvasha-
tunk súlyos betegségekről, járvá-
nyokról, „csapásokról”, melyeknek
a kezeléséről is hasznos tanácsokat
adott Isten az ő népének. Például
leprásoknak nagyon korán elrendel-
ték a „karantént”, az elkülönítést,
így a településeken kívül kellett töl-
teni életük hátralévő idejét.

Hitvalló őseink tapasztalata, hit-
bátorsága sok tekintetben eligazít
minket ezekben a különös időkben.
Luther véleménye: a járvány nem
fogható fel egyszerűen Isten bünte-
tésének, hanem sokkal inkább a hit
próbájának. Nem vonta kétségbe
Isten ítéletének a jogosságát, de
óvott attól, hogy a halált, a járványt
bárki is megpróbálja ezzel igazolni.
Megdorgálta azokat a keresztyéne-
ket, akik nem használják az eszüket
és a gyógyszereket, akik nem ve-
szik komolyan a fertőzést és annak
veszélyét, és könnyelműen vicce-
lődnek rajta. Levelében többször is
emlékeztet arra, hogy a veszede-
lemben is meg kell őriznünk a ma-
gunk és mások életének a tiszteletét,
méltóságát. Pál apostol tanítása ér-
telmében (Ef. 5,29 és 1Kor. 12,21–
26) felelősséggel tartozunk
magunkért, saját testünkért is.
Ennek lehet eszköze a gyógyszerek
mellett a karantén és az orvosi ellá-
tás. Ha halálos veszedelemben ma-
radunk is, nem tehetünk mást, mint
hogy kérjük Istentől: „Uram, a Te
kezedben vagyok. Őrizz meg ke-
zedben engem. Legyen meg a Te
akaratod. Alázatos teremtményed
vagyok, Uram. Megölhetsz vagy
megőrizhetsz engem ebben a jár-
ványban, ahogyan ezt tűzben, víz-
ben, fenyegetettségben vagy egyéb
veszedelemben is megtehetted
volna.” 

A járványhelyzet új kihívások elé
állított minket, kórházlelkészeket is,
munkánk, szolgálatunk során alkal-
mazkodnunk kellett azokhoz a védő
és megelőző intézkedésekhez, ame-
lyek az egészségügyben érvényben
voltak. Korlátozva volt a betegek-
kel való személyes találkozás, a

gyülekezés és az istentiszteletek tar-
tása. Ünnepnapokon nem oszthat-
tunk úrvacsorát betegeinknek, és
nem lehettünk jelen szenvedésük
idején úgy, ahogy annak előtte. Az
elmúlt év húsvétján videóüzenettel
köszöntöttük az egészségügyi dol-
gozókat, valamint betegeinket, ez
elérhető volt a kórház honlapján.
Telefonos lelki gondozói beszélge-
téseket folytattunk a minket megke-
resőkkel, és lelki eligazgatással,
bátorító, vigasztaló igékkel szolgál-
tunk betegeinknek.

Megtalálni az egyensúlyt

Pavelka Attila unitárius 
kórházlelkész: 

2020 márciusától gyökeresen
megváltozott a kórházlelkészi tevé-
kenység. A koronavírus kiváltotta
pandémia alapjaiban rázta meg élet-
ünket. Az egész világét és a magun-
két is. Az olyan témák, mint az
önismeret, a kríziskezelés és -értel-
mezés, a konfliktuskezelés hirtelen
egy eddig ismeretlen dimenzióban
jelentek meg mindennapi életünk-
ben.

Szükséges számot vetni magunk-
ban arról, amit átéltünk, és ahogyan
azt átéltük. Érdemes szemügyre
vennünk, ahogyan az éppen történ-
tekkel magánemberként és szakmai
identitásunknak megfelelően bán-
tunk. Ritkán volt ennyire meggyőző
és igaz, mint most, hogy paszto-
rálpszichológiát, szakmai gyakorla-
tot nem könyvből és előadásokból
kell tanulunk, hanem az életből.

Régi megállapítás, hogy a legna-
gyobb élményértéke a más ember-
ekkel való találkozásnak van.
Kórházlelkészként személyesen
megtapasztalhatom ezt minden kór-
házi beteglátogatás alkalmával. A
távolságtartás, maszkviselés nehe-
zebbé tette ezt a munkát. Ez koráb-
ban csak az intenzív terápián
végzett beteglátogatások alkalmá-
val volt kötelező, amely már akkor
akadályozott az áhítatok tartásában. 

A járvány miatt bevezetett karan-
tén következtében a kórházi beteg-
látogatásokat szüneteltetni kellett.
Véleményem szerint a számunkra
felajánlott egyetlen alternatíva – a

telefonos lelki gondozás – nem he-
lyettesíthette a személyes találko-
zást. 

A korlátozások miatt több, eddig
sikeres eseményre nem kerülhetett
sor. Az Unitárius Egyház keretében
működő Gondviselés Segélyszerve-
zet Marosi Egyházkörének tagjai
korábban nagy segítségemre voltak.
Gyermeknapon és az advent idősza-
kában lelkészek és önkéntesek –
énekvezérek, egyetemi hallgatók,
diákok – bevonásával eddig minden
évben adományozással egybekötött,
zenés-áhítatos ünnepséget szervez-
tünk a marosvásárhelyi gyermek-
kórházakban, valamint a megyei
sürgősségi klinika gyermekosz-
tályán. Ezek az alkalmak 2020-ban
sajnos elmaradtak, holott ebben a
helyzetben fokozott szükség van a
segélyszervezeti munkára, az ön-
kéntesekre, akik segítséget nyújta-
nak a rászorulóknak. Nem
utolsósorban szükségünk van az
egymással való kapcsolattartásra.
Mert nem csupán szavainkkal tu-
dunk kommunikálni, hanem tette-
inkkel, gesztusainkkal,
tekintetünkkel, simogatásunkkal is.
Általában, de most különösképpen
érvényesnek tartom Gyökössy
Endre lelkész és lelki gondozó hár-
masság-alaptételét, amely így szól:
legyek rendben Istennel, önmagam-
mal és a másik emberrel. Hiszem
azt, hogy ha megtaláljuk ezt az
egyensúlyt, akkor szembe tudunk
nézni a kihívásokkal, és meg tu-
dunk küzdeni a felmerülő nehézsé-
gekkel.

Válaszd az életet!

Lakatos Gabriella református 
kórházlelkész: 

A betegek világnapján újra visz-
szatekintettem az elmúlt furcsa
2020-as esztendő tanulságaira.
Nemcsak mint betegeket látogató
kórházlelkész, hanem úgy is, mint
betegápoló, hozzátartozó. Ebben az
időszakban kellett ágyhoz kötött
édesapámat gondoznom, majd elkí-
sérnem március végi haláláig. Sok
mindenre megtanított ezáltal az Úr.
Mélyebben megérthettem a betegek
igényeit, félelmeit, a másikra való

ráfigyelés, a beszélő csend és az
érintés fontosságát, a betegápoló
küzdelmeit. 

A járvány krízishelyzet, Isten
eszköze, hogy felrázzon bennünket,
és segítsen újraértelmezni életünk
történéseit. Ahogyan C. S. Lewis
mondja a Fájdalom című könyvé-
ben: a fájdalmak által kell belekiál-
tania Istennek, mint egy harsonán át
a fülünkbe, hogy ember, vedd már
észre, hogy Én is itt vagyok. A jólét,
a lelkiismeretünk oly kreatív elhall-
gattatásával már-már azt gondoltuk,
hogy egyedül vagyunk a Földön, és
azt tehetünk, amit csak akarunk.
Nem akartunk szembenézni a tény-
nyel, hogy végesek és bizony na-
gyon törékenyek is vagyunk. A
járvány okozta krízis szerintem meg
fogja gyógyítani kapcsolatainkat
önmagunkkal, társainkkal, meg-
váltó és gyógyító Istenünkkel.
Imádkozom, hogy újra értékesnek
tudjuk tartani, és jobban tiszteljük
az emberi életet. Isten nélkül milyen
könnyen személytelenekké, szám-
adatokká válhatunk. Röviden: újra
választás elé lett állítva az emberi-
ség. Élet vagy halál, örök élet vagy
örök halál. Megdöbbentő, hogy
megint Isten az, aki kérve kérlel
minket: válaszd az életet!

Közben a kinti világunk egyre
bezártabb lett. Áprilisban megjelent
a bizonytalanság, a félelem, a távo-
lodás egymástól. Magára maradtak,
és nem jöhettek ki otthonukból az
idősek. A gyászolókat nem vette
körül a népes gyülekezet, a betegek
nem tudták elérni orvosaikat, a hoz-
zátartozók semmit nem tudtak a
kórházba került betegeikről. Teljes
volt a zűrzavar. Ez idő alatt öngyil-
kossági esetek, válások is voltak.

Mindenki a feladatait, a helyét
kereste, így mi is. Végül a betegek
kezdtek telefonon jelentkezni.
Akkor értettem meg, hogy mit is
kell tennem. Örvendtem, hogy a te-
lefonszámaink ismertek voltak már,
így hívni tudtak a bajban lévők.
Meg kellett keresnem az átszerve-
zések után a klinikák új helyét, el
kellett érni az orvosokat, és tanácsot
kellett kérnem. Segíteni a nem ko-
ronavírusos betegeknek céljaikat
megvalósítani. A nővéreket, asz-
szisztenseket egy-egy Igével báto-
rítani, értük és velük imádkozni,
amikor kérték. Hónapokig nem me-
hettünk be rendszeresen a kórházba.
Végül a zöld zóna szabaddá vált, vi-
szont az intenzív osztályra be kellett
öltözni. Bár nekünk nem adtak vé-
dőfelszerelést, az intenzív osztályo-
kon gondoskodtak rólunk is.
Rövidebb időre, a családok kérésére
bemehettem a betegeikhez, és mint
a család és az Úr küldötte, Igét ol-
vastam és imádkoztam értük, átad-
hattam hozzátartozóik üzenetét. A

régi betegek közül is sokan felhív-
tak. Karácsonykor a belső személy-
zet segítségével csomagokat vittem
a gyermekosztályra.

Remélem, hogy a vírusmentes
életünket visszakaphatjuk, és a vak-
cinák segítségével egymásnak újra
kezet adhatunk. Bizalommal és hit-
tel tölt el, hogy a mi Urunk, Jézus
Krisztus mindörökké ugyanaz. Ál-
dott orvos és szabadító, akibe bele
lehet kapaszkodni a nyomorúság
idején, mert Ő nem változik.

Újszerű kihívásokkal 
kellett szembenézni 

Bakó Csongor római katolikus 
kórházlelkész: 

Mint utólag kiderült, túl szép lett
volna, ha a járványról olyan jó em-
lékeim maradnának, amilyeneket a
gyermekkori fertőző betegségeken
és kötelező védőoltásokon való
könnyű átesésről, Camus A pestis
című művéből való remeklésemről
az érettségi vizsgán, vagy a közel
másfél évtizedes kórházlelkészi
szolgálatom alatt ragályos betegek-
kel való találkozásaimról, lelki be-
szélgetéseimről őrzök. Ez azonban
merőben másként alakult. 

Nem egészen egy évvel ezelőtt
fájdalmas eseménysor vette kezde-
tét, amit édesanyám elvesztése ve-
zetett be. Ezt követte az új, globális
méretű járvány bejelentésének híre,
majd az erre vonatkozó, helyileg el-
rendelt óvintézkedések és szigorú
korlátozások életbe lépése. A kört,
az általános félelem és bizonytalan-
ság megtapasztalásán túl, saját ko-
ronavírus-fertőzöttségem, valamint
a karanténban eltöltött négyhetes
nehéz periódus zárta. 

A világjárvány még időszerűbbé
tette az egyház alapvető küldetését,
ami nem más, mint elvinni Isten
gyöngéd szeretetét a világba. Meg-
mutatta, mennyire eltorzult az ér-
tékrendünk, kihívás elé állított,
hogy felfedezzük azt, ami igazán
fontos számunkra: a szenvedőkkel
való együttérzés és a felebaráti sze-
retet gyakorlása. Ugyanakkor a jár-
vány megkérdőjelezte a világ
értékrendjét is. Rámutatott arra,
mennyire nem a fontos értékek vol-
tak a középpontban. A szenvedés
annyira életünk részévé vált, hogy
azt nem lehet elrejteni. Azzal, hogy
törődünk a szenvedő emberekkel,
nem valami rendkívülit teszünk, hi-
szen ez az élet rendje. Nagyon fon-
tos, hogy ezekben a megpróbáló
időkben az egészség és az élet olda-
lán állva tudjuk még inkább meg-
erősíteni őket abban, hogy Isten
velük van a szenvedésben, odaül
betegágyuk mellé, és amikor már
nem bírják, ő maga törli le szemük-
ről a könnyet.
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Gondolatok és tapasztalatok a koronavírus-világjárvány kapcsán
Kórházlelkészeink vallanak
„Mennyei Atyánk! A te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg nekünk, hogy

mohóságunkkal megsebeztük teremtett világodat. Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az
életünk. Taníts minket a csendre, az elmélyülésre. Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös
imádság ajándékát! Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem, hanem a benned való bizalom és
a másoknak való segítés vágya töltsön be minket. Támogasd mennyei erőddel és védd meg az orvosokat
és az ápolókat, adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek, add, hogy a haldoklók érezzék a te közelségedet,
az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek a te örök szereteted országába. Boldogságos Szűza-
nya, akit édesanyánkul rendelt Krisztus a kereszten, állj anyai szereteteddel minden szenvedő mellett!
Szent II. János Pál pápa, az irgalmasság titkának apostola, könyörögj egyházunkért és az egész világért!
Ámen.”

Székely János szombathelyi megyés püspök imája

(Folytatás a 7. oldalon)

Bodolai Gyöngyi
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A marosvásárhelyi divatházban lévő Casoni
Art Galleryben mutatta be új alkotásait 
dr. Casoni Ibolya, Harmónia mellékletünk 
divattal foglalkozó rovatának szerkesztője. 

A nyugalmazott orvosnőből lett képzőművész, aki
rendszeresen és szívesen követi a divatújdonságokat,
és osztja meg benyomásait olvasóinkkal, nonkonfor-
mista szemléletének megfelelően művészi mondani-
valója tolmácsolására új, sajátos kifejezésmódot
keresett és használ. A elmúlt év során készült festmé-
nyei zömében városképek, ezért kapta a kiállítás a Vá-
rosi álom címet. Az újak mellé az alkotó
felsorakoztatta korábbi városképeit is, az elsőtől kez-
dődően.

Legérdekesebb munkái: a neorealista stílusú Szi-
várványváros eső után, melyre a fordított színséma a
jellemző (vagyis az előtérben hideg, a háttérben
meleg színeket használt). A Csodálatos város című
képe Manhattant jelképezi, és másfél év különbséggel
két változatban, impresszionista, majd neo pop art stí-
lusban is elkészítette, amíg megtalálta a legmegfele-
lőbb kifejezési formát. A világ emblematikus
épületeivel díszített képe A tükör címet kapta, ame-
lyen neorealista és impresszionista stíluselemek ötvö-
ződnek. Felül modern, alul a múltbeli épületek
díszítik a festményt. A művész úgy mutatja be a régi
épületeket, mint az új épületek vízbeni tükörképét. 

A Budapest sorozatba tartozó új munkái arról ta-

núskodnak, hogy megtalálta a legmegfelelőbb kifeje-
zésmódot mondanivalója tolmácsolására. Ezek a le-
tisztult, minimalista szimbolizmus jellemezte
absztraktizált városképek is a fauvistákra jellemző
élénk színekben pompáznak, neokubista elemeket is
tartalmaznak. Ilyen az Erzsébet hidat ábrázoló Erzsi
éjjel, a Hajnal, amelyet az Országház sziluettjét kö-
rülvevő színsugarak játéka tesz érdekessé, A csipke
című képet pedig a várbeli Mátyás-templom csodála-
tos gótikus csipkézete ihlette, A város szeme című
festmény a Váci utcát ábrázolja egy napsütéses, de
enyhén párás késő délelőttön.

Casoni Ibolya beszélt kedvenc foglalatosságáról, a
portréfestésről és pár romantikus hangulatú munká-
járól is. Befejezésként bemutatta a szokatlan anya-
gokból készült játékos, új „ruhakollekcióját”, amit
szúnyoghálóból, szigetelőszivacsból, konyhai nejlo-
nabroszból, valamint művirágokból szerkesztett
össze. Mint elmondta, ezeket nem viselésre készítette,
hanem festményeihez hasonlóan többnyire minima-
lista, szimbolikus alkotások, melyek művészi hitval-
lását tolmácsolják. (b.gy.)

A világjárvány tehát felszínre
hozta az emberi lét törékenységét és
sebezhetőségét. A kórokozó egyesí-
tett bennünket, és világossá tette,
hogy csakis  összefogás által lábal-
hatunk ki a járványból, ami ellen to-
vábbra is küzd az emberiség.
Hirtelen sok új dologhoz hozzá kel-
lett szoknunk, alapvetően változott
meg az életünk. Mindamellett, hogy
most mindenki aggódik szerettei és
saját egészségéért, vagy éppen a
gazdasági válság miatt, alkalmaz-
kodni kellett az új helyzet adta kö-
rülményekhez. Újszerű kihívások
egész sorával kellett szembenézni,
és megoldásokat találni. Mi ma-
gunk is, a város kórházlelkészei,
arra törekedtünk, hogy egyrészt
személyes életünket valamiképpen
átszervezzük, másrészt közösen,

csapatban gondolkozva, bővülő is-
mereteink és konkrét tapasztalata-
ink megosztása által egy
működőképes stratégiát dolgozzunk
ki. Újratervezési és módszerváltoz-
tatási erőfeszítéseinkben ezúttal is –
mint már sokadszor – hamar meg-
találtuk a közös nevezőt, a járható
utat a kórházak vezetőségével a lel-
kipásztori betegellátás kivitelezhe-
tősége érdekében.

Túlzás nélkül elmondhatom,
hogy az eddigieknél is humánusabb
és kitüntetettebb bánásmódban ré-
szesültem. A kórház kultuszrészle-
gére vonatkozó Covid–19-
intézkedések nyomtatott változatát,
valamint a munkáltatói igazolást
már a vészhelyzet kihirdetésének
másnapján kézhez kaptam. Ez fel-
jogosított arra, hogy a teljes zárlat-
tal együtt járó kijárási tilalom alatt

is, ha erre igény volt, munkahe-
lyemre személyesen bejárhassak. A
félretájékoztatás ellenére, a betegek
vagy hozzátartozóik kérésére, a ko-
ronavírus-fertőzöttek számára ki-
alakított kórtermeken kívül
bármikor, bármelyik osztályra, min-
den saját felelősségvállalási nyilat-
kozat nélkül bejuthattam a római
katolikus egyház egyetlen helyi le-
gitim képviselőjeként. Bár koráb-
ban is megvolt, ebben a kritikus,
olykor drámai időszakban még jobb
együttműködést, még több jó szán-
dékot, még nagyobb segítőkészsé-
get, még őszintébb hálát
tapasztaltam a klinikák osztályveze-
tői, az ügyeletes orvosok, az ápoló-
és adminisztratív személyzet és
nem utolsósorban a betegek és hoz-
zátartozóik részéről. Utóbbiakkal a
személyes látogatások ritkuló

száma miatt gyakran folytattam mé-
lyebb beszélgetéseket akár telefo-
non, akár a digitális eszközökön
keresztül. Számtalan esetben vállal-
tam a közvetítő szerepét, és vittem
a családtagoknak, rokonoknak hírt
betegeik állapotáról, mivel ők nem
látogathatták, és sokszor más
módon sem kerülhettek kapcsolatba
szeretteikkel. A nagyobb ünnepek
előtt bátorító kisfilmmel üzentem az
egészségügyi dolgozóknak, vala-
mint a kórházakban levő betegek-
nek, és imát mondtam értük.

Mindezekért szeretném megkö-
szönni a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Klinikai Kórház és a
Maros Megyei Klinikai Kórház
minden alkalmazottjának nyitottsá-
gát, rugalmasságát, segítségét. Fel-
emelő érzés klerikusként olyan
szekuláris intézményhez tartozni,
ahol az embert tisztelik és becsülik,
munkáját pedig értékelik és támo-
gatják. S bár szorosan nem tartozik

ide, mégis szeretném kifejezni hálás
köszönetemet azoknak a rendkívüli
embereknek, akik teljes vállszéles-
séggel álltak mellettem egy kerek
hónapon át tartó betegségem alatt,
minden tőlük telhetőt megtéve mi-
előbbi gyógyulásomért, felépülése-
mért. Jóságukat igyekszem nem
elfelejteni, és alkalomadtán meg-
szolgálni. 

Bízzunk abban, hogy a Jóisten
segítségével belátható időn belül
minden jóra fordul, és mi magunk
is jobb emberekként kerülünk ki
eme vészterhes időkből. Addig is,
Ferenc szentatyánk felhívását kö-
vetve, legyünk az imádság és a
csendes szolgálat tanúságtevői,
mert ezek a mi győztes fegyvere-
ink!

*
Köszönet dr. Bakó Csongor Ist-

ván kórházlelkésznek az oldal ösz-
szeállításában nyújtott segítségéért. 

Bodolai Gyöngyi

Kórházlelkészeink vallanak

Városi álom 

(Folytatás a 6. oldalról)

Vakcinaturizmusom vége
Már reggeliben jól kezdődött a

vasárnap, hiszen nem kellett 6 óra-
kor felkelnem, hogy délelőtt 10-re
Székelykeresztúrra érjek, az emlé-
keztető oltásra ugyanis délután 2
órára voltunk előjegyezve. Így hát
nyugodtan csordogáltunk Hargita
megye felé, s az oltóközpontban a
korábban tapasztalt kedvességgel
és előzékenységgel azonnal bevet-
tek, amikor megérkeztünk. Az
oltás hamar ment, majd jól elbe-
szélgettünk a helybeli egészség-
ügyiekkel. Amikor lejárt a
várakozási idő, és kiléptünk a
fehér díszbe öltözött erdőbe, a sós
medencék vizén leheletnyi jégré-
teg borzongott a szokatlan hideg
miatt. 

Ebéd után kicsit megemelkedett
a vérnyomáson, és amire hazaér-
tünk, szédülni kezdtem. Hétfőn
egész nap forgott velem a világ, és
nagyon alacsony vérnyomást mér-
tem a szokásos adag feketekávék
ellenére is. Kedden reggelre,
mintha nem is lett volna, úgy múlt
el minden kellemetlen érzés. Most,
mikor ezeket a sorokat írom, sze-
retnék magamba kukucskálni, és
látni, hogy mi történik a szerveze-
temben, de sajnos lehetetlen.
Várom hát, hogy elteljen a két hét,
és nagyon remélem, hogy elszáll
belőlem a félelem, amely már egy
éve befészkelte magát a gondola-
taimba. És elmúlik a bosszúság is,
hogy számomra és több ismerő-
söm számára nem jutott hely
abban a városban, amelynek
egészségügyi életéről több mint
harminc éve tudósítok. Ugyanak-
kor hálás vagyok azért, hogy Szé-
kelykeresztúrnak, ahova évek óta
szívesen járok, ezt az arcát is meg-
ismerhettem.
Nem jó a szelepes maszk 

Néha azt gondolom, hogy nem
véletlenül történnek másképpen ve-
lünk a dolgok, mint ahogyan azt
szeretnénk. Mivel szinte allergiásan
nem kapok levegőt a sebészi maszk
alatt, kezdettől egy szép szelepes
maszkra vágytam. Amilyent Arafat
doktor, a volt egészségügyi minisz-
ter és ismerőseim közül néhányan

viseltek. Nem jött össze. Szeren-
csémre. A napokban eldöntöttem,
hogy beszerzem, amikor arra fi-
gyeltem fel, hogy az ára lecsök-
kent, és a reklámokban szennyezett
levegőjű munkahelyek dolgozói-
nak, települések lakóinak ajánlják,
a Covid–19 elleni ajánlás pedig el-
tűnt. Aztán arra lettem figyelmes,
hogy a hivatalosságok sem viselik
már, és rátaláltam a magyarázatra
is. Miután többen megfertőződtek
használóik vagy a közelükben tar-
tózkodók közül, kiderült, hogy a
szelepes maszk belélegzéskor véd
ugyan a szennyeződés és a vírusok
ellen is, de kilégzéskor a fertőzött
személy a kiáramló levegővel vígan
terjeszti a vírusokat, és a mástól szár-
mazó vírusok is be tudnak hatolni a
maszkba. Milyen jó, hogy végül is
lemondtam arról, hogy megrendel-
jem.

Kiderült, hogy az idétlen színű
sebészi maszk továbbra is a legbiz-
tonságosabb.
Izraeli csodagyógyszer 

Mire a zsidó államnak sikerült
első helyet kivívnia a lakosság át-
oltottságát illetően, arról értesül-
hettünk, hogy tesztelés alatt áll egy
csodagyógyszer, amely sikeresen
gyógyítja az új koronavírussal fer-
tőzött betegeket. A szert, amelyet
a tüdőbe kell belélegezni, egy tel-
avivi kórházban kísérletezték ki az
elmúlt hat hónap során. Az EXO-
CD24 elnevezésű szer a hírek sze-
rint 39 közepes és súlyos
állapotban levő beteg öt napon be-
lüli gyógyulását segítette elő.
Alapanyaga a CD24-fehérje,
amely az immunrendszer szabályo-
zásában vesz részt, és a tapasztala-
tok szerint meggátolja az
úgynevezett citokinvihar beálltát
azzal, hogy nyugtató hatást fejt ki
az immunrendszerre. Ráadásul
olcsó, és napi egy alkalommal kell
használni. 

Bár a tesztelés harmadik szaka-
sza hosszabb időt venne igénybe,
a szakemberek azt remélik, hogy
a rendkívüli helyzetre való tekin-
tettel sikerül felgyorsítani, akár-
csak a védőoltások esetében.
(bodolai)

Covidos élmények



Ha már újra életünk része lett a sor-
ban állás, szükséges lenne, hogy kifej-
lődjön annak kultúrája is, mert
mégiscsak más lenne jólnevelten állni
jegyért a népi együttes előadására
vagy éppen szemétügyben az önkor-
mányzat épülete melletti jeges járdán.
Nem csokornyakkendős öltözékre gon-
doltam, csak egy jó arasznyi légtérre,
hogy – koronavírus ide vagy oda – ne
lökdössük egymást.

Azt mondják, akik jártak Japánban,
hogy ott megtanulható a fegyelmezett
sorban állás, például a metróra várva,
és itt is tanítani lehetne. Így hát én is
reménykedem, hogy „a metró megépí-
tése” elhozza városunkba is ezt a
japán fegyelmet. 

A sorban állásnak nemcsak kultú-
rája van, hanem helyhez kötött hagyo-
mánya is. Németországi beutazáshoz a
vízumért három különböző helyen áll-
tam sorban, és mindeniknek egészen
más volt a hangulata. Pár hónappal a
kelet-európai változások után szeren-
csés körülmények között kaptunk meg-
hívót az ún. német egyházi napokra a
Fekete-erdő melletti Freudenstadtba.
Az első nyugat-európai utazásért, az
egyhetes ott-tartózkodásért szívesen
vállaltuk a sorban állást a balkáni fő-
városban. A bukaresti nyugatnémet
nagykövetségen félnapi sorban állás
után beadhattuk a kérvényt, és pár hét
múlva ugyanott állhattunk az útlevé-
lért, amiből csak annyira emlékszem,
hogy megérte. Ennél több nem jut
eszembe, viszont sokkal élőbben ma-
radtak meg bennem a nagyszebeni

német konzulátuson kiadott vízumok
megszerzésének körülményei. 

Emlékeim szerint Nagyszebenben a
’89-es változás után két helyen is mű-
ködött német konzulátus. Forgalmas is
volt mindkettő, míg minden kitelepülni
vágyó erdélyi szász be nem adta az
iratait. Az egyik konzulátusi épület a
város szélén állt, ahol bármilyen hosz-
szú, akár kilométeres sor is kialakul-
hatott, és ott már lehetett
civilizáltabban viselkedni, vagy leg-
alábbis a német fegyelem szerint vára-
kozni.

Legkedvesebb német vízumszerző
emlékem ahhoz a konzulátusi épület-
hez kötődik, amely az egykori nagysze-
beni várfal közelében volt, egy régi
szász polgári házban, egy kert köze-
pén. Két nagy előnye volt ennek az
épületnek: közel volt a városközpont-
hoz, és az udvaron volt elég hely a sor-
ban álláshoz. Mivel nagyon korán
érkeztem az egykori erdélyi szász fő-
városba, még kapunyitás előtt, a sötét-
ben beállhattam a sorba, így déltájt
boldogan jöttem ki a konzulátus épü-
letéből, és az udvaron kígyózó sorban
városunk addig és azóta is tisztelt kró-
nikásával találkoztam (egyébként a Te-
leki Tékából régóta ismertük egymást).
A siker örömével kérdeztem rá, mintha
az egész nem lett volna magától érte-
tődő: 

– Misi, te is vízumért állsz itt sorba?
– mire érkezett a frappáns válasz:

– Látod, ezek Auschwitzban is és itt
is sorba állítanak minket. 

Lám, nemcsak intelligenciája,
hanem sajátos fekete humora is van a
sorban állásnak.
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Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén február 18-tól március 20-ig tartózkodik a

Nap a Halak jegyében. A tél utolsó felvonásához ér-
keztünk. Ráléptünk a tavaszhoz vezető hídra. Az éj-
szakai álmot látó természet belső csendjébe távolról
beszűrődik az óvatos készülődés nesze. Mintha a
jóságos földanya simogató szeretettel ébresztené fá-
radt, álmos gyermekét. Hóvirágok dacos seregei fi-
gyelik a hajnalok jeges leheletét. Tudják, hogy a
változás megállíthatatlan, Kronosz szekerének ke-
rekei rendületlenül forognak. Minden elmúlásban
ott rejlik az újjászületés fénye. Most álmodik a ter-
mészet, erőt gyűjt, mert nemsokára szüksége lesz
rá. 

A zodiákusciklust lezáró utolsó felvonás szellemi
értelemben arról a felismerésről szól, hogy min-
denki az egység része. Egyszerűbben fogalmazva:
Isten gyermekei vagyunk. A Teremtő által teremtett
világ tudattal felruházott teremtményei. Birtokoljuk
azokat a mágikus képességeket és adottságokat,
melyek az élővilágban csupán nekünk adattak meg.
Az, hogy mit kezdünk a ránk ruházott lehetőségek-
kel, rajtunk múlik. Szabad akaratunk megnyilvánu-
lásának akkor van kiemelt jelentősége, amikor
válaszút elé kerülünk. Bár döntéseinket a külső erők
intenzíven befolyásolják, melyek az egónkra, vá-
gyainkra, szenvedélyeinkre, tehát gyengeségeinkre
hatnak, a felelősségvállalást nem rázhatjuk le ma-
gunkról. Jelen létezésünk múltbeli döntéseink ered-
ménye. A jövőnkben megjelenő következményeket
jelen gondolatainkkal és cselekedeteinkkel teremt-
jük. Így integrálja minden ember a két nem létező
idősíkot, a múltat és a jövőt a harmadikban, a jelen-
ben. A bölcsek arra tanítanak, hogy a múlton rá-
gódni és a jövő illúzióit kergetni értelmetlen.
Intenzíven jelen kell lenni az „itt és most”-ban.

A Halak a Jupiter uralma alá tartozik, akárcsak a
Nyilas. Különbözőségüket a víz és tűz elemi ellen-
téte determinálja. A Halakhoz sorolják a Neptu-
nuszt, a nagy vizek urát. A víz az érzelmeket
szimbolizálja, s nem nehéz kitalálnunk, hogy a

Halak-ember a világot megérzései és hangulatai
szűrőjén keresztül érzékeli. Az érzelmek dominan-
ciája gyengíti az éleslátást és a racionalitást. A
Halak lelkileg labilis, befolyásolható személy. Ne-
hezen tud kiállni magáért, és ez azért van, mert nem
is ez a dolga. Ha önfeláldozó, akkor minden élet-
helyzetből szerencsésen jön ki. Ha megpróbálkozik
az egoizmussal, annak többnyire csalódás a vége,
áldozattá válik. Van két olyan életterület is, ahol a
Halak utolérhetetlen. Az egyik a művészet, a másik
a betegápolás. A művészetekben – és itt a nagy ér-
tékteremtő alkotásokra gondolok – megjelenik a
transzcendens élmény. A művész értéket hoz le a
magasabb síkokról, és megjeleníti, hogy megérintse
a nézők, hallgatók lelkét. Mert a művészet a lel-
künkhöz szól. Érzelmeinket felkavarja, s többnyire
örömöt, jó érzést okoz. Ez alól némely modern mű-
vészeti ágazat kivétel, ahol a válaszreakciónk a
döbbenet, illetve az indulat. Vannak olyan sokkoló
műalkotások, melyek a legmélyebb elfojtásainkra
hatnak, tabukat döntenek le, félelmet gerjesztenek.
Hogy ezt elfogadjuk-e művészetnek, az egyéni
megítélés kérdése. 

A betegápolás területén a Halak jegy szülötte
adottságai révén felülmúlhatatlan. A betegség ki-
szolgáltatott állapot, és az a tény, ha a beteg embe-
rekre odafigyelnek, együttéreznek velük – kis
túlzással –, felér a fél gyógyulással. A betegség el-
sősorban lelki probléma. Így a gyógyuláshoz is el-
engedhetetlen a lelki segítség, illetve a
gyógyulásba, gyógyítóba vetett hit. Persze ezzel
nem kisebbítjük azokat a gyógyítási folyamatokat,
amikor a fizikai testünkön szükségeltetik beavatko-
zás. 

A Vízöntő-időszak reménye a megváltás. Az
ember sohasem adhatja fel a reményt, hogy a fény
és a sötét kiegyenlíti egymást. Olyan vezetőkre
lenne szükségünk, akik legyőzik és meghaladják
önös vágyaikat, és hatalmukkal a rájuk bízott kö-
zösség felemelkedését és jólétét szolgálják. Ha nem
ez történik, olyan mély rémálomba merülünk, hogy
képtelenek leszünk felébredni belőle.

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az

asztros@yahoo.com címre.

Tóth Sándor

Az asztrológus gondolatai Sorok és sorsok II.
Ötvös József
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Február 11-i rejtvényünk megfejtése: A határozottság mozgásba hozza a dolgokat, és bizalmat ébreszt.



* Angol Premier Liga, 24. forduló: Ar-
senal – Leeds United 4-2, Brighton & Hove
Albion – Aston Villa 0-0, Chelsea – New-
castle United 2-0, Crystal Palace – Burnley
0-3, Everton – Fulham 0-2, Leicester – Li-
verpool 3-1, Manchester City – Tottenham
3-0, Southampton – Wolverhampton 1-2,
West Bromwich – Manchester United 1-1,
West Ham United – Sheffield United 3-0.
Az élcsoport: 1. Manchester City 53
pont/23 mérkőzés, 2. Manchester United
46/24 (50-31), 3. Leicester 46/24 (42-26).

* Spanyol La Liga, 1. forduló: Real
Madrid – Getafe 2-0; 23. forduló: FC Bar-
celona – Alavés 5-1, Celta Vigo – Elche 3-
1, Eibar – Valladolid 1-1, Getafe – Real
Sociedad 0-1, Cádiz – Athletic Bilbao 0-4,
Granada – Atlético Madrid 1-2, Levante –
Osasuna 0-1, Real Madrid – Valencia 2-0,
Sevilla – Huesca 1-0, Villarreal – Betis 1-
2. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 54
pont/21 mérkőzés, 2. Real Madrid 49/23,
3. FC Barcelona 46/22..

* Olasz Serie A, 22. forduló: Cagliari –
Atalanta 0-1, Bologna – Benevento 1-1,
Sampdoria – Fiorentina 2-1, Torino –

Genoa 0-0, Napoli – Juventus 1-0, Inter –
Lazio 3-1, Spezia – AC Milan 2-0, Hellas
Verona – Parma 2-1, Crotone – Sassuolo 1-
2, AS Roma – Udinese 3-0. Az élcsoport:
1. Inter 50 pont, 2. AC Milan 49, 3. AS
Roma 43.

* Német Bundesliga, 21. forduló: Wolfs-
burg – Mönchengladbach 0-0, Borussia
Dortmund – Hoffenheim 2-2, Brémai Wer-
der – Freiburg 0-0, VfB Stuttgart – Hertha
BSC 1-1, Union Berlin – Schalke 04 0-0,
Bayer Leverkusen – Mainz 2-2, Eintracht
Frankfurt – 1. FC Köln 2-0, Lipcsei RB –
Augsburg 2-1, Bayern München – Arminia
Bielefeld 3-3. Az élcsoport: 1. Bayern
München 49 pont, 2. Lipcsei RB 44, 3.
Eintracht Frankfurt 39.

* Francia Ligue 1, 25. forduló: Angers
– Nantes 1-3, Bordeaux – Olympique Mar-
seille 0-0 , Dijon – Nimes 0-2, Lille – Brest
0-0, Lyon – Montpellier HSC 1-2, Metz –
Strasbourg 1-2, AS Monaco – Lorient 2-2,
Paris St. Germain – Nice 2-1, Reims –
Lens 1-1, Stade Rennes – St. Etienne 0-2.
Az élcsoport: 1. Lille 55 pont, 2. Paris St.
Germain 54, 3. Lyon 52.
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Egyaránt vendégsikert hozott a labdarúgó
Bajnokok Ligája mindkét kedd esti nyolcad-
döntős mérkőzése: míg azonban Budapesten
a Liverpool „csak” két góllal pakolta meg Gu-
lácsi hálóját a „házigazda” Lipcsének, a Paris
Saint-Germain négyet rúgott a Barcelonának
a katalánok otthonában.

A Lipcse – Liverpool (0-2) találkozót azért
rendezték Budapesten, mert a koronavírus-
járvány alatt bevezetett szigorú német beuta-
zási szabályok miatt a lipcseiek nem tudták
otthonukban fogadni az angol bajnokcsapatot.

A vendégek kihasználták házigazdájuk kapi-
tális védelmi hibáit, és öt perc alatt két gólt
szerezve megérdemelt győzelmet arattak.

Barcelonában, miután Messi büntetőből
vezetéshez juttatta a házigazdákat, színre lé-
pett Mbappé, aki háromszor is betalált Ter
Stegen kapujába. Ragyogó vendégjátékukkal
és háromgólos sikerükkel  (1-4) a franciák
nagymértékben el is döntötték a párharcot.

A Bajnokok Ligájában tegnap, lapzárta
után az FC Porto a Juventust, míg a Sevilla a
Borussia Dortmundot fogadta.

Vendégsikerek az első két BL-nyolcaddöntőn

Újabb döntetlent ért el a labda-
rúgó 1. ligában a Sepsi OSK az FC
Argeș Pitești elleni, a 21. fordulóból
bepótolt találkozón. Zsinórban az
ötödiket, összesen a 12.-et az idény-
ben. A sepsiszentgyörgyieknek to-
vábbra is legalább hat pontra van
szükségük ahhoz, hogy jó eséllyel
bejussanak a felsőházba az alapsza-
kasz végén.

Soroljunk fel néhány objektív
tényt: a mérkőzést hat hátvéddel
(kettőt közülük a középpályán ve-
tett be) és egy védekező középpá-
lyással kezdte Leo Grozavu, így
mindössze három támadóbb szel-
lemű játékost állíthatott be. A mér-
kőzésen a gólok mellett öt nagy
lehetőséget számoltunk össze
Pitești részéről, míg az OSK olda-
lán csak egyet, azt is a zárópercek-
ben. Ez volt a harmadik meccs az
utóbbi négy közül, amelyen az első
félidőben a szentgyörgyi csapat
vezet, de be kell érje a döntetlennel. 

Ha értékelni is akarjuk, akkor te-
gyük hozzá, hogy Grozavu ismét
egy pont megszerzésének szándé-
kával állította össze a csapatát, és
ezt sikerült is elérnie. Mint említet-
tük azonban, az FC Argeșnek volt
több és nagyobb helyzete. A 4. perc-
ben Malele lefutotta Mitreát, azon-
ban kisodródott, és éles szögből
leadott lövését Niczuly hárította. A
40. percben Palić 25 méteres bom-

báját a szentgyörgyi kapus üggyel-
bajjal szögletre tolta, míg a 43.
percben Marić lábáról jó pozícióban
lecsorgott a labda, és mellé gurult.
Az 57. percben ismét Palić perdí-
tette rá, a borzalmas minőségű gye-
pen megpattanó labdát pedig újra
Niczuly mentette vállal szögletre. A
hazaiak ötödik nagy lehetősége
Maes nevéhez fűződik, akinek a 71.
percbeli lapos lövését megfogta a
kapus. Ezzel szemben az OSK ré-
széről csak Šafranko lehetőségét
jegyezhettük fel, aki a 86. percben
fölé fejelte Csiszér beadását.

Ez utóbbi volt egyébként az OSK
egyetlen – kaput elkerülő – lövése
a mérkőzésen a gól kivételével,
amelyet Bouhenna szerzett a 22.

percben egy bal oldali Eder-szögle-
tet követően, miután a védők el-
ügyetlenkedték a közbelépést. Az
59. percben Dumitru egyenlített, aki
11 méterről elemi erővel küldött a
rövid felsőbe egy védőkön átszálló
bal oldali beadást.

Aki mindebből arra következ-
tetne, hogy a meccs az FC Argeș fö-
lényében zajlott, téved. Csakhogy
hiába passzoltak mezőnyben sokkal
többet a szentgyörgyiek, hiába nyer-
ték meg a fizikai küzdelem legtöbb
csatáját, meglátszott – a bevezető-
ben említett okokból – a támadó mi-
nőség hiánya. Olyankor, amikor
nem volt elég a legközelebbi társnak
adott pontos passz, hanem valami
meglepőt is ki kellett volna találni…

Grozavu cseréit nem kommen-
táljuk, a mögöttük meghúzódó tak-
tikai megfontolások (annyit azért
jegyezzünk meg, hogy Vașvarit sé-
rülés miatt kellett levenni) szá-
munkra rejtélyt képeznek. Az
idegenben szerzett pont azonban
ott a tarsolyban. A pontnak köszön-
hetően a Sepsi OSK visszavette az

egy nappal korábban elveszített
negyedik helyét, és hét pont előnye
van a felsőházi helyét veszélyez-
tető első ellenféllel szemben.
Szombaton 17 órától pedig az Aca-
demica Clinceni-t fogadja, egy
olyan mérkőzésen, amely a ráját-
szás felsőházában is megismétlőd-
het. 

Újabb döntetlen – hat hátvéddel a kezdőben

Dárdai Pál először szerzett pontot csapatával (a 22. fordulóban, Stuttgartban 1-1-es döntetlen született), mióta
visszaült a Hertha kispadjára, ezt megelőzően a Frankfurt ellen idegenben (1-3), a Bayern München ellen pedig
otthon (0-1) szenvedett vereséget. A Hertha ezzel a döntetlennel egy ponttal eltávolodott a kiesőzónától, a Stuttgart
maradt a 10. Fotó: index

Curtis Jones, az FC Liverpool (középen b, háttal) és Nordi Mukiele, a Lipcsei RB játékosa (középen j). Jobbról Amadou
Haidara, a németek játékosa. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: Sportpictures

A bajnokság állása
1. FCSB 23 15 3 5 48-21 48
2. CFR 23 14 6 3 30-12 48
3. CSU Craiova 23 12 8 3 27-13 44
4. Sepsi OSK 23 8 12 3 37-24 36
5. Botosán 23 10 6 7 35-29 36
6. Clinceni 23 8 10 5 22-20 34
7. Tîrgoviște 23 7 8 8 20-21 29
8. UTA 23 7 8 8 22-31 29
9. Medgyes 23 8 4 11 29-34 28
10. FC Argeș 23 6 9 8 23-28 27
11. Dinamo 23 7 5 11 23-26 26
12. Viitorul 23 5 10 8 29-31 25
13. Astra 23 6 7 10 31-36 25
14. Nagyszeben 23 4 10 9 22-32 22
15. Voluntari 23 5 6 12 26-36 21
16. Jászvásár 23 4 4 15 23-53 16

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 21. forduló: FC Argeș Pitești – Sepsiszentgyör-

gyi Sepsi OSK 1-1 (0-1)
Pitești, Trivale stadion, zárt kapus. Vezette: Adrian Cojocaru

(Galac) – Valentin Avram (Bukarest), Vladimir Urzică (Kará-
csonkő). Tartalék: Rareș Vidican (Szatmárnémeti). Ellenőr: Aron
Huzu (Nagyszeben).

Gólszerzők: Dumitru (59.), illetve Bouhenna (22.).
Sárga lap: Șerban (78.), illetve Vașvari (56. – a kispadon), Aga-

nović (79.), Achahbar (83.).
FC Argeș: Greab – Tofan, Turda, Marić, Mușat, Colli, Șerban,

Drăghici (64. Maes), Palić, Dumitru, Malele.
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér, Mitrea, Bouhenna, Ștefănescu, Del-

janidisz (74. Golofca), Ňinaj, Vașvari (36. Purece), Šafranko, Fülöp
Loránd (46. Aganović), Eder (60. Achahbar).

Ma esti közvetítések az Európa-ligából
* 19.45 óra: Real Sociedad – Manchester United (DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport +), Belgrádi Crvena Zvezda – AC Milan (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport), Wolfsberg – Tottenham (DigiSport 3), Prágai Slavia – Leicester (Telekom Sport
3, Look Sport 2), Dinamo Kijev – Club Brugge (DigiSport 4, Telekom Sport 4, Look
Sport 3)

* 22.00 óra: Benfica – Arsenal (DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +), Ant-
werp – Glasgow Rangers (DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 2), Granada – Na-
poli (DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look Sport), Lille – Ajax (DigiSport 4), Salzburg
– Villarreal (Telekom Sport 4, Look Sport 3)

Bálint Zsombor



10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ KÖZÉLET ___________________________________________ 2021. február 18., csütörtök

Dalok, kvintettek, versek, prózák Franz Schubert emlékére című
estjének felvételét tette közzé a Coopera. A koncerten, amelyet a 
Coopera YouTube-csatornáján találhatunk meg – többek között –
olyan elismert énekesek vettek részt, mint a Kossuth- és Liszt-díjas
Kolonits Klára, Mester Viktória, a Liszt-díjas Molnár Levente vagy
Boncsér Gergely. A dalestet kortárs irodalmárok és a Virtuózok ka-
maraegyüttes közreműködése teszi színesebbé.

A dalestet, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött
létre, Pócsmegyerről közvetítették 2020. december 19-én, ennek
apropóját az adta, hogy Pócsmegyer az egyetlen magyar város, ahol
Franz Schubert járt, az Esterházy család meghívására, 1818-ban.
Bátyjának írt levelében pozitívan emlékezett vissza az ott töltött
időre. 

A koncert műsorában a szerző számos dalciklusából csendülnek
fel művek, valamint hangszeres darabok, utóbbiak a Virtuózok ka-
maraegyüttes fiatal zenészeiből alakult kvintett tolmácsolásában. A
zenés estet a művészi létforma, a komolyzene, az alkotás ihlette, és
ezen témákból merítkező magyar klasszikus és kortárs irodalmi szö-
vegek, esszék egészítik ki, a magyar irodalmi élet elismert képvise-
lőinek tolmácsolásában, a Petőfi Irodalmi Ügynökség
Kárpát-medencei Igazgatóságával való együttműködés eredménye-
képp.

Az este fellépő művészei: Berkes János, Boncsér Gergely, Ionel
Pantea, Káldi Kiss András, Kolonits Klára, Mester Viktória, Molnár
Levente, Pánczél Éva, Bartal László, Neumark Zoltán, Szüts Apor,
Kiss Diána Ivett, Kovács Gábor, Lőrincz Diána, a Virtuózok Kama-
raegyüttes kvintettje, Eisemann György, Fried István, Kukorelly
Endre, Murányi Sándor Olivér

A koncertfelvétel linkje:
https://www.youtube.com/watch?v=i_h19CXP4cI

Mindenki számára 
elérhető a Coopera Schubert-

koncertjének felvétele

A beresztelki református gyülekezet –
más erdélyi falvak közösségéhez ha-
sonlóan – apadó tendenciát mutatott
az elmúlt évtizedben. A világjárvány
esztendeje azonban – mintha csak a
Covid–19-cel dacolt volna – növeke-
dést hozott – tudtuk meg Szép Eduárd
lelkipásztortól, aki 13. éve szolgál a
mezőségi településen.

– Amikor ide kerültem, 616 lelket számlált
a gyülekezet, a létszám mára 554-re csök-
kent. 2020-ban viszont megfordult a folya-
mat, tavaly ugyanis két 80 év fölötti hívet
temettünk, és nyolc keresztelőt tartottunk. A
természetes szaporulat ilyen mértékű növe-
kedésére az elmúlt időszakban nem volt
példa, és a beköltözések révén sem gyarapod-
tunk, az eladásra kerülő magyar házakat és
telkeket ugyanis rendszerint más nemzetisé-

gűek vásárolják meg – tette hozzá a lelkipász-
tor. Szép Eduárdtól azt is megtudtuk, hogy a
külföldön dolgozó egyháztagok ragaszkod-
nak a gyülekezethez, és ha évente csak egy-
szer-kétszer is térnek haza, az
egyházfenntartó járulékot mindig kifizetik.

– Az alacsony diáklétszám miatt a telepü-
lésen pár éve megszűnt a magyar oktatás, a
konfirmáció utáni korosztály 90%-a így
Szászrégenbe jár iskolába. A magyar tagozat
felszámolása egy lassú folyamat eredménye
volt. Akkor kezdődött, amikor a szülők az
ötödikes gyermeküket a régeni iskolába írat-
ták, amikor pedig már az elemisták is a vá-
rosban kezdtek tanulni, még drasztikusabban
csökkent a magyar osztályok létszáma – me-
sélte a beresztelki lelkész, akit a továbbiak-
ban a koronavírus-járvány megjelenése utáni
gyülekezeti életről kérdeztünk.
Megtartották a konfirmációt

– Az volt a legnehezebb, amikor nem volt
szabad belépni a híveknek a templomba. Hála

istennek jól működik a presbitériumunk, a
presbiterek hetente-kéthetente látogatták a
körzetükbe tartozó egyháztagokat, és bármi-
lyen gond adódott, bármilyen jellegű segít-
ségre volt szükség, rendszeresen
tájékoztattak, így általuk továbbra is jelen le-
hettem az emberek mindennapjaiban. Mivel
az egyházi szolgálatot végzők bemehettek a
templomba, minden vasárnap könyörgéses is-
tentiszteletet tartottunk a gyülekezetért. Az
internetes igehirdetést viszont nem vezettük
be. Olyan gazdag volt ilyen téren is a kínálat
a virtuális térben, hogy arra gondoltam,
bőven van miből választaniuk a híveknek,
nem feltétlenül engem kell hallgatniuk. A
templomba járók többsége egyébként az idő-
sebb korosztályhoz tartozik, akiknek nincs is
otthon internethasználati lehetőségük. A saját
Facebook-oldalamon ettől függetlenül rend-
szerint ajánlottam a testvéregyházak igehir-
detéseit, és a televízióban közvetített
istentiszteletekre is felhívtam a figyelmet. A
szigorúbb megszorítások időszakában két ke-
resztelőt is tartottunk szűk körben, a temp-
lomudvaron. Isten csoda szép időt rendelt
mindkét alkalomra, és jó volt látni, hogy a
szülők tudják, mi a lényeg, könnyű szívvel
lemondanak a ,,körítésről”. 

– Számos gyülekezetben a tavaly elmaradt
a konfirmáció – vetettük fel.

– Nálunk hagyomány, hogy virágvasárnap-
ján tesznek vallást hitükről a fiatalok. Ezt az
időpontot a járványügyi előírások miatt nem
lehetett betartani, de augusztus első felében
sort kerítettünk az ünnepi eseményre. Négy
konfirmandusunk volt. A beresztelki szolgá-
latom kezdetétől idén lesz az első év, amikor
csak kiskonfirmációt tartunk, tavalyelőtt
ugyanis nem indult új csoport. A mostani
négy fiatalunk közül ketten Németországban
élnek, így a szombati kátéórákat a Messenge-
ren tartjuk, de úgy, hogy a másik két kiskon-
firmandussal élőben találkozunk, és együtt
ülünk a képernyő elé.

– Az istentiszteletek és kátéórák mellett
voltak-e más rendszeres találkozási lehetősé-
gei a gyülekezetnek a járvány előtt?

– Elég aktív gyülekezeti életünk volt. A va-
sárnap délelőtti és délutáni igehirdetés mellett
gyülekezeti, nőszövetségi, ifjúsági, ritkábban

presbiteri bibliaórára is sort kerítettünk. Ha-
vonta egyszer az idősek körét is megtartottuk,
amelyen a résztvevők a bibliai bevezető után
együtt kézimunkáztak, beszélgettek, időnként
előadásokat hallgattak meg irodalmi és egyéb
témakörökben. Az ifjúsági bibliaórákat szep-
tember végén, október elején újraindítottuk,
de csak rövid időre. A létszám sajnos meg-
változott, azok közül, akik már konfirmáltak,
öt-hat fiatal jön vissza ezekre az alkalmakra.
Nagy munkálat előtt

Szép Eduárd a beresztelki A kategóriás
műemlék templom felújítási tervéről is beszá-
molt. A kezdeményezés még 2017 elején in-
dult, a munkálathoz nélkülözhetetlen
tanulmányok elkészíttetése és engedélyezte-
tése azonban évekbe telt. 2020 nyarán végül
megkapták Bukarestből az engedélyt, novem-
ber végén pedig a Maros Megyei Tanács épí-
tészének jóváhagyását. 

– December 7-én költöztünk ki a templom-
ból, ahol egyelőre a romboló jellegű, belső
munkálatok kezdődtek el, például a falak le-
verése. A villanyhálózat kicserélése is esedé-
kes, de ehhez is műszaki terv kell. Egyébként
teljes felújításra lenne szükség, a tetőjavítást
is beleértve, de ehhez egyelőre nincs meg az
anyagi fedezet. Magyarország kormányától
kaptunk támogatást a püspökségen keresztül,
ezt az összeget tavasszal befektetjük. A gyü-
lekezeti tagok is szépen adakoztak, de még
így sem elég a rendelkezésünkre álló összeg.
Mivel a teljes munkálat értéke több mint 200
ezer euró, Bukarestbe kellene felter-
jesztenünk egy pályázatot. Az épület 
A kategóriás műemlék, minden lépéshez jó-
váhagyás kell. Ez rendkívül lassú folyamat,
és egyelőre rejtély, hogy az elkövetkező
években mennyit sikerül belőle megvalósíta-
nunk.

– Hol hirdetik jelenleg az igét?
– A hívek közötti kötelező távolság betar-

tása érdekében a kultúrotthon bizonyult meg-
felelőnek erre a célra. A gyülekezet
természetesen nagyon várja, hogy visszatér-
hessen a templomba, reméljük, erre belátható
időn belül sor kerül. Ahogy azonban a Szent-
írásban is olvashatjuk, ahol ketten vagy hár-
man összegyűlnek az Úr nevében, ott Ő is
jelen lesz, és megszenteli a helyet.

Felújítás előtt a beresztelki műemlék templom 
Nőtt a gyülekezet

SzínpadON: Újra együtt – Páva gála címmel nagy-
szabású előadást rendez február 19-én a Hagyományok
Háza. A tizenöt résztvevőt Pál István Szalonna és ban-
dája kíséri, a bemutató szerkesztője Busai Norbert.

A kilenc évvel ezelőtt elindított Fölszállott a páva
népdal-, néptánc- és népzene-vetélkedő szervezői ez év
elején gálaesttel köszöntik a nézőket. A rendezvény gon-
dolata decemberben vetődött fel, amikor a Hagyomá-
nyok Háza SzínpadOn címmel nagyszabású online
programsorozatot indított el. A Páva gálán az elmúlt
évek legsikeresebb résztvevői lépnek ismét színpadra. 

„Az est szerkesztő-rendezőjével, Busai Norbert ko-
reográfus-táncoktatóval egy újszerű koncepciót dolgoz-
tunk ki – vezet a kezdeményezés kulisszái mögé Bures
Réka kulturális szervező. – A korábbi műsorokkal el-
lentétben nem meghatározott sorrendben lépnek szín-
padra a szereplők, hanem közös produkciókat mutatnak
be együtt a virtuális közönségnek.”

A január 29-én, egész napos próba után rögzített gálát
a nézők február 19-én este 9 órakor tekint-
hetik meg. 

A járvány okozta utazási nehézségek
miatt magyarországi művészek lépnek fel.
A bemutatón nógrádi dudást, nagyecsedi és
tyukodi válogatást, a pásztorkultúrát jel-
lemző somogyi kanász blokkot, zalai, sár-
közi összeállítást, magyarszováti énekes
számot, ádámosi és szászcsávási gyűjtést,
közép-erdélyi és méhkeréki táncokat láthat-
nak a nézők.

A Duna Televízió és a Hagyományok
Háza 2012-ben Fölszállott a páva címmel
indította el népdal-, néptánc- és népzene-
vetélkedőjét. Az eseménysorozattal a két
intézmény tisztelegni kívánt mindazok

előtt, akik Bartók és Kodály szellemi örököseiként az
elmúlt évtizedek alatt is életben tartották nemzeti kul-
túránk legősibb ágát, a népi kultúrát. A versenyt egyúttal
az akkor negyven éve indult táncházmozgalom ünnepé-
nek is szánták.

A 2012-es évben három mesterre is emlékeztünk: a
százhúsz éve született zeneszerző-népzenekutatóra,
Lajtha Lászlóra, a magyar néptánckutatás nemzetközi
hírnevét megalapozó, nyolcvan éve született Martin
Györgyre, valamint az akkor már tizenöt éve Kolozsvá-
ron elhunyt zenetörténész-népzenekutatóra, Jagamas Já-
nosra. Mindhárman a Bartók és Kodály által megkezdett
gyűjtőmunkának szentelték életüket, s életművük pél-
daértékű lehetett a jelentkezők számára is.

Adás: 2021. február 19., péntek 21 óra
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/prog-

ram/szinpadon-ujra-egyutt-pava-gala
https://online-hagyomanyokhaza.jegy.hu/#/event

(közlemény)

Online száll föl
SzínpadON a Páva gála

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor 



MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást. Tel. 0747-
508-707, Misi. (10796-I)

ENGEDÉLYEZETT magánszemély
(PFA), vállalok szobafestést, mázolást,
fajansz-, grészia-, lamináltparkett-
lerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (10808)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel.
0770-621-920. (10712)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogos-
munkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (10768-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk február
18-án ROSKA REBEKÁRA halálá-
nak 28. évfordulóján. Szerettei.
(10762)

Kegyelettel és szeretettel emléke-
zünk február 18-án a drága férjre,
édesapára, papókára, id. 
BALOGH GYÖRGY volt csekelaki
lakosra halálának 28. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott! Drága
emlékét őrzi felesége, gyermekei
és azok családja. (10818)

Kegyelettel emlékezünk február
19-én a volt oláhdellői születésű
DEMETER ÁRPÁDRA halálának
harmadik évfordulóján. Emlékét,
szeretetét őrzi Demeter György
és családja Oláhdellőről. 
(10818)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk február 18-án a szerető
édesanyára, a gondos nagyma-
mára és dédimamára, id. 
SZÉKELY MARGITRA halálának
3. évfordulóján. 
Áldott emlékét őrzik egy életen át
szerető gyermekei: Jutka, Imi,
Enikő, azok családja. Nyugodjon
békében! (10763)

Szomorúan emlékezem február
18-án drága édesanyámra,
CSUKA IRÉNRE szül. Józsa halá-
lának első évfordulóján. Nyugodj
békében, drága édesanyám! Szo-
morú fia, Csaba. (10694)

Kegyelettel emlékezünk halálá-
nak 3. évfordulóján a sáromberki
id. NAGY KÁROLYRA. Nyugalma
felett őrködjön az örök szeretet.
Emléked mindig megőrizzük. Fe-
lesége, lánya és fia, nővére és só-
gora. (10834)

ELHALÁLOZÁS

Szívünkben mélységes bánattal,
a pótolhatatlan veszteség szo-
morúságával tudatjuk, hogy
drága szerettünk, 

CRISTIAN ANDRÁS 
volt kereskedelmi főfelügyelő 

2021. február 15-én, életének 86.
évében csendben megpihent.
Temetése 2021. február 18-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi római katolikus te-
metőben, református szertartás
szerint.
Áldott emlékét kegyelettel őrzi
gyászoló családja. (10804-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy az iszlói születésű 

JÓZSA IRÉNKE 
született Nagy 

életének 70. évében 2021. feb-
ruár 16-án hirtelen elhunyt.
Temetése 2021. február 19-én,
pénteken 13 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi új temetőben. 
Áldott emlékét kegyelettel őrzi
lánya, Meli, veje, Zsombi, unokái:
Orsi és Zalán. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

CSEGEZI ILONA
2021. február 16-án életének 85.
évében elhunyt. 
Drága halottunktól 2021. február
19-én, pénteken 14 órakor ve-
szünk végső búcsút a marosvá-
sárhelyi katolikus temetőben. 
Gyászoló szerettei. (10842-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szeretett apa,
nagyapa, após, apatárs, 

GYÖRFI ISTVÁN 
súlyos betegség után 64. élet-
évében örökre megpihent. 
Utolsó útjára kísérjük február 18-
án, csütörtökön 14 órakor a gyu-
lakutai temetőben. 
Drága halottunk emlékét őrzi
szeretett lánya, veje és három
unokája. (10840-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nevelőapa, após, apa-
társ, nagyapa, szomszéd, 

GYÖRFI ISTVÁN 
életének 64. évében súlyos be-
tegség után csendesen megpi-
hent. 
Temetése február 18-án, csütör-
tökön 14 órakor lesz a gyulakutai
temetőben, katolikus szertartás
szerint. 
Fájdalommal búcsúznak nevelt
gyermekei és azok családja.
(10840-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
JÓZSA IRÉNKE elhunyta
miatt érzett fájdalmukban. Se-
gítőkészsége és kedvessége
örökre megmarad emlékeze-
tünkben. Nyugodjál békében,
IRÉNKE! Ilike és Ernő. (sz.-I)

Őszinte részvétünk Siklódi
Mártának FÉRJE elhunyta al-
kalmából.  Nyugodj békében,
drága barátunk! Pálfi Zsuzsa
és László, Szabó András és
Anikó. (10836-I)
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Az EP-képviselők a járvány idején a köz-
lekedési ágazat támogatása céljából
meghosszabbították egyes iratok érvé-
nyességét, és átalakították a reptéri rés-
időkre vonatkozó szabályokat. 

Az Európai Par-
lament 647 szava-
zattal, 24 ellen-
szavazat és 19 tar-
tózkodás mellett
megváltoztatta a
közlekedési ágazat-
ban használt egyes
iratok, engedélyek,
rendszeres ellenőr-
zésekről és képzé-
sekről szóló
tanúsítványok érvé-
nyességi idejére vo-
natkozó 15
különböző uniós

szabályt, így az iratok érvényessége meghosszab-
bodik.

A tagállamokban a jelenleg érvényben lévő
közegészségügyi intézkedések miatt továbbra is
nehézkes megújítani a jogosítványt vagy levizs-
gáztatni a járműveket. Az új szabályok értelmé-
ben a 2020. szeptember 1. és 2021. június 30.
között lejáró dokumentumok még további tíz hó-
napig érvényben maradnak. A tagállamok dön-
tése, hogy ki kívánnak-e maradni e szabály
hatálya alól, a kimaradóknak azonban az egysé-
ges piac működésének biztosítása érdekében el
kell fogadniuk a más tagállamok által meghosz-
szabbított iratokat.
Nem repülnek üres járatok Európa felett

A Parlament tavaly márciusban átmenetileg
felfüggesztette a légitársaságokra
vonatkozó „használd fel vagy elve-
szíted” szabályt, hogy ne szálljanak
üres repülők Európa felett. A légi-
társaságok emiatt nem kényszerül-
tek kihasználni a fel- és leszállásra
rendelkezésükre álló résidőt pusz-
tán azért, hogy megtarthassák azt a
következő szezonra. Az átmeneti
időszak azonban idén március 27-
én lejár.

A légi közlekedés biztonságával
foglalkozó Eurocontrol szervezet

legutóbbi előrejelzése szerint a légi forgalom
idén a tavalyinak a felére esik vissza. A Parla-
ment most 683 szavazattal, három ellenszavazat
és négy tartózkodás mellett arról döntött, hogy
miként lehet majd visszatérni a „használd fel
vagy elveszíted” szabály rendes alkalmazásához.
A döntés célja, hogy a légitársaságok számára
egyértelművé tegye a fel- és leszállási idősávok
jövőbeli felhasználásának módját.

A résidő-felhasználási szabályok felülvizsgá-
latának értelmében a 2021-es nyári és téli szezon-
ban a légitársaságoknak a résidők legalább 50
százalékát ki kell használniuk (a járvány előtt
előírt 80 százalék helyett), hogy a fel- és leszál-
lási idősávjaikat a következő szezonra is megtart-
hassák. Az Európai Bizottság további szezonokra
is kiterjesztheti az új szabályokat, a kihasználási
arányt pedig 30 és 70 százalék közötti értékre ál-
líthatja be. Így az unió gyorsan tud majd reagálni
a járvány ideje alatt ingadozó mértékű légi for-
galomra.
Frissítés rekordidő alatt

Dominique Riquet (Renew, Franciaország) je-
lentéstevő kijelentette: „Rekordidő alatt sikerült
frissítenünk a járvány által egyik legsúlyosabban
érintett ágazat, a légi közlekedés számára straté-
giailag rendkívül fontos, bonyolult szabályokat.
Egyensúlyt kellett teremtenünk, hogy legalább
valamiféle verseny legyen a résidőpiacon, ugyan-
akkor védjünk egy nehéz helyzetbe került ágaza-
tot”.

***
A Parlament és a Tanács informálisan egyez-

tetett a szavazások előtt. A parlamenti döntések
után most a Tanácson a sor, hogy jóváhagyja a
módosításokat. A változások ezt követően az
unió hivatalos lapjában történt megjelenésük után
lépnek hatályba. 

(Forrás: az Európai Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája)

A koronavírus-járvány idején
Az EP könnyítéseket vezet be 

a közlekedési ágazatban

ACEA: januárban 12%-kal 
csökkent a Dacia személygépkocsik

eladása Európában

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Januárban 12%-kal esett vissza a
Dacia gépkocsik eladása Európában
(Európai Unió, plusz Nagy-Britannia és
az EFTA-államok), azonban a romániai
márka piaci részesedése 3,4%-ra nőtt a
2020 januárjában jegyzett 2,9%-ról –
derül ki az Európai Autógyártók Szövet-
sége (ACEA) szerdán közzétett adatso-
rából. 

Múlt hónapban 28.781 Dacia márkájú
személygépkocsit írattak be a forga-
lomba Európában, míg tavaly januárban
ezek száma 32.691 volt. 

A francia Renault csoport eladásai
22,9%-kal estek vissza januárban, a
többek között a Peugeot, Citroen,
Opel, Fiat, Jeep, Chrysler és Alfa
Romeo márkákat gyártó Stellantis cso-
porté pedig 27,4%-kal. A Volkswagen
eladásai 28,1%-kal, a Daimleréi
17,9%-kal, a Fordéi pedig 26,2%-kal
csökkentek. 

Tavaly 30,2%-kal estek vissza a
Dacia eladásai Európában, a cég piaci
részesedése pedig a 2019-es 3,7%-os
szintről 3,4%-ra csökkent. (Agerpres)

Mózes Edith 

Dominique Riquet (Renew, Fran-
ciaország) jelentéstevő

A Fenntartható Románia (SI-
POCA 613) című projekt kereté-
ben végzett szociológiai felmérés
szerint a polgárok 62%-a úgy
véli, hogy Romániában „fenntart-
ható folyamat” az ivóvízellátás. A
felmérés célja a lakosság vélemé-
nyének megtudakolása volt a
Fenntartható Fejlődési Stratégia
hatodik célkitűzésével (SNDDR
2030 – ODD 06), azaz a tiszta víz-
zel és az alapvető köztisztasággal
kapcsolatosan. 

A válaszadók több mint 60%-a volt
elégedett az ivóvíz minőségével, 14%-
uk elégedetlensége az organoleptikus
tulajdonságokkal (íz és szag) függ
össze, azonban 54%-uk úgy véli, hogy
a csapvíz biztonságos, ivóvíznek és fő-
zésre is megfelel.

Azonban az Országos Statisztikai In-
tézet 2019-es adatai szerint az emberek
csupán 61,8%-a csatlakozott a nyilvá-
nos vízellátó rendszerhez. Bár a 2010–
2019-es időszakban Románia jelentős
javulást regisztrált az ehhez kapcsolódó
különféle mutatók terén, az Európai
Unió országai között továbbra is itt nem
rendelkezik a lakosság legnagyobb há-
nyada fürdővel, zuhanyzóval és belső

WC-vel – 22,4%.
A higiéniai szolgáltatások megítélését

illetően a szociológiai kutatások kimu-
tatták, hogy az állampolgárok 70%-a
elégedett a lakóhelye körüli tisztaság-
gal. A válaszadók úgy vélik, hogy a ház-
tartási hulladékot jobban gyűjtik, mint
10 évvel ezelőtt (68%), ami azt jelenti,
hogy a helyzet javulását érzékelik, össz-
hangban az európai normák életbe lép-
tetésének pozitív hozzájárulásával.

Némi egyenlőtlenség észlelhető a vízzel
kapcsolatos közszolgáltatásokhoz való hoz-
záférés terén. A válaszadók 60%-a szerint a
szerényebb társadalmi státusú emberek ne-
hezebben jutnak hozzá a tisztességes higié-
niai körülményekhez, 61%-a a csatorna-
rendszerhez, a válaszadók 58%-a pedig úgy
véli, hogy a szerényebb társadalmi körül-
mények között élők nehezebben férnek
hozzá a vízhálózathoz. Széles körű kon-
szenzus tapasztalható az alapvető életkörül-
mények egyenlőtlen eloszlását illetően.

A felmérés eredményei ezen a címen
érhetők el: (http://bit.ly/3ppQo1p). A
Fenntartható Románia projekt keretében
50 felmérés készül, amelyek a http://ro-
mania-durabila.gov.ro webhelyen az
„Eredmények” címszónál lesznek elér-
hetőek.

A romániai vízminőség 
és a higiéniai szolgáltatások 

társadalmi megítélése 
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

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

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

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

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

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

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

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


