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Óriás adventi koszorú
Marosvásárhelyen

Vasárnap meggyújtották a hit fényét jelképező első gyertyát

Három céggel
van szerződés

Akárcsak az országutakon, a Maros
Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó megyei utakon is a téli időszakban a biztonságos közlekedést
szavatolják a hatóságok. Maros megyét hét övezetre osztották, és három
cég végez hóeltakarítási és csúszásmentesítési tevékenységet.

____________4.
Nem mindig tudjuk,
mi a gyermekbántalmazás, nem
is teszünk ellene
Átfogó kutatást kezdeményezett nemrég a magyarországi Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány a
gyerekbántalmazás társadalmi elfogadottságáról, a közösségi gyerekvédelem lehetőségei érdekében. Az
alapítvány romániai partnere ebben a
Gyulafehérvári Caritas volt.

____________5.
Otthonra lelt
az erdélyi magyar
vakok és gyengénlátók iskolája

Fotó: Nagy Tibor

a református egyház képviselteti magát az eseményen. Az első adventi
gyertya meggyújtásán felszólalt Szente Katalin, a Marosvásárhelyért
Egyesület elnöke, majd rövid egyházi áldás és ének tette meghittebbé a
közösségi élményt. Az egyesület hagyományteremtő szándékkal indította
A négy gyertya meggyújtására a helyi magyar történelmi egyházakat el a kezdeményezést, célja, hogy ezután minden évben felállít a városban
kérte fel az egyesület, így az első vasárnap a római katolikus, a második egy hasonló adventi koszorút, hogy szebbé tegye vele a várakozás idővasárnap az unitárius, a harmadikon az evangélikus, a negyediken pedig szakát.

Nagy adventi koszorú gazdagítja a karácsonyváró időszakot
Marosvásárhelyen. A fenyőágakkal díszített, arany-pirosba
„öltöztetett”, mintegy 3 és fél méter átmérőjű koszorút a
Bolyai téren helyezte el a Marosvásárhelyért Egyesület.

Mózes Edith

Vak, alig és gyengén látó gyerekek
számára létesült magyar tannyelvű,
bentlakásos iskola Székelyudvarhelyen, ahol az ország különböző részeiből fogadnak majd magyar
anyanyelvű elemi osztályosokat. Az intézmény számára a magyar állam támogatásával vásárolt ingatlant az
Erdélyi Református Egyházkerület, és
ezáltal az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület régi álma valósult
meg, újra elindulhat a 101 éve megszűnt Erdélyi Magyar Vakok és Gyengénlátók Iskolája, valamint
Rehabilitációs Központja.

____________6.

Kontrasztok
a nemzeti ünnepen

Nagy tamtammal, pazar katonai parádéval köszöntötték az ország
nagyjai Románia nemzeti ünnepét. Miközben a politikusok szokásukhoz híven megosztottak voltak a parádé ügyében is: egyeseknek Bukarestben, másoknak Gyulafehérváron „dobogott a szívük” a hazáért.
Az államfő állófogadást adott az elnöki palotában gondosan megválogatott vendégeknek. Díszvendégek a liberálisok, illetve a szociáldemokraták elnökei voltak. Az ellenzéket mellőzte. Bizonyára, mert
annak képviselői éppen a felfüggesztésén ügyködnek. Azok meg visszaüzentek neki, hogy az egyesülés színhelye Gyulafehérvár volt, nem
Cotroceni.
Nem számít újdonságnak a politikusok megosztottsága – sokak véleménye, hogy miután elosztották a koncot, most a nemzeti ünnepen
vitatkoznak. Illetve, hogy ki a hazafi vagy a még „hazafibb”.
Azonban nem ez az egyetlen kontraszt, visszásság ebben az országban.
A Forbes magazin szerint ugyanis a tavalyi 32-ről 39-re emelkedett
azoknak a romániai vállalkozóknak a száma, akiknek a vagyona meghaladja az 500 millió lejt. Ezek vagyona a pandémia idején megsokszorozódott. Miközben a többmilliós többség elszegényedett és egyre
szegényedik.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 46 perckor,
lenyugszik
16 óra 37 perckor.
Az év 336. napja,
hátravan 29 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma MELINDA és VIVIEN,
holnap FERENC és OLÍVIA
napja.
MELINDA: ismeretlen eredetű: ezt a nevet adta Bánk bán
feleségének D’Ussieux francia
író 1775-ben egy elbeszélésében, és Katona József innen
vette át Bánk bán című drámájához, a név ezután terjedt el.

Változó idő

Hőmérséklet:
max.80C
min.10C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. december 1.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9490

4,3853

1,3432

253,3079

Új repülőjáratok Vidrátszegről

A HiSky Europe légitársaság három új járatot indít decemberben a vidrátszegi repülőtérről. Az Airbus repülőgépek
hetente kétszer szállítják az utasokat Angliába, Franciaországba és Olaszországba. Az első londoni járat december
18-án indul, Párizsba először december 19-én, Milánóba
20-án lehet repülni. Bővebb tájékoztatás a HiSky Europe
hivatalos honlapján, illetve a Transilvania légikikötő internetes oldalán található.

Oltottaknak járó értékjegyek

A marosvásárhelyi oltóközpontokban december 2-ától
(mától) lehet átvenni a koronavírus ellen beoltottaknak járó
értékjegyeket. A kormány döntése értelmében azok kapnak
100 lej összértékű étkezési utalványt, akik szeptember 3. és
október 10-e között kapták meg a Covid–19 elleni Johnson
& Johnson egydózisú vakcinát vagy a Pfizer-BioNTech-, Moderna-, AstraZeneca-oltás második adagját. A jogosultak
azokban az oltóközpontokban vehetik át az értékjegyet, ahol
immunizálták őket. A kedvezményezetteket telefonon értesítik az átvétel időpontjáról és feltételeiről – tájékoztat honlapján a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

A XX. Nemzetközti Magyar Fotószalon díjazott képei Marosvásárhelyen

Ineffable szimfonikusokkal

Benny Goodman nagyzenekarához Fletcher Hendersont
(1897–1952) hívta hangszerelni. Az Ineffable hangszerelője Lukács Márton Örs, a zenekar billentyűse. Kényszerhelyzet? S ha az? Remek választás. A siker kulcsa! Benny
Goodman zenekarának zeneigazgatója, Don Redman
(1900-1964) a létszámból adódó problémák megoldásaként

a dzsesszben újszerűen ható, korábban csak európai szimfonikus hagyományokra jellemző hangszereléssel próbálkozott. Kidolgozta azt a formulát, amely aztán évizedeken
át meghatározta a big band előadásmódot. Azaz a megírt
részek adott ponton adott hosszúságú improvizált szólókkal
váltakoztak, melyek aztán egymásnak felelgettek.
Egy ismeretlen szimfonikus zenekar hangszereseit, azok
tudását feltérképezni időigényes munka, ezért a hangszerelő csak egy dolgot tehet. Bizalmat előlegez, és magasra
teszi a lécet. Így is történt.
Más megoldás nem létezett. Azaz lenne, de az kivihetetlen ebben az esetben. A zeneileg roppant képzett és művelt
Duke Ellington (1899–1974) a zenekart valódi alkotó közösségnek tekintette. Szólamait hús-vér muzsikusokra írta,
figyelembe véve azok korlátait és erényeit. A próbákra nem
kész műveket vitt, hanem csak zenei ötleteket, elgondolásokat, hogy azokat közösen gondolkodva fejlesszék tovább.
Az Ineffable együttes alkotógárdája – Regián Réka Kata:
ének, fuvola – Lukács Márton Örs: billentyűs hangszerek
– Szereceán Tihamér: basszus – Szereceán Osszián: dobok.
A filharmónia zenekarát tisztelet illeti, hogy részesülni
akart e muzsika teremtő és kifogyhatatlanul újraszülető ihletéből, Remus Grama karmestert, hogy a kivitelezés szintjét a maximumra állította.
Ez a zene nem új és nem régi, és nem hiszem, hogy a
muzsikusok kora számít. Ha jól hangzik, akkor jó zene, ha
nem, akkor az ellenkezője.

Szombaton délelőtt Nyárádmagyarósra lakástűzhöz riasztották a nyárádszeredai hivatásos és önkéntes tűzoltókat. Amint kiderült, egy idős férfi benzinnel próbált tüzet
gyújtani a kazánban, de a fellobbanó lángok átterjedtek az
épületre, amely mintegy 100 négyzetméteren leégett és
tető nélkül maradt. Az oltáshoz csatlakoztak a csíkfalvi
önkéntesek egy autóval, a nyárádszeredai önkéntesek egy
másik autót is a helyszínre vezényeltek, majd egy hivatásos marosvásárhelyi csapatot is a bekecsalji faluba irányított a megyei katasztrófavédelmi főfelügyelőség. Az égő

lakásból sikerült kimenteni a bútorokat és a használati tárgyak egy részét. Az idős férfi égési sérüléseket szenvedett
az arcán, kezén és lábán, őt a rohammentősök látták el. A
házaspár átmenetileg a falubelieknél talált menedéket,
amíg távolabb élő gyermekeik gondjaikba nem veszik
őket.
Pénteken este Marossárpatakon egy száz négyzetméteres lakóház kapott lángra. A helyszínre a marosvásárhelyi
tűzoltókat hívták ki, akiknek sikerült megfékezniük a lángokat, de a ház teljesen leégett. (grl)

Néhai Vass Tamás grafikusművész műtermében
hallottam először hangszalagról megszólalni
Beethoven Sorsszimfóniáját dzsesszesítve. Őt
nem zavarta az alkotásban. Szórakoztatta. Ezért
is szólt. Háttérzeneként. A szimfonikus dzsessz
azt a dzsesszes elemeket is használó, szimfonikus
szórakoztató zenét jelentette az 1920–1930-as
években, amit Paul Whiteman (1896–1967) és zenekara alakított ki a húszas évek elején. Ebbe a
szvingesített, dzsesszesített Bach-, Beethoven-,
Mozart-művek éppúgy beletartoztak, mint Gershwin (1898–1937) zseniális színpadi műve, a Porgy
and Bess, vagy jelentősebb zenekari művei. A
sweet jazznek is nevezett irányzat képviselői
szinte kivétel nélkül fehérek voltak. De a kor rádióközvetítései és hanglemezfelvételei, no meg
az európai szimfonikus zenekarok példái nagy
formátumú zenekarokat vizionáltak.

Csíky Csaba

Lakástüzek

Ma, csütörtökön délután 6 órakor a Bernády Házban megnyitják a XX. Nemzetközi Magyar Fotószalon díjazott és
válogatott képeiből álló kiállítást. A Magyar Fotóművészek
Világszövetsége Trianon 100. évfordulójára hirdette meg
a magyar identitás megjelenítéséről szóló pályázati felhívását. Összesen 1592 fotó érkezett be, ebből válogatta ki
a zsűri a kiállításra méltó anyagot, amelyet 18 Kárpát-medencei nagyvárosba is eljuttatnak a szervezők.

Tűz egy marosvásárhelyi iskolában

November 30-án, kedden reggel tűz ütött ki a megyeszékhelyi 1-es számú Inkluzív Oktatási Központban. Az épületben nem tartózkodott senki. A tűzoltóság jelentése szerint
a tüzet egy világítótestnél keletkezett rövidzárlat okozta. A
lángok 3 négyzetméteren tettek kárt a szóban forgó helyiség falában.

Karácsonyi könyvvásár

December 3-án, pénteken és 4-én, szombaton karácsonyi
könyvvásárt tartanak a marosvásárhelyi Bernády Házban
(Horea utca 6. sz.). A Mentor Könyvek Kiadó és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány közös szervezésében zajló vásáron a legújabb hazai és magyarországi
kiadványok vásárolhatók meg kedvezményes áron. A látogatók a Libri, a Jelenkor, a Magvető, a Corvina, a Scolar,
a Park, a 21. Század, a Helikon, a Móra, a Pagony, a Disney, a Manó, a Scolar Kid, a Kolibri és a Napraforgó kiadó
újdonságai közül válogathatnak. A karácsonyi könyvvásár
december 3-án, pénteken 10 és 19 óra között, valamint
4-én, szombaton 10 és 18 óra között látogatható.

Nyitott szívek – Ismerj meg
egy fogyatékkal élőt!

A Hifa-Románia Egyesület a fogyatékkal élők világnapja
alkalmából december 3-án, pénteken 15 és 16 óra között
Nyitott szívek – Ismerj meg egy fogyatékkal élőt! címmel
zoom meetingre várja az érdeklődőket a virtuális térbe. Az
internetes találkozón jelen lesz Kelemen Attila zenész,
festő, szobrász, csillagász, Simon Judit Gyöngyi, a HifaRománia Egyesület elnöke, Nagy Kinga angoltanárnő,
Nyikó Anetta informatikus, zenész, slam poetry költő. A
programot a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális igazgatósága támogatta. Az online együttléten bárki
részt vehet, aki meg szeretné ismerni a meghívottak gondjait, örömeit, kérdéseket is feltehet nekik. Bejelentkezni a
https://zoom.us/j/94448188367 linken lehet.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nyárádmagyaróson a figyelmetlenség okozott szerencsétlenséget

RENDEZVÉNYEK

A legszebb ajándék – az Arielben

December 5-én, vasárnap délelőtt 11 órakor A legszebb
ajándék című, ünnepre hangoló bábelőadást játsszák a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
Gavril Cadariu rendezésében. A bejáratnál a Mikulás fogadja majd a gyermekeket.

XI. Rejtett gyöngyszemek

A Hifa-Románia Egyesület online alkotói tábort szervezett,
ahova hét fogyatékkal élő személy nevezett be: ketten fotókkal, a többiek festészeti és grafikai munkákkal. Az alkotások az egyesület hivatalos közösségi oldalán tekinthetők
meg, naponta egy-egy résztvevő munkáit lehet megis-

Fotó: Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó-egyesület

merni. A fotók, festmények, grafikák a XI. Rejtett gyöngyszemek kiállításon is megtekinthetők december 3-ig a
Deus Providebit Tanulmányi Házban.

Karácsony Liszt Ferenccel
– rendkívüli zongoraest

December 2-án, ma 19 órakor a Karácsony Liszt Ferenccel címmel rendkívüli zongoraestre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Fülei Balázs magyarországi
zongoraművész Liszt Ferenc műveiből játszik. Jegyek a
filharmónia jegypénztáránál, online az Eventbook honlapján kaphatók. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjein a 12 év fölöttiek kizárólag QR-kóddal ellátott
oltásigazolással, illetve a fertőzésen való átesésről szóló
igazolással vehetnek részt.
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Borbély Lászlót választották a Fenntartható
Fejlődés Európai Hálózata (ESDN) alelnökének

November 30-án került sor a Fenntartható Fejlődés
Európai Hálózata (ESDN) közgyűlésére, ahol megalakult a szervezet új végrehajtó bizottsága. A
Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora, Borbély László alelnöki feladatokat lát majd el az újonnan megválasztott testületben.

„Miután bejelentették, hogy mi vagyunk a legfontosabb
ENSZ-díj nyertesei a közigazgatás innovációjáért, ma újabb
elismerést kapunk azokért az erőfeszítéseinkért, amelyek célja,
hogy Románia vezető szerepet töltsön be a 2030-as fenntartható fejlődési menetrend végrehajtásában. Továbbra is arra törekszünk, hogy azonos színvonalon teljesítsünk. Románia
polgárai bízhatnak abban, hogy a fenntartható jövőért tett erőfeszítések élvonalában állunk” – mondta Borbély László, a
Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora. Az ESDN elnöki tisztségét jövő évben Daniel Dubas, a 2030-as menetrend

Lengyel migránsválság

végrehajtásának svájci koordinátora tölti be. A vezetőségnek
Borbély László mellett további két alelnöke lesz: Annika
Lindblom és Marguy Kohnen, akik Finnország és a Luxemburgi Nagyhercegség kormányában a fenntarthatóságért és a
környezetvédelemért felelnek.
Az ESDN idei kétnapos, online zajló konferenciájának rezilienciával foglalkozó paneljében kedden felszólalt Borbély
László államtanácsos is.
A Fenntartható Fejlődés Európai Hálózatáról (ESDN)
A Fenntartható Fejlődés Európai Hálózata olyan kormányzati tisztviselőket és szakértőket tömörít, akik a fenntartható
fejlődési politikák kialakításáért és végrehajtásáért felelősek
az európai közösségben. A hálózatnak jelenleg több mint 400
tagja és partnere van 40 államból. 2007 óta az ESDN tematikus workshopokat szervez, hogy megkönnyítse a tagjai közötti
informális vélemény- és tapasztalatcserét.

Lukasenka ismét az energiahordozók tranzitjának
leállításával fenyegetőzik

Fehéroroszország kész leállítani az energiahordozók
szállítását területén keresztül, ha Lengyelország
végrehajtja a közös határ lezárására vonatkozó fenyegetéseit – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka
fehérorosz elnök szerdán, megismételve egy korábbi fenyegetését.

Az államfő a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: komolyan veszi Lengyelország és más
országok fenyegetését, hogy „meg akarják fojtani” Fehéroroszországot.
Kifejtette: „A lengyelek úgy döntöttek, hogy lezárják a Fehéroroszországgal közös határukat. Rendben van, zárják le.
Nem utazunk túl gyakran az Európai Unióba. Ma inkább
Oroszország, Kína és a Kelet egyéb tájai érdekelnek bennünket. De ha lezárják a határt, akkor mi lesz azzal a forgalommal,

amely (nyugati irányból) főként Oroszországba, Kínába megy
rajtunk keresztül?” – kérdezte. Mint mondta, az oroszok nem
fognak Ukrajnán keresztül közlekedni, a Baltikumon keresztül
sem, kizárólag Fehéroroszországon át vezet út Lengyelországba. Hozzátette: mielőtt a lengyelek ilyen kijelentéseket
tennének, jobban tennék, ha gondolkodnának. „Zárják csak le
a határt, és majd meglátják, hogy ki fog többet szenvedni ettől.
Aztán el lehet gondolkodni azon, hogy miképpen vásárolnak
energiát Oroszországtól” – mondta.
Minszk és Varsó viszonya az utóbbi időben megromlott,
többek között a migrációs válság miatt, amelyben a felek egymást hibáztatják.
Lengyelország azt fontolgatja, hogy lezárja határát Fehéroroszországgal, amelynek területén keresztül orosz gáz áramlik Európába. (MTI)

Katonai légitámaszponton fogadták Romániában
a Dél-Afrikából érkezőket

A fertőzésveszély csökkentése érdekében a Bukarest melletti katonai légitámaszpont fogadta kedden
a Tarom légitársaság Johannesburgból érkező utasszállító repülőgépét, amelyet a román kormány küldött a dél-afrikai térségben rekedt román
állampolgárokért.

A különjárat indítását vasárnapi rendkívüli ülésén hagyta
jóvá a bukaresti kormány, miután a legtöbb európai ország felfüggesztette a térségből érkező járatokat a koronavírus eddigieknél fertőzőképesebbnek tartott, omikronnak nevezett
dél-afrikai változatának megjelenése miatt. A térségben több
mint 40 román állampolgár – köztük a román bajnok nagybányai rögbicsapat – kért segítséget a hazatéréshez a pretoriai
román külképviselettől.
A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint a Taromtól bérelt utasszállítón 46 román, 18 más európai (tíz bolgár,
négy spanyol, három lengyel és egy magyar), illetve hat harmadik országbeli állampolgár (a nagybányai rögbiklub négy
georgiai, egy ausztrál és egy új-zélandi, román tartózkodási
engedéllyel rendelkező játékosa) tért vissza Európába. Bár
számukra a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér elkülönített folyosókat készített elő, a közegészségügyi szervek
úgy döntöttek: biztonságosabb, ha – a civilek és katonák által
közösen használt kifutópályáról – a katonai támaszpontra irányítják a gépet, és a dél-afrikai térségéből érkezők egyáltalán

nem haladnak át a nemzetközi repülőtér utasterminálján. A
sportküldöttség tagjai egy kisebb repülővel folytatták útjukat
Nagybányára, a többi utast pedig a tisztiorvosi szolgálat veszi
át, hogy letesztelje és karanténba helyezze őket.
Romániában a járványügyi operatív törzs (CNSU) szombaton döntött arról, hogy a dél-afrikai térségből érkezők közül
kizárólag az Európai Unió és Svájc állampolgárai léphetnek
be az ország területére, számukra pedig tesztelési és 14 napos
karanténkötelezettséget írtak elő, függetlenül attól, hogy be
vannak-e oltva a koronavírus ellen.
A CNSU kedden jóváhagyta, hogy a Tarom egyik különjárata Marokkóból is hazahozza azt a 72 román turistát, aki az –
omikron-variáns megjelenése miatt légterét a kereskedelmi légiközlekedés előtt lezáró – észak-afrikai országban kért konzuli segítséget. A második kimenekítési akció költségeit is a
kormány tartalékalapjából fedezik.
Nicolae Ciucă miniszterelnök bejelentése szerint a humanitárius különjárat indításával még várnak két napot, hogy az érintettek el tudjanak intézni minden szükséges formaságot, a
külképviselet pedig ellenőrizhesse, hogy nincsenek-e még további bajba jutott román állampolgárok a térségben. A dél-afrikai különjárathoz hasonlóan a gépen rendelkezésre álló szabad
helyeket Románia felajánlja a többi európai uniós országnak az
európai polgári védelmi mechanizmuson keresztül. A Tarom
gépe a tervek szerint csütörtökön indul Marokkóba. (MTI)

Bevezethetik az általános oltási kötelezettséget
Németországban

További korlátozásokat terveznek Németországban
a koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezésére, és akár az általános oltási kötelezettséget
is bevezethetik – közölte kedden az ügyvezető szövetségi kormány szóvivője.

Steffen Seibert közleménye szerint az ügyvezető kormány,
a várhatóan december elején megalakuló új kormány és a járványügyi védekezés gyakorlati ügyeiben illetékes tartományi
kormányok vezetőinek keddi informális egyeztetésén egyetértettek abban, hogy a világjárvány negyedik hulláma „rendkívül
súlyos, egyes térségekben drámai helyzetet teremtett az egészségügyi rendszerben”, és ez határozott fellépést követel.
Közös meggyőződés, hogy további intézkedések szükségesek az újonnan regisztrált fertőződések napi számának és a kórházakra nehezedő nyomás mielőbbi csökkentéséhez. Ezért a
szövetségi kormány és a tartományi kormányok megvizsgálnak
egy sor javaslatot, és december 9. helyett már csütörtökön, december 2-án megtartják következő hivatalos tanácskozásukat.
A vizsgált javaslatok közé tartozik a fertőzésveszéllyel járó
érintkezések, találkozások számának jelentős csökkentése, különösen az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid–19) ellen nem beoltott emberek esetében és a

magánrendezvényeken is. Vizsgálják az úgynevezett 2G-szabály kiterjesztését is a kiskereskedelmi szektorra – áll a közleményében.
A kormányra készülő koalíció – az SPD, a Zöldek és a liberálisok (FDP) – tervei szerint február végén, március elején vezethetik be a kötelezettséget. Az oltás beadatásának
elmulasztása elsőként még nem büntetéssel, hanem figyelmeztetéssel járna. A pontos részleteket még nem dolgozták ki –
mondta Olaf Scholz.
Németországban a védekezési rendszer alapját egyelőre a
2G-szabály jelenti, amelynek elnevezését két szó, a beoltott és
a gyógyult német megfelelőjének (geimpft, genesen) kezdőbetűjéből képezték. A szabály előírja, hogy csakis a Covid–19 elleni védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan
átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok
pedig friss negatív vírusteszt birtokában sem.
A 2G enyhébb változata a 3G-szabály, miszerint a letesztelt
(getestete) emberek, vagyis friss negatív vírustesztlelettel rendelkező oltatlanok is részt vehetnek a közösségi életben. Szigorított változata a 2G-plusz-szabály, amely az oltottak és a
gyógyultak belépését, részvételét is friss negatív teszthez köti.
(MTI)

Ország – világ
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89 Covid-beteg halálát
regisztrálták

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai közlése szerint az utóbbi 24 órában 1141 személyt diSARS-CoV-2-fertőzéssel.
A
agnosztizáltak
tájékoztatás értelmében ugyanakkor 89 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak,
ezek közül 10 korábban következett be. (Agerpres)

Marokkóban rekedt turisták

Nicolae Ciucă miniszterelnök kedden közölte, úgy
döntöttek, két napot várnak a Marokkóban rekedt románok hazaszállításával, hogy időt adjanak a szükséges eljárások és formalitások elvégzésére, és
addig ellenőrzik, hogy vannak-e még más romániai
állampolgárok is a térségben. A külügyminisztérium
kedd reggel jelentette be, hogy 72 romániai turista
rekedt Marokkóban, miután a helyi hatóságok a koronavírus új törzsének megjelenése miatt felfüggesztették az országba irányuló kereskedelmi légi
járatokat. A bizottság 109-es határozata értelmében
aktiválják az európai polgári védelmi mechanizmust.
A költségeket az állami büdzséből, a kormány rendelkezésére álló tartalékalapból állják. (Agerpres)

Ciolacu nem ért egyet
az oltás kötelezővé tételével

Marcel Ciolacu szenátusi elnök, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) vezetője kedden kijelentette, hogy egyáltalán nem ért egyet a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételével, hangsúlyozva, hogy az élethez való
jog „elsőbbséget élvez” minden más joggal szemben. Hozzátette, Alexandru Rafila egészségügyi miniszter majd mindent el fog magyarázni a
Covid-igazolvány munkahelyi bevezetésére vonatkozó jogszabállyal kapcsolatban. Ciolacu kifejtette
ugyanakkor, úgy gondolja, hogy „a politikusoknak
nem kellene többé véleményt nyilvánítaniuk a pandémiával kapcsolatban”. (Agerpres)

Nicolas Cage a legújabb Drakula

Nicolas Cage alakítja Drakulát a Universal stúdió
Renfield című filmjében, amelynek címszerepét Nicholas Hoult kapta. Renfield karaktere Bram Stoker
Drakula című, 1897-es regényéből származik. Egy
elmegyógyintézet betege abban a tévhitben él, hogy
ha vért iszik, halhatatlanná válik. Drakula rovarokkal
és patkányokkal eteti őt, és az örök élettel kecsegteti. A film részleteit egyelőre nem osztották meg a
nyilvánossággal, de komikus hangvételű, modern
kori kalandtörténetként írták le. Cage, aki a kilencvenes évek egyik legnagyobb filmsztárja volt, 2011ben szerepelt utoljára nagy hollywoodi stúdió
filmjében, A szellemlovas 2. – A bosszú ereje című
akciófilmben, azóta független produkciókban láthatta
a közönség. (MTI)

Kontrasztok
a nemzeti ünnepen

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai szerint Romániában 2,95 millió személy, a társadalom 15,2
százaléka élt tavaly mélyszegénységben, úgynevezett súlyos anyagi deprivációban. A mélyszegénység 52,6 százalékban érintette a nőket, 47,4 százalékban a férfiakat.
Főleg a 18 év alatti kiskorúak körében volt magasabb az
előfordulási arány, ennek a korosztálynak a 21,4 százalékát érintette az anyagi nélkülözés, majd 17,7 százalékkal a 18-24 évesek következtek.
Európai viszonylatban sem jobb a helyzet: Bulgária
után Romániában élnek a legtöbben súlyos anyagi nélkülözésben – ez már az Eurostat felmérésének eredménye. Megszoktuk – sajnos –, hogy Románia 2010 óta
minden évben a sereghajtók között szerepel az Eurostat
mélyszegénységet vizsgáló rangsoraiban.
Az európai egységes statisztika szerint a súlyos anyagi
depriváció meghatározású nélkülözés azokra a személyekre vonatkozik, akiknek hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralékuk van, a lakás megfelelő
fűtésének hiánya, váratlan kiadások fedezetének hiánya,
kétnaponta hús, hal vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya, évi egyhetes, nem otthon töltött
üdülés hiánya, anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival, mosógéppel, színes televízióval vagy telefonnal.
Ha hozzáadjuk az egeket veregető energiaárakat, a
közelgő telet, nem hinnénk, hogy ezeket az embereket lelkesítené a pazar paradé vagy az elnöki palotában szervezett „magas szintű” poharazgatás. Jó is, hogy nem
látják, hiszen televíziójuk sincs.
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Felkészültek a megyei utak téli karbantartására

Palermóból jelentjük

Három céggel van szerződés

Az olaszoknál
minden változatlan

Vannak olyan helyek a világon, amelyek nem változnak. Ilyen Olaszország is. Ezelőtt másfél évvel a koronavírus-járvány komolyan érintette az országot,
rengeteg eset volt, és nagyon magas volt az elhalálozási ráta. Az egész világ csodálkozva és bánatosan
nézte, ami 2020 tavaszán ott történt. Arra lehetett
gondolni, hogy az olaszok tanultak az esetből, és
mindent megtesznek, hogy ne ismétlődjön meg a
vírus óriási pusztítása. A valóság azonban mást
mutat. Európában tombol a negyedik hullám és a
delta variáns, eközben Olaszországban, Palermóban
úgy tesznek, mintha nem is létezne vírus.

Nagy-Bodó Szilárd

Papíron vannak óvintézkedések, mindenhova ki van írva,
hogy a belső terekben kötelező a maszkviselés, és meg van
szabva, hányan mehetnek be. Csak éppen sehol nem tartják be.
Védettségi igazolványt sehol sem kérnek, sem üzletekben, sem
vendéglőkben. Egyszerűen be lehet sétálni. Maszkot az emberek túlnyomó többsége nem hord, miközben kötelező lenne.
A sétálóutcákon özönlenek az emberek, a kávézók tele vannak
emberrel, az utca pedig szeméttel. A járvány megfékezése érdekében az első opció a higiénia volt. Palermo utcáin viszont
hegyekben áll a szemét, és az is látszik, hogy nem tegnap került
oda, hanem már több napja, esetleg hete ott van. De ez senkit
nem zavar, sőt az arra járók rádobják a kupacra a saját szemetüket is. A kérdés csak az, hogy mikor tűnik el onnan? Azonban
ez látszólag a helyieket nem zavarja. Ki lehet jelenti, hogy Románia egyik városában sincs ekkora felfordulás.
Ha már Romániánál tartunk: Palermóban nem lesz honvágyunk, és ezúttal nem a szemétre és a rendetlenségre kell gondolni. Román kéregetővel itt is lehet találkozni, a stílusuk
félreismerhetetlen. Szépen kérnek, aztán ha az ember nem ad,
elküldik melegebb éghajlatra. Megtörtént, hogy nem tudtam
tőlük szabadulni, és ingerülten elengedtem egy káromkodást
magyarul. Egyből magyarul kezdtek beszélni, de külön érdekesség, hogy román lejt kértek. Miért kerültek a világ másik
részére? Mert ott több pénzt össze lehet szedni. Aztán a pénzzel
hazajönnek, elköltik, majd megint visszatérnek, és így
tovább.

Advenio, advenire, adveni, adventum – az
eljönni ige négy szótári alakja. Ebből könynyen felismerni az advent szó forrását, eredetét. Ez pedig a karácsonyra utal, az
egyházi év kezdetére és az eljövő ajándékosztó karácsony ünnepére. Amit neveztek az
ideológiai diktatúrás időkben – nem Romániában, természetesen, ahol hivatalosan
nem volt karácsony a szocializmus országlása korában, hanem mondjuk Magyarországon, afféle kádári kompromisszumként,
elviselhetőbbé tételként (56-ért jóvátételként?!!) a szeretet ünnepének.
Jó kis elnevezés, nincs vele semmi baj,
csak elfedi a lényeget, a kereszténységet, az
európai középkori-újkori kultúra egyik lényeges, ha nem éppen a leglényegesebb öszszetevőjét. Ha már most visszahátrálnánk az
időben, kiderül, hogy a karácsony – a fény
születésének ókori ünnepe – az év fordulója,
a jóval korábbi csillagászati megfigyelésekkel, a csillagidővel, a Mithras-kultusszal tart
szoros kapcsolatot, összefügg azzal, és akkor
már ott az egész világunk gyökérzete, a
közös érzés, amely e földrész (avagy tágan
értelmezett mediterráneum) lakóit és szomszédait, letelepedett vendégeit, a beolvadtakat és a különösségüket őrzőket legalább
három évezrede összekapcsolja a Kelettel,
Egyiptommal, a Biblia forrásvidékével, önmagával nem utolsósorban.
E kis művelődéstörténeti kitérő feltétlenül
szükséges annak felmérésére, amit az Európai Unió tervezetként kiszivárogtatott, amit

Akárcsak az országutakon, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó megyei utakon is a
téli időszakban a biztonságos közlekedést szavatolják a hatóságok. Maros megyét hét övezetre
osztották, és három cég végez hóeltakarítási és
csúszásmentesítési tevékenységet.

Szer Pálosy Piroska

A Maros Megyei Tanács felkészült a megyei utak téli karbantartására, mint hangsúlyozták, az első havazás nem érhet
senkit meglepetésként.
A megyei utakat hét övezetre osztották, a csúszásmentesítésre három céggel kötöttek négyéves keretszerződést.
Amint a megyei tanács sajtóosztályán tájékoztattak, a hóeltakarítással megbízott cégek felkészültek az utak karbantartására. A megyei telephelyeken – Marosszentkirályon,
Mezősályiban, Székelytompán, Nagyernyében és Szászrégenben is – megfelelő mennyiségű csúszásgátló anyag áll
rendelkezésre. Mint megtudtuk, a megyei utak csúszásmentesítéséhez szükséges sómennyiséget 0,6 tonna/km-re teszik.
A Maros Út- és Hídügyi Kft. (Drumuri şi Poduri Mureş
S.R.L.) Nyárádszereda, Mezősályi, Vámosgálfalva, Marosszentkirály övezetében felel a megyei utak takarításáért

és a téli útviszonyok között a biztonságosabb közlekedésért. Gernyeszegért, Szászrégenért és környékéért a Silara
Salub Kft. felel, Segesvárért és környékéért pedig a Felix
EM Kft.
„Az elmúlt években a megyei önkormányzat keretszerződéseket kötött mind a téli karbantartási és a hóeltakarítási
munkálatokra, mind a nyári időszakban végzett javítási, karbantartási munkára. Így ugyanis gyorsabban és hatékonyabban lehet dolgozni, mivel a szezon elején csak egy
alszerződést kell kötni a szolgáltatókkal, és nincs szükség
újabb versenytárgyalás lebonyolítására, amely korábban sok
esetben késleltette tavasszal a kátyúzások elkezdését, télen
pedig a hóeltakarítást” – tájékoztatott a sajtóosztály.
A Maros Út- és Hídügyi Kft. útkarbantartási tevékenységére a nyárádszeredai övezetben 317.430 lejt különített el
a megyei önkormányzat, a mezősályira 305.505 lejt, a vámosgálfalvi övezetre 318.441 lejt, Marosszentkirályra és
övezetére 335.167 lejt. A Gernyeszeg és környéki megyei
utak karbantartását 335.649 lejes szerződéssel, míg Szászrégen övezetét 317.532 lejért vállalta a Silara Salub Kft. Segesvárért és környékéért pedig a Felix EM Kft-vel 296.724
lej értékben kötött szerződést a Maros Megyei Tanács.
Amennyiben szükséges, a hóeltakarítási szerződések értékét
kiegészítheti a megyei tanács.

Szabad-e még a karácsony?

túlbuzgó hivatalnokai az egységesítő, nivel- ezzel megsértik az európai őshonos kereszláló elmosogató buzgalmukban kimódoltak, tény egyházak Musztafát, Mózest, Adytiát,
amivel lemosnának Európa lakóiról – a na- Minamotót vagy Ming-csang-Lit, akkor már
gyon régen itt honosokról – minden sajátos legyen az EU következetes. Tiltsa meg Bujegyet, karaktert, díszt, meggyőződést, hitet, dapest főpolgármesterének meg sok más
stílust, sajátosságot.
ilyen nevűnek (Crăciun, Crăciunescu, Noël,
Holott másfelől állandóan a változatossá- Christmas, Navidad stb.) e családnév visegot, a diverzifikálást, a sokszínűséget, a mul- lését. És persze a települések neve se nyertikulturalitást mondják,
kegyelmet, pl.
Csütörtöki morfondír hessen
sulykolják, dicsőítik, álKarácsonyfalva le– Sebestyén Mihály rovata –
lítják követendő útgyen Havasfalva, Téiránynak, érvényesülési módozatnak, célnak, lifakunyhó vagy Télinapforduló-háza stb. És
eszköznek és javallott/kötelező magatartás- ugyanígy sértő, ha valakit Románnnak, Ronak.
meónak hívnak, mert ezzel arra utal a név
Az ellentmondás feloldására facsaratos viselője, hogy ő római, és akkor mit szólnak
fafejű hivatalnokok javasolják, hogy ne a dákok, géták, szarmaták és frankok, gallok
mondjunk karácsonyt – mi, nem kereszté- vagy germánok kései utódai, akik soha nem
nyek és keresztények, hívők és ateisták, elek- jutottak el az örök városba, mert nincs pénrorolleresek és gyalogpaszulyok, hanem zük még a fapados járatokra sem. Gyalog
legyenek téli ünnepek. Avagy még az ünnep pedig nem zarándokolnak, mert az már valszó is gyanús, inkább csak ejtsünk bátran lási demonstráció sive diszkrimináció. Kejeles napokat. Ceauşescu korában is így ne- reszt helyett legyen egyenlő szárú
vezték a Krisztus születésének ünnepét, és az háromszög, mert az maga az egyenlőség sűegészet szovjet mintára – az ortodox kará- rítménye, szimbóluma, és a háromszög szöcsonynaptár eltolódásának következtében – geinek összege 180 fok mindenki számára.
újév környékre időzítették. Bár – ami biztos, Még a neuraszténiásnak is, csak nagyon ideaz biztos – Sztálin születésnapján, december ges lesz tőle.
22-én kiadták a téli vakációt, az iskola nem
Amerika (USA) a bevándorlók földje. Ott
vett tudomást arról, hogy a civil, nevelhetet- mindenki megtarthatja saját ünnepeit. És
len családokban mi történik, ő a hivatalos aznap szabadnapot kap a hivataltól, munkatélifaünnepélyt vagy előtte, vagy utána, de helyétől. EU nélkül is.
soha nem december 24–25-én rendezte meg.
Ja és a megszólításban ne legyen Mister
(Ugyanez állt húsvétra is.)
és Miss/Mrs, hanem, mondják a kongresszuS ha nem lehet karácsonyt mondani, mert sok vezérszónokai: mélyen tisztelt emberi-

Fotó: Gligor Róbert László

ség, amivel persze nem vagyunk egyáltalán
kint minden vizekből, mert megsértjük az állatokat, amelyeknek újabban ugyanolyan jogaik vannak, mint a humanoidoknak,
ellenben ők ösztönösen megkülönböztetik
egymást nemileg, ez az állatvilág (mellesleg
az emberiség számára is) a fajfennmaradás
garanciája. Szóval megsértődnek az állatvédők, aztán a továbbiakban természeti környezetünk is fenemód érzékeny, pl. a tölgyek
a platánokra, a fenyők a juharfákra orrolnak
meg, ha nem hívjuk őket (azokat) csakis fáknak – fásszárú növénytársulásoknak. (A
FAO, a Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezet szíves figyelmébe.)
Néhány éve az olasz egyházi iskolákban
le kellett (volna) venni a keresztet az osztályok faláról, a zsidó iskolákban vélhetően a
Dávid-pajzsot. Nem tették. Aki iskolába jár,
szerintem inkább tanuljon, a politikai korrektség helyett (mellett) helyesebb, ha a matekdolgozata lesz korrekt, és tisztán,
helyesen ejti az anyanyelv, az államnyelv, a
világnyelv(ek) szavait, tisztában van a különbségek értékével és a saját kicsinységével
– ha egyszer meg akarná változtatni egy csapásra egy földrész, egy-egy közösség szokásrendjét, civilizációját és kultúráját. Kívülről
jőve. Lélektelenül uszítva a másságok ellen
a képzelt/hamis egyenlőség nevében. A másság erény – vallja e sorokban háborgó konzervatív, liberális és írástudó, háromnegyed
százada európai magyar kultúrájú férfi
egyed.
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Nem mindig tudjuk, mi a gyermekbántalmazás,
nem is teszünk ellene

Átfogó kutatást kezdeményezett nemrég a magyarországi
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány a gyerekbántalmazás
társadalmi elfogadottságáról,
a közösségi gyerekvédelem
lehetőségei érdekében. Az
alapítvány romániai partnere
ebben a Gyulafehérvári Caritas volt.

A gyermekek erőszakkal szembeni védelme újra és újra visszatérő
téma a közbeszédben, viszont a legtöbbször csak egy tragédiába fulladó eset után foglalkoznak többet
vele. Ilyenkor gyakran a felelősségre, a hibákra és a mulasztásokra
helyeződik a hangsúly, pedig fel
kell ismerni, hogy a gyerekek védelme a társadalom közös felelőssége is. Ahhoz, hogy ebben minél
hatékonyabban segíthessenek, átfogó kutatást indítottak, hogy feltérképezzék a gyerekek és a felnőttek
erőszakhoz kapcsolódó ismereteit
és véleményét.
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány kezdeményezésére a kutatásban további négy ország –
Albánia, Moldova, Románia és
Szlovákia – nonprofit szervezetei is
részt vettek annak érdekében, hogy
átfogó képet kapjanak a gyermekbántalmazás régiós megítéléséről.
Az alapítvány kutatásban részt vevő
partnerszervezete Romániában a
Gyulafehérvári Caritas volt. Elsőként a magyarországi eredmények
kerültek bemutatásra.
A kutatás során arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekeknek és a
felnőtteknek milyen információik
vannak a bántalmazásról, véleményük szerint mi számít erőszaknak,
honnan jutnak ezzel kapcsolatos információhoz, tudják-e, kihez fordulhatnak, tudják-e, hol kell jelezni,
ha bántalmazást tapasztalnak, kit
tartanak felelősnek abban, hogy
ezeket kezelje, hol érzik erősebbnek
a felelősségüket, illetve milyen közösségek tagjaként lépnének fel
erőteljesebben az erőszakkal szemben.
A kutatás három részből állt: egy
felnőtteknek szóló online kérdőívből, amit több mint 10 ezren töltöttek ki, egy helyi közösség
fókuszcsoportos vizsgálatából, valamint egy gyerekeknek szóló háromrészes online kérdőívből, amit
több mint 1400-an töltöttek ki.
Eredmények
A kutatás egyik legjelentősebb
eredménye – amelyet a közösségi
gyermekvédelmi program tervezése
esetén sem szabad figyelmen kívül
hagyni – a gyerekekkel szembeni
erőszak témájával kapcsolatban
egyszerre jelen lévő fokozott érdeklődés és érzékenység, valamint a
szintén jelentős passzivitás között
feszülő ellentét. Amíg az online
kérdőívre rekordszámú, 10 877 érvényes válasz érkezett, addig a fókuszcsoportos kutatási részhez
nagyon nehézkesen sikerült résztvevőket toborozni. Szintén ellentmondásra hívják fel a figyelmet
azok az eredmények, amelyek szerint a lakosság körében ugyan megjelenik az igény a témával
kapcsolatos ismeretek bővítésére, a
fókuszcsoportos kutatásban részt
vevők tapasztalata szerint ugyanakkor a felkínált ismeretterjesztő, támogató programok lehetőségével
nem éltek az emberek. Az információk hiánya pedig a bántalmazás
felismerését, illetve az azzal szem-

ben történő fellépést is gátolja. A
tudás megvéd, a hiánya kiszolgáltatottá tesz.
A kutatás eredményei alapján teljes az egyetértés abban, hogy a szexuális bántalmazás, a súlyos fizikai
bántalmazás, valamint az egészségi
tüneteket is okozó elhanyagolás a
gyerekekkel szembeni erőszak elfogadhatatlan formáit jelentik.
Ugyanakkor a kisebb mértékű fizikai erőszakkal (pl. pofon), valamint
a verbális erőszakkal szemben jóval
megengedőbb attitűd jelenik meg.
A kérdőívet kitöltők negyede
részben vagy teljesen egyetértett
azzal, hogy a gyerekek fizikai büntetése nem jó, de néha elkerülhetetlen. 15%-uk szerint egy szülőnek
akkor van joga megütni a gyerekét,
ha fontosnak tartja, hogy a gyerek
ne ismételjen meg egy bizonyos viselkedést. A válaszadók szerint Magyarországon 10-ből 6 szülő
alkalmaz fizikai fenyítést, ugyanakkor 70%-uk úgy vélte, hogy az emberek figyelmen kívül hagyják, ha
azt látják, hogy egy szülő megpofozza a gyerekét. A verbális erőszak
megnyilvánulásait (pl. kiabálás,
megszégyenítés) tartották a legkevésbé a gyerekekkel szembeni
erőszaknak. Ráadásul úgy vélték,
hogy ez nagyon általánosan van
jelen a társadalomban, 10-ből 7
szülő fegyelmezi így a gyerekét. A
verbális erőszak nagyobb elfogadottságát jelzi az is, hogy a gyerekek ilyen esetekben azért nem tettek
semmit vagy nem meséltek róla később, mert nem tartották jelentős
problémának – ez derült ki a gyerekek kérdőívre adott válaszaiból is.
A gyermekjogi követek is megerősítették, hogy sok esetben magasan
van
a
korosztályuk
ingerküszöbe, és kevesebb helyzetben ismerik fel a bántalmazást, mint
ahányszor az megtörténik. A kisebb
mértékű erőszak elfogadottságát,
valamint a tudatosság hiányát jelzi
az is, hogy a gyerekek elsősorban a
súlyos erőszakról (pl. szexuális zaklatás) kapnak felvilágosítást. Arról,
hogy hogyan léphetnek fel hétköznapibb helyzetekben, kevés szó esik
a felnőttekkel való beszélgetések alkalmával és a tájékoztató felületeken is.
Ne szólj szám, nem fáj fejem
10-ből 9 válaszadó egyetértett
azzal, hogy egy közösség minden
tagjának feladata a gyerekek védelme, a többség úgy vélte, hogy
egy szülő nem fegyelmezheti kizárólag úgy a gyerekét, ahogy azt
jónak látja. Véleményük szerint
azonban átlagosan tíz felnőtt közül
kettő lépne csak közbe, vagy értesítené a hatóságokat akkor, ha gye-

rekkel szembeni erőszakot tapasztal. Nagyon fontos kiemelni, hogy
a jelzések (vagyis a hatóságok vagy
a megfelelő szakemberek értesítése) vagy a közbeavatkozás határozott akadályaként elsősorban az
emberek passzivitását (60%), valamint a saját maguk védelmét (53%
aggódik, hogy mi fog vele történni,
ha beszél róla) azonosítják. A tévedést vagy azt, hogy nem akarják
bajba keverni a gyereket, csak lehetséges akadályként azonosították.
Ezt a fókuszcsoportos kutatás
eredménye is megerősítette, a részt
vevő szülők szerint is a legnagyobb
akadályt az jelenti, hogy az emberek nem akarnak emiatt bajba keveredni. Elsősorban attól félnek,
hogy rájuk nézve negatív következményei lesznek annak, ha „beleavatkoznak”, másodsorban pedig
attól, hogy ha valami miatt nem a
megfelelő reakció érkezik a jelzésük után, akkor rosszabb helyzetet
idéznek elő az érintett családban. A
gyermekvédelmi szakemberek szerint a lakosságnak általában nincs
elég információja arról, hogy jelzés
esetén titoktartási kötelezettség van
érvényben, de ha erről tudnak is,
akkor is félnek attól, hogy egy kisebb közösségben beazonosíthatóak
lesznek, és elmarasztalják őket a
közbeavatkozásukért.
Arról számoltak be, hogy ezek a
félelmek nemcsak a lakosságban
élnek, hanem a gyerekekkel foglalkozó más szakemberek, pl. pedagógusok körében is erősen jelen
vannak. A szülők véleménye szerint
az emberek csak szorosabb kapcsolatokon alapuló közösségekben
mernek igazán közbeavatkozni,
ahol jól ismerik egymást. Egy városi környezetben ez pedig nem feltétlenül
esik
egybe
a
szomszédsággal. Ebből a szempontból sokkal működőképesebbnek
mutatkoznak azok a szülői közösségek, amelyek a gyerekek köré szerveződnek, pl. az egy óvodába, egy
iskolába járó gyerekek szülei között
kialakuló barátságok. Ilyen közösségek kovácsolódhatnak még a játszótereken is, ahol naponta
hosszabb időt töltenek együtt a szülők a gyerekeikkel.
A gyerekek védtelenek
a felnőttekkel szemben
A közösségek megerősítése azért
is fontos, mert a gyerekek nagyobb
része csak kortárs elkövetővel
szemben mer kiállni magáért. Egy
felnőttel szemben sokkal inkább tehetetlennek érzik magukat, és kevésbé merik vállalni a konfliktust,
amit a gyermekjogi követek is megerősítettek. Felnőttel szemben
akkor merik vállalni a konfliktust,

ha elegendő információval rendelkeznek arról, hogy mit tehetnek
ilyen esetben. A kutatás eredményei
szerint egy felnőtt által elkövetett
bántalmazást inkább más felnőttnek, főleg a szüleiknek, míg egy
kortárs által elkövetett erőszakot inkább a barátaiknak mesélnek el.
Szakszerű segítséget (pl. pszichológust, lelkisegély-vonalat) azokban
a helyzetekben vesznek a leginkább
igénybe, amikor a történteket nagyon nehéz mással megosztani.
Az eredmények jól jelzik, hogy a
felnőtt lakosság körében jelentős
mértékben hiányoznak a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk. Figyelemre méltó, hogy a
válaszadóknak a fele csak feltételezte, hogy van olyan törvény,
amely alapján mindenkinek jelentenie kell a gyerekekkel szembeni
erőszakot, ráadásul 10%-uk egyáltalán nem tudta, hogy létezik ilyen
törvény. Bár a válaszadók többsége
tudott róla, hogy a gyerekek is jelezhetik az erőszakos eseteket,
30%-uknak egyáltalán nem volt fogalma arról, hogy milyen lehetőségeik vannak a gyerekeknek ilyen
esetekben.
Legfontosabb megállapítások
Az erőszak nem elfogadott, de
jelen van: 10-ből 9 válaszadó szerint a fizikai erőszak akkor sem elfogadható, ha a szülő ideges,
ugyanakkor a válaszadók szerint
10-ből 6 szülő elfenekeli, megüti,
megpofozza a gyerekét Magyarországon.
A gyerekek egyedül vannak
hagyva: minden 10. gyerek úgy
érzi, hogy alig számíthat támogatásra a környezetétől. A válaszadó
gyerekek átlagosan magasabbnak
érezték a barátaik támogatását, mint
a családjukét, így ehhez nehezebben fordulnak a problémáikkal,
mint a barátaikhoz.
A közösség felelősségét szinte
mindenki elismeri, de 10-ből 6 felnőtt azt gondolja, hogy nem az ő
dolga közbeavatkozni. 10-ből 9 válaszadó szerint a gyerekek védelme
a közösség minden tagjának a feladata, amiben együtt kell működniük
a
szülőknek,
a
szakembereknek, és meg kell hallaniuk a gyerekek jelzéseit, segítségkéréseit. Majdnem mindenki
egyetért abban, hogy a gyerekek
megvédése valamennyiünk közös
feladata, ennek ellenére 10-ből 6
felnőtt azt gondolja, hogy nem az ő
dolga közbeavatkozni akkor, amikor egy gyereket bántanak.
További fontos megállapítások,
adatok:
– Nagyon sok eset rejtve marad,
mert a környezet vagy nem ismeri
fel a bántalmazást, vagy nem avatkozik közbe.
– A válaszadók 62%-a szerint komoly problémát jelent a bántalmazás, 30%-a szerint probléma, de
vannak ennél komolyabb gondok
is, 4% pedig egyáltalán nem tartja
problémának.
– A válaszadók közel fele csak
feltételezi, hogy van olyan törvény,
amely alapján jelezni kell, ha egy
gyereket bántalmazás ér.
– A szülők fegyelmezési módszereire a házastárs/élettárs van a legnagyobb hatással (55,2%).
– A férfiak 21%-a szerint roszszabb megütni egy lányt, mint egy
fiút. Ezzel csak a nők 5%-a ért
egyet.
– A legtöbben akkor fogadják el
a fizikai erőszakot, ha a gyerek cselekedete veszélyt jelent saját magára, például ellop valamit, átszalad
a forgalmas úton, dohányzik, iszik,
vagy nem jár iskolába.
– 10-ből 8 felnőtt szerint a pofon
vagy az elfenekelés nem hatékony
nevelési módszer.
– A felnőttek 13%-a azt gondolja,
nem helyes, ha valaki nem alkalmaz
fizikai vagy pszichológiai fenyítést
a gyereknevelés során.
– A felnőttek egyharmada azt
gondolja, a környezetük elvárja,
hogy megbüntessék a gyereket, ha
rosszul viselkedik.
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– A legtöbb válaszadó nem tartja
megengedhetőnek, hogy más felnőtt megüsse a gyerekét. Akik
mégis, azok más családtagoknak
(10,5%) engednék meg ezt a leginkább.
– A válaszadók szerint, ha valaki
azt látja, hogy bántanak egy gyereket, akkor 10 felnőttből csak kettő
avatkozna közbe.
– A válaszadók 59%-a azt gondolja, nem az ő dolga közbeavatkozni, 52%-a aggódik, hogy vele
mi történhet, ha közbelép, és 44%a nem akarja feldühíteni a gyerek
szüleit.
– Egy kisebb közösségben azért
sem jelzik az esetet, mert nehéz titokban tartani, hogy ki jelzett, és
félnek attól, hogy kiderül.
– A gyerekek akkor tudnak jobban kiállni magukért, ha korábban
beszéltek velük arról, hogy ilyen
helyzetben mit lehet tenni.
– A gyerekek több információt
kapnak a súlyos bántalmazási helyzetekről, mint a hétköznapibb, kesúlyos
bántalmazási
vésbé
formákról.
– A gyerekek könnyebben kiállnak magukért, ha a kortársak bántalmazzák őket. Egy felnőttel
szemben sokkal nehezebben lépnek
fel, akár ismerősről, akár ismeretlenről van szó.
A kutatás módszertana
A kutatás három részből állt:
1. Egy pofon még nem a világ? –
kérdőív felnőtteknek a gyerekekkel
szembeni bántalmazásról
Az online kérdőívet minden 18
éven felüli felnőtt kitölthette, tekintet nélkül arra, hogy nevel-e gyereket vagy sem. Az online kérdőív
célja az volt, hogy a felmérés készítői képet kapjanak arról, hogy Magyarországon milyen attitűdök
jelennek meg a gyerekekkel szembeni erőszakkal kapcsolatban,
mennyi ismerettel rendelkeznek az
emberek, és honnan szerzik ezeket
az információkat. Valamint arra is
kíváncsiak voltak, hogy kiket tartanak felelősnek a gyermekekkel
szembeni erőszak megelőzéséért és
kezeléséért, illetve, hogy azonosíthatók-e olyan csoportok, amelynek
tagjai elkötelezettebbek a téma
iránt. A kérdőívet több mint 10
ezren töltötték ki.
2. Közösségi szintű felelősség a
gyermekvédelemben – fókuszcsoportos kutatás egy helyi közösségben
A közösségi szintű gyermekvédelem lehetőségeinek megismerése
érdekében elengedhetetlen volt az
is, hogy a felmérés készítői lássák,
hogy a kisebb közösségek hogyan
tudják megvédeni a gyerekeket az
erőszakkal szemben. Arra voltak kíváncsiak, hogy a lakóhelyhez kapcsolódó
közösségek
tagjai
mennyire kötődnek egymáshoz, és
mit gondolnak a közösséghez tartozó gyerekek védelméről. Helyi
szinten kiket tartanak felelősnek a
gyerekek biztonságáért? Milyen
problémák merülnek fel a közösségükben, amelyek a gyerekek biztonságát veszélyeztetik? Ezek
megoldására milyen lehetőségek
állnak rendelkezésre? Mit gondolnak a személyes felelősségükről? A
fókuszcsoportok kialakítása 9 fős
csapat, szülő és szakember bevonásával történt.
3. Te hogy látod? – kérdőív gyerekeknek a bántalmazásról
Egy gyermekvédelmi program
megtervezése elképzelhetetlen a
gyerekek véleményének a megismerése nélkül: Mernek-e cselekedni? Honnan tudják, hogy mit
kell tenni? Hova fordulnak segítségért? És kivel osztják meg a
történteket?
Általánosságban
mennyire ítélik meg támogatónak
a környezetükben lévőket, legyen
szó akár a családjukról, akár a barátaikról? A 13–17 éves gyerekek
körében indított online felmérés
ezekre a kérdésekre kereste
a választ, 1410 kitöltött kérdőív
alapján.
(hintalovon.hu)
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Elemi osztályos oktatást terveznek

Otthonra lelt az erdélyi magyar vakok és gyengénlátók iskolája

Vak, alig és gyengén látó gyerekek
számára létesült magyar tannyelvű,
bentlakásos iskola Székelyudvarhelyen, ahol az ország különböző részeiből
fogadnak
majd
magyar
anyanyelvű elemi osztályosokat. Az
intézmény számára a magyar állam
támogatásával vásárolt ingatlant az
Erdélyi Református Egyházkerület, és
ezáltal az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület régi álma valósult
meg, újra elindulhat a 101 éve megszűnt Erdélyi Magyar Vakok és Gyengénlátók
Iskolája,
valamint
Rehabilitációs Központja. Az egyesület tervei szerint már jövő szeptemberben elindítanák az oktatást a
központban.

Menyhárt Borbála

Az elemi iskola és kollégium kialakítására
szánt épületet, valamint a Bartimeus Központnak elnevezett intézmény alapító okiratát
sajtótájékoztató keretében adta át november
18-án Kató Béla püspök az Erdélyi Magyar
Látássérültekért Egyesület képviselőinek. A
nemrég felújított, többszintes épület korábban egy székelyudvarhelyi ruhagyár vendégszállásaként működött. Megvásárlását a
magyar kormány 500 millió forinttal támogatta.
Amint Máté Zsolt, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület (EMLE) alelnöke az
MTI-nek elmondta: csak Székelyföldön
mintegy 200 látássérült gyermek él, akiknek
eddig nem volt lehetőségük arra, hogy a különleges igényeikre tekintettel levő iskolában
tanuljanak. Hozzátette: arra készülnek, hogy
a 2022–2023-as tanév kezdetére az oktatási
célokra alkalmassá tegyék az épületet. A speciális iskolában az elemi iskolás gyermekek
számára alakítanak majd ki osztálytermeket,
az 5-8. osztályos diákok a már létező iskolák
különleges osztályaiban tanulnak tovább, a
felső tagozatosok pedig már a látó gyermekekkel együtt tanulhatnak. Hozzátette: azért
van szükség a speciális iskolára, hogy megtanítsa tanulni a látássérült gyermekeket.
Kató Béla püspök a sajtótájékoztatón elmondta: a bibliai Ószövetség embere még
úgy gondolta, hogy ha vak gyermek jön a világra, az valaki vétkének a következménye.
Jézus után már úgy tevődik fel a kérdés, hogy
miért kapta a látás képességét az emberek
többsége. Szerinte ezt meg sem lehetne válaszolni, ha nem lennének látássérültek is a világon. Azt nevezte feladatnak, hogy a nem
látóknak is olyan életminőséget biztosítsanak, mint látó társaiknak.
– Nem is tudnánk felmérni látásunk értelmét, ha nem lennének mellettünk a nem látó
emberek. Isten adja mindannyiunknak a sorsát, de akik tehetik, feladatul kapták, hogy
odaálljanak nehezebb sorsú embertársaik

mellé. Nem mehettünk el egy ilyen kérés, jelzés mellett. Nem lesajnáló segítséget, nem
alamizsnát, hanem a lehető legjobb életminőség megteremtését vállalta az egyházkerület”
– idézte Kató Béla szavait a reformatus.ro
honlapon fellelhető beszámoló. A püspök az
okirat mellett tíz Braille-írásos bibliát adott
át az iskolaalapításra készülő egyesületnek.
A reformatus.ro honlapon elérhető beszámoló szerint az Erdélyi Református Egyházkerület felvállalta, hogy az erdélyi magyar
gyerekeknek magyar iskolákat biztosít, és ez
ugyanúgy vonatkozik a látássérültekre és más
fogyatékkal élőkre is – mutatott rá Ballai Zoltán, az egyházkerület gazdasági előadó-tanácsosa. Ezért is karolták fel az Erdélyi Magyar
Látássérültekért Egyesületet az intézményalapítás ügyében. A magyar kormány támogatásával eddig 500 millió forintot szántak
erre a célra, közel 90 árnyi területet vásároltak meg az Ikos Conf gyártól. Az egyházkerület továbbra is tulajdonosa lesz az
épületeknek, de a működtetéséért teljesen a
látássérülteket felkaroló egyesület felel majd.
Az EMLE részéről Máté Zsolt és Butu Arnold Csaba két éve kereste meg az egyházkerület vezetőségét, a magyar állam
támogatásával pedig sikerült megvásárolni az
induló iskolához szükséges ingatlanokat.
Köszöntőjében Percze László konzul
annak jelentőségét hangsúlyozta, hogy a leendő látássérült diákoknak meg kell teremteni a körülményeket arra, hogy ne csak a
kisebb közösségnek, hanem a nemzetnek is
megbecsült tagjai lehessenek. A konzul kijelentette: Magyarország kormánya továbbra is
támogatja az ilyen kezdeményezéseket, amelyek a gyerekek nevelésére és oktatásáért
születnek.
Tőkés Zsolt, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka kollégiumigazgatóként idézte fel intézményük egy vak
diákjának történetét, aki kiemelkedő eredményeket ért el az iskolában, jelenleg pedig teológus hallgató. Intézményvezetőként
ígéretet tett, hogy az EMLE számíthat a református kollégium támogatására.
Az Erdélyi Magyar Látássérültekért
gyesület részéről Butu Arnold Csaba elnök
köszönte meg a támogatást az egyházkerületnek, a magyar kormánynak és a Communitas Alapítványnak. Elmondta, mindeddig
nem volt meg a kellő összefogás a látássérültek között, hogy megteremtsék a megfelelő körülményeket a speciális igényű
gyerekek taníttatásához, a következő tanévre
viszont már szeretnék átalakítani a használatba kapott épületeket, hogy elindulhasson
a tanítás.
Régi álom vált valóra
Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület a romániai magyar ajkú látássérültek érdekében tevékenykedik, és évekkel ezelőtt
egy magyar tannyelvű, bentlakásos oktatási
intézmény, valamint egy elemi rehabilitációs

központ létrehozását tűzte ki célul. Ez az
álom vált valóra azzal, hogy november közepén átadták a központot, amely az ország különböző részein élő, magyar anyanyelvű nem
látókat szolgálná ki. Nagy szükség van rá,
ugyanis ahogy a vak és gyengén látó gyerekek számára nincs magyar nyelvű, sajátos
tanrendű tanulási lehetőség, úgy a látássérült
felnőttek rehabilitációját segítő szolgáltatás
is hiányzik – mutatott rá Butu Arnold Csaba,
az egyesület elnöke.
Sokan maradnak ki az oktatásból
Az egyesület 2018 óta dolgozik az önálló,
magyar tannyelvű, bentlakásos speciális oktatási intézmény létrehozásán vak, alig és
gyengén látó gyerekek számára, ugyanis
rendkívül fontosnak tartja a magyar látássérült gyermekek anyanyelvi oktatásának az újraindítását.
Butu Arnold Csaba lapunknak elmondta:
egy felmérés szerint, amit a gyermekvédelmi
igazgatóság segítségével a szülőkhöz eljuttatott kérdőívek alapján készítettek, Hargita,
Kovászna és Maros megyében 193 magyar
nemzetiségű látássérült gyermek él, közülük
kevesebb mint tízen tanulnak speciális intézményben, nagy részük integráltan tanul, de
számottevő az oktatásból kimaradó gyerekek
száma, főleg a vidékiek körében. Ugyanakkor jellemző a korai iskolaelhagyás, ezzel is
magyarázható a látássérült értelmiségi réteg
szinte teljes hiánya.
Jelenleg Romániában hét szegregált intézmény látja el a vakok és gyengénlátók oktatását, egyikben sincs magyar tannyelvű
oktatás. Csupán a kolozsvári intézményben
van lehetőség magyar nyelvű opcionális foglalkozásokra, melyek keretében egy lelkes
magyartanárnő meséket, verseket, irodalmi
műveket ismertet meg a gyerekekkel. Bár alkotmányos jog az anyanyelven való tanulás,
amit a 448/2006-os fogyatékossági törvény is

szabályoz, évtizedek alatt sem történt előrelépés ez ügyben, ezért célja az egyesületnek
az áldatlan állapot megszüntetése.
Butu Arnold Csaba hangsúlyozta, egyesületük a fokozatos integráció híve, tehát az
elemi oktatás szegregáltan, az általános félintegráltan történne, a látássérült gyerekek a
szünetekben és iskolán kívüli tevékenységek
alkalmával találkoznak látó társaikkal, majd
a felsőbb fokozatú oktatást teljesen integráltan kívánják megvalósítani. Mint mondta,
semmiképp sem akarják szegregálni a gyerekeket, emiatt csak az elemi osztálybeli oktatás lenne speciális, ugyanis ennek a lényege
az, hogy a gyerekeket tanítsák meg tanulni,
fektessék le az alapokat, hogy majd sikeres
legyen az integráció. A sikeres integráció
egyik kulcsa, hogy egymástól tanuljanak. Ha
otthon azt mondják a gyereknek, ne csinálja,
mert nem képes rá, ez rögzül benne, de ha
látja, hogy ugyanabban a helyzetben lévő
társa képes valamire, az ösztönzőleg hat rá –
véli az egyesület elnöke.
A Bartimeus Központ közel egy hektáron
lévő épületegyüttes az Ikos Conf készruhagyár közvetlen szomszédságában. Az ingatlanok az Erdélyi Református Egyházkerület
tulajdonában maradnak, melyeket hosszú
távú használatra az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesületnek adtak át. Butu Arnold
Csaba érdeklődésünkre kifejtette: a főépületben a bentlakást és néhány tantermet alakítanak ki, ahol az elemi osztályos gyerekek
fognak tanulni, majd a többi épületnek is
meglesz idővel a maga funkciója. Szükség
van átalakításokra, a bentlakás épületét alkalmassá kell tenni a speciális igényű gyerekek
fogadására, ehhez biztonsági átalakításokra
van szükség, emellett energetikai beruházásra
és korszerűsítésre, akadálymentesítésre, kerítés építésére, az udvar gyepesítésére és még
sok egyéb munkálatra. Ezek becsült értéke
több százezer euróra rúg, mely összeget a lehető leghamarabb elő kell teremteniük. A
bentlakási részben mintegy negyven gyereket
tudnának fogadni, ugyanakkor az elképzelés
az, hogy kisiskolások esetében, főleg az első
időszakban, amíg a gyerek beilleszkedik, lehetőséget biztosítanánk egy szülőnek, hogy
beköltözzön, és besegítsen a mindennapi teendőkbe.
Az intézmény falai között ugyanakkor helyet kap majd segédeszközbolt, eszközkölcsönző, Braille-könyvtár, hangoskönyvtár,
Braille-nyomda, információs központ, illetve
minden olyan eszközt és szolgáltatást rendelkezésre kívánnak bocsátani, mely segítségére
lehet a Romániában élő magyar ajkú vakoknak, alig és gyengénlátóknak. A központon
keresztül elérhetővé válnak a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége online
szolgáltatásai is. Ugyanakkor lakhatást és
szálláshelyet biztosítanak majd a vendégtanároknak, az ingázó pedagógusoknak,
gyógypedagógusoknak és minden olyan
szakembernek, akik aktívan részt vesznek a
Bartimeus Központ elindításában, működtetésében, a szolgáltatások magas szinten tartásában. Az egyesület adományokat és
támogatást továbbra is fogad, hiszen ezek
nélkül nem tudják megnyitni az erdélyi látássérültek magyar tannyelvű oktatási intézményét – mutatnak rá az egyesület honlapján
lévő közleményben.
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Rózsa Enikő

Enikő receptjei

Spenótfasírt csirkemellel

75 dkg spenótot leforrázok, majd miután leszűröm, jeges
hideg vízbe teszem, azaz blansírozom. Így megtartja szép
zöld színét. Vágódeszkán apróra vagdalom. 20 dkg darált
csirkemellet, 1 kis darab murkot lereszelek, 4 cikk zúzott fokhagymát, 4 tojást, 1 csapott evőkanál lisztet, 2 evőkanál prézlit, 2 evőkanál finom zabpelyhet adok hozzá. Az egészet jól
összegyúrom, megsózom, borsozom, fasírtokat formázok a
masszából, majd prézlibe és sütőtökmagba forgatom őket, és
kevés olajon mindkét oldalukat megsütöm. Majonézzel, mustárral, tormával szeretem a legjobban.
Gombás pulykamell zöldségágyon
A pulykamellet ujjnyi vastagságúra szeletelem, megsózom, borsozom. 6 közepes krumplit alaposan megmosok és
négybe vágok. 1 kisebb paradicsomot, 1 kisebb paprikát, 1
kisebb cukkinit, 1 fej hagymát, 6 cikk fokhagymát, 1 kisebb
murkot ízlés szerint megsózok, borsozok, kevés ételízesítőt

is adok hozzá, illetve 1 evőkanál olívaolajat, és mindezt óvatosan összeforgatom. 25 dkg gombát alaposan megmosok,
felszeletelem, ezt is megsózom, borsozom, majd egy kis csokor petrezselyemzölddel és 10 dkg lágy vajjal összekeverem.
A tepsit vagy egy jénai, esetleg kerámiatálat kikenek zsírral,
beleteszem a krumplis masszát, ráhelyezem a hússzeleteket,
amelyeket megkenek vékonyan mustárral, majd rásimítom a
gombás masszát. Pár darab szemes borst, kis szál rozmaringot teszek rá, és meglocsolom 1/2 dl fehérborral. Lefóliázva
35-40 perc alatt készre sütöm.
Narancsos-diós-fahéjas kifli

Szükséges hozzá: 30 dkg liszt, 20 dkg zsíros vaj, 32 dkg
darált dió, 1 narancs reszelt héja, 1 teáskanál őrölt fahéj, 3
tasak vanília, 10 dkg porcukor, csipetnyi sütőpor, pici só, 1
kávéskanál tejpor, 1 evőkanál zsíros tejföl. Összedolgozok
mindent, majd kisodrom, és tetszés szerint vagdalom, formázom. Kb. 5 perc a sütés, 170 fokon. A kifliket, amikor még
langyosak, jól megszórom vaníliás porcukorral, majd dobozokba teszem. Sokáig eláll. Vigyázat! Nagyon omlós!
Finom isler

Koronavírus

Előre hozták a gyerekvakcina
startját az EU-ban

A tervezettnél egy héttel korábban, már december 13-án
elkezdik kiszállítani az Európai
Unióban a német BioNTech és
az amerikai Pfizer együttműködésével az 5–11 éves korosztálynak az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) okozta betegség
(Covid–19) ellen kifejlesztett
védőoltást – közölte szerdán a
német ügyvezető szövetségi
egészségügyi miniszter.

Jens Spahn Twitter-bejegyzésében
azt írta: „sikerült elérnünk, hogy az
5–11 éves gyerekek számára az oltóanyagot egy héttel korábban szállítsák az egész EU-ban, erről a gyártó
biztosított minket”.
Ez a világjárvány közepette jó hír,
és „fontos a szülőknek és a gyermekeknek, akik meg akarják védeni magukat” – írta a miniszter.
Jens Spahn a napokban az egyik
tájékoztatóján elmondta, hogy Németország az első szállítmányokkal
2,4 millió adagot kap majd a kétdózisú vakcinából, így a 4,5 millió oltható kisgyermek nagy részét gyorsan
be lehet oltani. Újabb szállítmányok
2022 első hónapjaiban várhatók.
Az EU gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) már
november 25-én hozzájárult a Pfizer/BioNTech-féle gyermekvakcina
közösségi forgalmazásához. Az enge-

délyezés és a szállítás közötti, viszonylag hosszú időre azért van szükség, mert az oltóanyag ugyan nem
más, mint amelyet a 12 éven felülieknél használnak, de az adagolás más –
30 mikrogramm helyett 10 mikrogrammból áll egy dózis –, ezért máshogyan kell megtölteni a szérumot
tartalmazó ampullákat.
Jens Spahn szerdai bejegyzésében
arról is írt, hogy országában átlépte a
tízmilliót a beadott emlékeztető oltások száma, és a tervek szerint karácsonyig ez a húszmilliót is
meghaladhatja.
A kormány összesítése szerint a
341 napja elindított oltási kampányban legalább egy adagot 59,4 millió
ember – a lakosság 71,4 százaléka –
kapott. Teljes oltással 57 millióan –
68,6 százalék – rendelkeznek. Emlékeztető oltást 10,4 millióan kaptak, ez
a német lakosság 12,5 százaléka.
A járvány negyedik hulláma az
utóbbi napokban enyhült. Az adatok
arra utalnak, hogy megkezdődhetett a
hullám tetőzése. Ezt jelzi, hogy a legfontosabb mutatók között számontartott hétnapi fertőzésgyakoriság – az
egy hét alatt regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma –
a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) keddi és szerdai
kimutatása szerint is csökkent, így
442,9-en áll. A csúcs 452,4 volt, hétfőn regisztrálták. (MTI)

December elseje az AIDS elleni küzdelem világnapja
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Egy nagy tálban összegyúrom a tészta hozzávalóit: 45 dkg
fehérlisztet, 45 dkg lágy vajat, 25 dkg porcukrot, 1 vaníliás
cukrot, 20 dkg darált mandulát, 10 dkg darált diót (a mandula
helyett is használhatunk darált diót), valamint 1 citrom és 1
narancs reszelt héját. A tésztát legalább egy órán át pihentetem, majd lisztezett deszkán vékonyabbra nyújtom, és karikákat szúrok, vágok belőle. Előmelegített sütőben kb.160
C-fokon 8-10 percig sütöm. Ne legyenek túl sötétek, mert
kiszáradnak. A kihűlt korongokat házi narancslekvárral
kenem meg, de használhatunk meggy-, esetleg ribizli- vagy
baracklekvárt is. A tetejét csokimázzal kenem meg. A karikáink másnapra megpuhulnak. Dobozban, lefedve tároljuk
az ünnepekig.
A csokimáz: 2 tábla jó minőségű étcsokoládét 3 evőkanál
tejszínnel, 1 evőkanál olajjal gőz felett felolvasztok, ezt
kenem a korongok tetejére. Amikor elkészült, darált dióval
is megszórhatjuk.
Mézes pogácsa

Szükséges hozzá: 1 kg liszt, 25 dkg porcukor, 30 dkg vaj
vagy margarin (én mindig jó minőségű vajjal készítem, 82%
zsírtartalmúval), 2,5 dl méz, egy csomag mézeskalácsfűszerkeverék, 3 tojás, 3 kávéskanál szódabikarbóna, ezenkívül
adok még hozzá egy mokkáskanálnyi őrölt fahéjat is. Mindezeket jól összedolgozom, majd kinyújtom jó fél cm vastagra,
és kivágom a formákat. A sütőt 180 fokra előmelegítem, a kivágott formákat sütőpapírra a tepsibe helyezem, és 5 perc
alatt alsó-felső sütésen megsütöm. Ez az idő elegendő, mert
hamar átsül. Ha látom, hogy színt vált, már barnulni kezd, ki
is veszem a sütőből, mert így lesz puha.
A cukormázhoz egy tojásfehérjét, 20 dkg porcukrot, csipetnyi sót, 5 csepp citromlevet, 1 csapott evőkanál étkezési
keményítőt összekeverek. A cukrot a tojásfehérjével addig
kell kavarni, amíg elolvad a cukor. Csak a kihűlt tésztát díszítjük. A cukormázat készíthetjük étkezési keményítő nélkül
is. Mérjük le a tojásfehérje súlyát, hatszoros mennyiségű, nagyon finom porcukrot adjunk hozzá. Ami szintén nagyon fontos, hogy mindig szobahőmérsékletű tojással dolgozzunk, ne
hideggel.
Jó étvágyat kívánok!

Bold
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Szilágyi Mihály

Dinamózene a feszültségben (1.)

1835. március 17-én versenyvizsga tartatott a pesti egyetem fizika tanszékén. A teremben ült a
Bécsből kirendelt bizottság és a két
versenyző delikvens. Érezhető volt,
hogyan harcol a tudomány az emberi képességekkel. Az egyik konkurensnek hirtelen sürgős kinti
megkönnyebbülésre kellett sietnie,
ami nem volt ajánlott az akkori kor
versenyvizsgáin. De hát a természetnek ki parancsolhat? Miután kisimult arccal visszalépett a terembe,
tovább sercegtek a tollak a papírokon. Aztán egyszer a feszült csendben halk sustorgás tette még
nyugtalanítóbbá a légkört. Erre egy
bizonyos Verner nevű felügyelő
professzor felderítő sétára indult a
tudomány csataterén. És legnagyobb megrökönyödésére mit látott?
A
Mikussay
nevű
professzorjelölt „visszajővén, az
odakint rendbe szedett papirosainak
hasznát venni kezdette”. Verner lecsapott, és egyet-kettőt elkapott a
munícióból. A többit Mikussay villámgyorsan összegyömöszölve a
nadrágjába rejtette.
Verner lármázni kezdett a szabálytalanság ellen.
– Én, mint felesküdött tanú, ilyen
manipulációt nem nézhetek el!
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Egy japán
népi véleményt idézünk
a rejtvény fősoraiban.
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November 25-i rejtvényünk megfejtése: Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.
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… TROLL
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szukkal felpakolták egy szekérre,
és útnak indultak. Jedlik nem egyedül utazott, hanem Czuczor Gergellyel
együtt.
Mindketten
ugyanoda igyekeztek. Reggelre érkeztek meg az apát úr elé. A főapát
és még más rendtagok elbeszélgettek a fiatalokkal. Többek között azt
is megkérdezték tőlük, hogy elmondták-e a reggeli imájukat.
Czuczor nemmel válaszolt, és arra
hivatkozott, hogy egész éjjel utazott, és nem aludt. Erre az apát kiküldte a kapu előtti kereszthez
imádkozni.
A novíciusok 1817. október 25én ölthették magukra az egyenruhát. Ilyenkor rendi nevet is kaptak,
ami azt jelentette, hogy ettől a pillanattól új életet kezdenek. Ekkor
lett Jedlik Istvánból Ányos. Szent
Ányos (Anianus) 451-ben imádsággal és tanácsokkal segítette az
Attila hun vezér seregei ellen harcoló Aetius seregét. És mivel Attila
visszavonult, Anianust babonás
tisztelet vette körül.
Az első rendi év után egyre bizonyosabbá vált, hogy Jedlik Ányos
rendkívül tehetséges, ezért elöljárói, tanárai a tudományos élet felé
irányították. Czinár Mór nevű tanára hatására beleszeretett a fizikába. Czinár mondását egy életre
megjegyezte: „Nem az a valódi tudomány, amit jól megtanultok,
hanem az, amit jól meggondoltok.”
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A végeredmény mégiscsak az
lett, hogy „Verner unszolására átadá
az elrejtett papirosok közül, mint
vélni lehet, csak az egyiket, mert
minek előtte a nadrágbul kihúzta,
köztük válogatni látszott etc. etc.” –
olvasható a másik vizsgázó szemtanú élménybeszámolójából.
„Íme, Jancsikám, ezekbül láthatni, mennyire szemesebbek, vagy
inkább szemtelenebbek mások nálunknál. Adja Isten, hogy igaz úton
legtovább érhessünk!” – zárta levelét Jedlik Ányos tudós-szerzetes.
Ezen incidens után a vizsgáztató
bizottság Jedlik Ányost találta szakmailag és erkölcsileg is megfelelőbbnek a professzori állásra, annak
ellenére, hogy a vetélytárs nagy támogatásnak örvendett.
A pórul járt ellenfél méltán tarthatott Jedliktől mint szakmai vetélytárstól. Bizonyára hallotta hírét
a sikeres és találékony papnak, aki
nagyon fogékony volt minden újdonságra. Talán még zongorázni is
hallhatta ezt a különleges szerzetest.
Érezte, hogy ez a bukás nem más,
mint hogy Jedlik Ányos neve végképp bekerül a magyar és talán a
világ tudományának történelmébe,
az övét pedig csak némi jegyzőkönyv őrzi majd.
Különleges név az Ányos. Már a
jelentése sem lehetett biztató jel a
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– Mit akar a tekintetes úr? Adja
vissza írásomat! – dühöngött Mikussay.
– Maga adja át, ami a nadrágjában van!
– Non me turbet! (Ne zavarjon!)
– kezdte emlegetni a jogait a rajtakapott csaló.
– Ha ártatlan, ne féljen, adja át
nekem, mert jelentést kell tennem!
– szorongatta Verner a hurkot Mikussay becsületén.
– Majd tisztességes embernek
odaadom!
– Tehát én nem vagyok tisztességes ember?! – csattant fel sértődötten Verner felügyelő.
– Rabló – elrabolta írásaimat –
szememet a papírról, kezemet a
tollról.
Verner úr méltóságteljesen hátat
fordított a tetten ért bűn dühétől toporzékoló fiatalembernek, és bölcs
némasággal várta a folytatást. „Egy
idő vártatva ismét megszólamlott a
Mikussay, s mondá már egy kevéssé magába térve:
– A tekintetes úr mégis csak a tanárom volt, miért bánik így velem?
– Tehát amiért a tanítványom
volt, azt a jogot követeli magának,
hogy azzal vádoljon, nem vagyok
tisztességes ember!? – csodálkozott
Verner az egyre fokozódó szemtelenség hallatán.”

konkurens vizsgázó számára, mert
a görög Annianos, latinosan Anianus bántót, zsarnokit jelent. Már
csak az a kérdés, hogyan lehet ilyen
neve egy magyar embernek?
Jedlik Ányos 1800. január 11-én
született a Komáromhoz közeli Szimőn. Két nap múlva keresztelték, és
az István nevet kapta.
Jedlik István földművelő-gazdálkodó család sarja volt. Szülei ügyes
gazdák lehettek, mert a negyedtelkes jobbágyi sorból kitartó munkával módos gazdákká lettek. A
családi tekintélyt jelezte, hogy a
templomban külön padjuk volt, a
falu határában pedig több dűlő is
emléküket őrzi.
Jedlik éles elméjű gyerek lehetett, mert a szülei tanulni küldték.
Írni-olvasni a falusi iskolában is
megtanult, de az igazi előrelépést a
gimnázium jelentette. 1814-ben
Pozsonyba vitték. Megkezdte
ugyan a tanévet, de pár hónap
múlva abba is kellett hagynia. Egy
rekedtséggel és vaksággal járó kór
– valószínűleg agyhártyagyulladás
– ágyba döntötte. Egyévnyi ápolás
és lábadozás után erősödött fel anynyira, hogy folytatni tudta az elkezdett iskolát.
1817-ben a fiatal Jedlik úgy döntött, hogy belép noviciátusnak
(újoncnak) a pannonhalmi bencés
rendbe. Akkoriban még úgy volt
szokás, hogy a fiatalokat a poggyá-
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Gólképtelenség

Mezőkövesden is nyert
a listavezető Ferencváros

A címvédő és listavezető Ferenc- zán nagy gólhelyzet nem alakult ki,
város háromgólos győzelmet aratott a hazai támadásokból hiányzott az
a Mezőkövesd otthonában a magyar átütőerő. A zöld-fehérek magalabdarúgó NB I 14. fordulójának biztosan őrizték előnyüket, sőt, a
vasárnap esti zárómérkőzésén.
hajrában még növelték is, s végül
Szakadó esőben kezdődött a mér- megérdemelten vitték el a három
kőzés, amelyen a vendégek hamar pontot.
vezetéshez jutottak: Besirovic felA hazaiak a mostani idényben
rúgta Ryan Mmaee-t a 16-oson először kaptak ki otthon, míg az
belül, és a megítélt büntetőt a sértett FTC továbbra is százszázalékos idemagabiztosan értékesítette. A játék- genben, ráadásul legutóbb október
tér egyes részein megállt a víz, ezek 16-án kapott gólt a bajnokságban.
a tócsák többször megtréfálták a játékosokat,
emiatt sok volt a játékmegszakítás, a szabadbedorúgás,
bás. A hazaiak aktívabbak voltak támadásban,
több helyzetet is kialakítottak Dibusz kapuja
előtt, de a befejezésbe
rendre hiba csúszott,
míg a másik oldalon
Tokmac egy kontrából
tovább növelte a Ferencváros előnyét.
A mezőkövesdiek vezetőedzője, Supka Attila
három cserével frissítette csapatát a szünetben, de ez sem használt. A mezőkövesdi Aljakszandr Karnyicki (b) és Kocsis Gergő
Bár többet volt a vendé- Bence (j), valamint a ferencvárosi Ryan Mmaee (j2)
Fotó: MTI/Vajda János
gek térfelén a labda, iga-

Jegyzőkönyv

Magyar labdarúgó NB I, 14. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC 0-3 (0-2)
Mezőkövesd, vezette: Bogár.
Gólszerzők: R. Mmaee (7., 11esből), Tokmac (40.), Boli (87.).
Sárga lap: Kocsis (23.), Vadnai
(49.), Madarász (57.).
Mezőkövesd: Tordai – Vadnai (79.

Derekas), Kocsis, Pillár, Lakveheliani – Cseke, Karnyicki (46. Calcan) – Besirovic (46. Madarász),
Cseri, Nagy D. (66. Vojtus) – Jurina (46. Drazic).
Ferencváros: Dibusz – Wingo (60.
Botka), Blazic, Kovacevic, Cabraja (60. Dvali) – Besic, Laidouni
– Zachariassen, Marin (66. Loncar,
66.), Tokmac (80. Mak) – R.
Mmaee (80. Boli).

* NB I, 14. forduló: Debreceni
VSC – Paksi FC 1-1, Puskás Akadémia FC – ZTE FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC
0-3, Kisvárda Master Good –
MTK Budapest 5-0, MOL Fehérvár FC – Gyirmót FC Győr 3-2,
Budapest Honvéd – Újpest FC
1-2.
* NB II, 18. forduló: Kecskeméti
TE Hufbau – Szombathelyi Haladás 0-1, Diósgyőri VTK – FC

Ajka 2-0, Vasas FC – Budaörs 1-1,
Békéscsaba 1912 Előre – Budafoki MTE 1-1, Pécsi MFC – Dorogi FC 1-2, BFC Siófok – Szentlőrinc 1-0, Aqvital FC Csákvár –
Soroksár SC 4-3, WKW ETO
FC Győr – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-2, Nyíregyháza Spartacus FC – III. Ker. TVE
1-0, Szolnoki MÁV FC – Tiszakécskei LC 0-0. Az élcsoport: 1.
Vasas 37 pont, 2. DVTK 36, 3. Haladás 34.

Eredményjelző

1. Ferencváros
2. Kisvárda
3. Puskás AFC
4. Fehérvár FC
5. Mezőkövesd
6. Paks
7. Honvéd
8. ZTE
9. Debrecen
10. Újpest
11. Gyirmót
12. MTK

Az NB I rangsora
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17-24
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27
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23
19
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16
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14
14
13
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Bálint Zsombor

Nem lehet véglegesen tényként
kezelni, hogy a Sepsi OSK 1. ligás
csapata kikecmergett a hullámvölgyből, a sereghajtó Clinceni elleni győzelem ellenére. Már akkor
figyelmeztettünk, hogy ez a támadójáték egy kevésbé naivan védekező csapattal szemben édeskevés lesz, és jóslatunk a Chindia
Târgoviște elleni meccsen beigazolódott, amelyen a házigazdaként
pályára lépő háromszékiek képtelenek voltak betalálni vendégük
hálójába. A kilencedik döntetlen
pedig még távolabbra teszi a célkitűzés teljesítésének lehetőségét.
Nem jegyezhettünk fel sok
helyzetet az OSK és a Chindia
mérkőzésén, és ezúttal a középpályán sem volt észlelhető az a sepsiszentgyörgyi fölény, amit megszokhattunk. A vendégek sok esetben vezették rá veszélyesen
Niczuly kapujára, ám ők sem tudtak igazi gólhelyzeteket kialakítani. Az első félidőben Celea
szabadrúgását lehet említeni, ez
azonban nem okozott gondot
Niczulynak. Az OSK legnagyobb
lehetősége – nem csak az első félidőben, hanem az egész meccsen –
a 24. percben maradt ki, amikor egy szöglet után Ňinaj fejesét
csak üggyel-bajjal tudta hárítani
Căbuz.
A második félidő Jipa centiméterekkel fölé szálló lövésével rajtolt, ezt követően azonban az OSK
egyre jobban rátelepedett a középpályára, és a meccs végéig csak
Căbuz kapuját veszélyeztető távoli
kísérleteket jegyezhettünk le. Askovszki cselsorozat utáni lövése
kissé lecsúszott, így nem volt elég
erős, Mitrea szabadrúgása 16 és fél
méterről fölé szállt, míg Eder megpattanó labdája Căbuz ölében kötött ki. A hosszabbítás harmadik
percében Achahbar szerezhetett

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 17. forduló:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Chindia Târgoviște 0-0
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSKstadion. Vezette: Marcel Bîrsan
(Bukarest) – Radu Ghinguleac
(Bukarest), Marius Badea (Rm.Vâlcea). Tartalék: Bogdan Dumitrache (Bukarest). Ellenőr:
Aron Huzu (Nagyszeben).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov,
Ňinaj, Mitrea, Ispas, Eder, Păun,
Achahbar, Askovszki (87. BărbuZ), Csuncsukov (71. Luckassen), Ștefănescu (60. Golofca).
Chindia: Căbuz – Martac, Celea,
Iacob, Roumpoulakou, Jipa,
Dulca, Kočić, Popadiuc, Popa,
Florea (78. Suciu). Sárga lap:
Csuncsukov (48.), Ňinaj (58.),
Askovszki (85.), Mitrea (88.), illetve Florea (45+2.), Iacob (62.),
Kočić (72.).

Győztek és előztek a magyarok

A magyar női labdarúgó-válogatott 4-2-re legyőzte az
ukrán együttest Kisvárdán a világbajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában kedden, ezzel a riválist megelőzve feljött a B csoport harmadik helyére.
A találkozón a magyarok Vágó Fanni találataival alig
több mint 10 perc alatt kétgólos előnybe kerültek, a félidőben pedig már 3-0-ra vezettek. Fordulás után aztán
sokáig nem változott az állás, majd a hajrában az ukránok két gólt szerezve közelebb férkőztek, de Németh Loretta a 87. percben bebiztosította a házigazda sikerét.
Margret Kratz szövetségi kapitány együttese szeptember közepén hazai pályán Skóciától 2-0-ra, majd Spanyolországtól 7-0-ra kapott ki, aztán októberben
Glasgow-ban 2-1-re maradt alul a skótokkal szemben,
illetve 7-1-re nyert Tórshavnban a Feröer szigetek vendégeként.
Az állás: 1. Spanyolország 12 pont/4 mérkőzés, 2.
Skócia 10/4, 3. Magyarország 6/5, 4. Ukrajna 4/4, 5. Fe-
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volna gólt, de BărbuZ beadását öt
méterről kevéssel mellé fejelte.
A döntetlen következtében a
Sepsi OSK marad a 11. helyen 18
ponttal, fényévekre a felsőház alsó

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

határát jelző vonaltól, és a bajnokságban legközelebb december 5én, szokatlan órában, délután fél
kettőtől lép pályára a Mioveni otthonában.

Eredményjelző

* 1. liga, 17. forduló: Bukaresti Dinamo 1948 – Universitatea 1948
Craiova 0-0, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia Târgoviște 0-0,
Aradi UTA – Campionii FC Argeș Pitești 0-1, Bukaresti Rapid 1923
– CS Mioveni 1-1, Botosáni FC – FC Voluntari 1-1, CSU Craiova –
Bukaresti FCSB 2-3, Medgyesi Gaz Metan – Konstancai Farul 1-1,
Kolozsvári CFR 1907 – Academica Clinceni 2-0.
* 2. liga, 15. forduló: Bodzavásári FC – Brassói FC 1-0, Concordia
Chiajna – Dunărea 2005 Călărași 0-0, Nagyszebeni Hermannstadt –
Petrolul 52 Ploiești 1-0, Konstancai Unirea – Sellemberki CSC 1599
1-1, Jászvásári CSM Politehnica – Dési Unirea 0-0, Bukaresti Metaloglobus – Temesvári Ripensia 0-1, FK Csíkszereda – Unirea 04 Slobozia 0-0, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Dacia Unirea 1919 Brăila
1-0, Temesvári ASU Politehnica – Bukaresti CSA Steaua 2-1, Kolozsvári Universitatea – Gyurgyevói Astra 1-2. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 39 pont, 2. Nagyszeben 34, 3. Kolozsvári Universitatea 33.
1. CFR 1907
2. FCSB
3. Voluntari
4. CSU Craiova
5. Rapid 1923
6. Botosán
7. CFC Argeș
8. Farul
9. UTA
10. Târgoviște
11. Sepsi OSK
12. Mioveni
13. Medgyes
14. Universitatea 1948
15. Dinamo 1948
16. Clinceni

Az 1. liga állása

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
11
9
9
7
7
8
7
6
4
3
4
4
3
2
0

0
4
2
1
7
7
3
5
7
7
9
5
4
6
3
4

2
2
6
7
3
3
6
5
4
6
5
8
9
8
12
13

27-8
32-15
20-18
32-19
22-15
16-15
17-12
19-10
15-11
12-12
17-17
11-23
13-20
11-17
13-38
12-39

A Románia-kupa elődöntőjébe jutott a Sepsi OSK

Néhány nappal az egymás elleni bajnoki után a két csapat a Románia-kupa negyeddöntőjében is összemérte erejét. Ezúttal a Sepsi OSKnak sikerült gólokat szereznie, ezzel meg is nyerte az összecsapást
kedd este 2-1-re, így bejutott az elődöntőbe.
A Sepsi OSK az ellenfél védelmi hibáit kihasználva jutott az első
félidőben kétgólos vezetéshez, a Chindia pedig csak szépíteni tudott
a második játékrészben.
A mérkőzésről részletes beszámolót egyik következő lapszámunkban olvashatnak.

Román győzelem Moldova ellen, vereség Olaszországtól

Fotó: MLSZ

röer szigetek 0/5. A csoportból az első jut ki a vb-re, a
második helyezett a pótselejtezőben folytatja szereplését. A magyar csapat legközelebb április 8-án a Feröer
szigetek válogatottját fogadja.

45
37
29
28
28
28
27
26
25
19
18
17
16
15
9
4

Vb-selejtezőcsoportja harmadik helyén maradt a román női labdarúgó-válogatott, miután 3-0-ra legyőzte Moldovát, majd 5-0-ra
kikapott Olaszországtól.
A G jelű hatosban a Cristian Dulca irányította alakulat nagy fölényben játszott Moldávia ellen, amit jól mutat a kaput eltaláló lövések különbsége (10-0)! Gólt azonban csak a második félidőben
szerzett az alakulat, előbb Bălăceanu (53.), majd Ciolacu (70.) és
végül Carp (89.) révén.
A könnyed siker után kedden már megoldhatatlannak bizonyult
feladat várt az együttesre: az olasz válogatott kiütéses győzelmet (50) aratott Voluntari-on. Girelli mesterhármast jegyzett, illetve Bonansea és Pirone is betalált.
A csoport rangsorát Svájc vezeti hibátlan mérleggel (6 mérkőzés,
18 pont!), az alpesieket Olaszország 15, Románia 9 ponttal követi.
Messze lemaradtva következik Horvátország (4 pont), majd Litvánia
(1) és Moldova (0).
Következő mérkőzését Románia április 8-án az éllovas Svájc
ellen játssza.
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Messi hetedszer kapta meg az Aranylabdát

Lionel Messi, a Paris Saint-Germain argentin labdarúgója tovább javította saját rekordját, miután hetedszer
nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év
legjobb játékosának járó Aranylabdát.
A 34 éves futballista, aki idén a válogatottal megnyerte
a Copa Américát, a Bayern München lengyel támadóját,
Robert Lewandowskit, valamint a Chelsea-vel Bajnokok
Ligája-győztes, az olaszokkal Európa-bajnok Jorginhót
előzte meg a szavazáson.
Az Aranylabdát 2008 és 2017 között kizárólag Cristiano

Ronaldo és Messi kapta meg, 2018-ban a horvát Luka
Modric érdemelte ki az elismerést, míg két éve Messié lett
a trófea, amit tavaly a koronavírus-járvány miatt nem adtak
át.
Az argentin támadó 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 és
2019 után kapta meg újra a futballvilág legrangosabb
egyéni díját.
A harmadik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Alexia Putellas kapta: az FC Barcelona 27 éves középpályása idén triplázott, ugyanis hazája bajnoksága és
kupasorozata mellett a Bajnokok Ligájában
is végső győzelemre vezette csapatát.
A párizsi Chatelet Színházban megrendezett eseményre a két kiemelt trófeáját
Fernando Alonso és Esteban Ocon, az Alpine Forma–1-es pilótái szállították a helyszínre.
A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak
járó díjat, az ugyancsak harmadszor kiosztott Kopa-trófeát – amelyről az eddigi
Aranylabda-győztesek szavaztak – a 19
éves spanyol Pedri vehette át.
A másodszor odaítélt, legjobb kapusnak
járó Jasin-díjat az olasz válogatottal Európa-bajnok, a Paris Saint-Germaint erősítő
Gianluigi Donnarumma érdemelte ki.
Két új díj is gazdára talált az idei gálán:
a legjobb csatárnak járó trófeát Lewandowski kapta, míg az év klubja a Chelsea
lett.
A France Football 2016 óta ismét nem a
FIFA-val együttműködve, hanem az 1956
és 2009 között megszokotthoz hasonlóan,
azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának
Fotó: Leo Messi közösségi oldala az Aranylabdát – az idei volt a 65. alkalom.

A hajrában dőlt el a szászrégeni
mérkőzés

Szabó Antal-Lóránd

Az elmúlt játéknapon Nyárádtőn hatalmas meglepetésre pontot szerző szászrégeni együttes hazai környezetben
vereséget szenvedett a Kudzsiri Metalurgistultól.
A találkozó rajtjában a vendégek többet
kezdeményeztek, ám az idő múlásával a
házigazdák határozott és küzdő szellemű
játékkal kiegyensúlyozottá tették az öszszecsapást. A kudzsiriak első próbálkozását a 6. percben jegyeztük, amikor Lupu
révén távoli lövéssel próbálkoztak, míg az
Avântul válasza a 15. percig váratott magára, ekkor Șerbănați jó ütemben elvégzett
bal oldali szögletét R. Suciu néhány méterről, kissé kényelmetlen szögből, mellé„bólintotta”. A továbbiakban mindkét csapat elszántan és lendületesen támadott. Az
egyik ilyen akció végén a büntetőterület
jobb oldalán próbálkozó Păcurar és Suciu
párharcát a nagyszebeni sípmester szabálytalanságnak ítélte, és büntetőt adott érte,
amelyet C. Selagea magabiztosan értékesített (0-1). A bíró döntése eléggé vitatható,
ugyanis leginkább egy váll váll elleni küzdelemről beszélhettünk… A 33. percben
egy újabb megkérdőjelezhető játékvezetői
döntésnek lehettünk szemtanúi: Grozav
durván bekönyökölt Murarnak, a sportszerűtlen mozdulatot pedig Alexandru Suvar
csupán sárga lapra „érdemesítette”, bár az
jócskán túllépte a sárga és a piros lap közötti határt. Biró Barna bölöni partjelző,
akinek a mérkőzésen volt néhány téves
döntése és hezitálása, nem reagált az
esetre, bár mindössze kétlépésnyire volt
tőle.
A második félidő is bővelkedett gólokban, kapujelenetekben. A 48. percben S.
Chrilă egyenlíthetett volna, ám rettentően
rosszul találta el a játékszert. Két perccel

később egy jobb oldali szöglet után Boldea
pár méterről melléfejelt. Az 52. percben a
fiatal Șerbănați mintegy 5 méterről Opric
kapuvédőbe küldte a pöttyöst. Egy perccel
később pedig ígéretes szögből Murar erőtlenül lőtt kapura. Az összecsapás ekkor teljesen nyílt, jó iramú és nagyon izgalmas
volt. A 73. percben az Avântul egyenlített:
Șerbănați bal oldali szögletrúgásából Vrabie közelről látványosan fejelt Opric kapujába (1-1). A játék képe alapján teljesen
megérdemelt egyenlítő gól öröme azonban
csupán öt percet tartott, hiszen egy hosszan
tartó kudzsiri támadást a szemfüles Vitinha
góllal fejezett be, miután a kapu torkából
könnyedén a hálóba fejelt (78. perc, 1-2).
A találkozó hajrája ezek után a tapasztalt
vendégeké lett, akik kihasználták, hogy a
küzdelem hevében kifulladt a fiatal szászrégeni gárda, és mintegy nyolc perc alatt
még két alkalommal bevették a tehetetlennek bizonyuló Bucin kapuját. A 85. percben 1-3-ra módosult az állás, miután
Păcurar a jobb oldalról Lupuhoz továbbított, aki közvetlen közelről a léc alá bombázott, majd a hármas sípszó elhangzása
előtt néhány másodperccel Contra egyedül
vezette rá a labdát Bucinra, akinek először
még sikerül hárítania, ám a labda túljutott
rajta, így a kudzsiri középpályás már nem
hibázhatott, pár méterről az üres kapuba
gurított (1-4).
A nagyarányú vereség ellenére Stoica
Vilmos ifjú tanítványai ezúttal nem érdemelnek elmarasztaló szavakat, játékukban volt elképzelés és küzdőszellem. A
klub gyatra anyagi helyzetére gondolva
azonban kénytelenek vagyunk megismételni: a hegedűk városában meg kellene
végre érteni, hogy a fiatalság ugyan óriási előny a labdarúgásban, azonban a legtöbb esetben nem elegendő az áhított
üdvözüléshez.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 14. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Kudzsiri
Metalurgistul 1-4 (0-1)
Szászrégen,Avântul-pálya,zártkapusmérkőzés,változékonyidőjárás.Vezette:AlexandruȘuvar(Szeben)–BiróZsolt(Bölön),BiróBarnaTamás(Csernáton).Ellenőr:BogdanLie(Fogaras),AdrianVoica(Beszterce).
Gólszerzők:V.Vrabie(73.),illetveC.Selagea(28.,büntetőből),Vitinha(78.),
M.Lupu(85.),L.Contra(90+3.)
CSM Avântul: Bucin–Bugnar,Hasnaș,S.Chirilă(88.R.Moldovan),Suciu,
Baki,Tóth(63.Popa),Harkó,Vrabie(88.C.Chirilă),Șerbănați(79.M.Pop),
Murar.
Metalurgistul: Opric–Rus,Grozav,Vitinha,Radu,Tăban(13.C.Selagea),
Boldea(59.Cocan),Nicula,Pacurar,Lupu,Șaucă.

Bálint Zsombor

AzAranylabda-szavazásvégeredménye
1.LionelMessi(argentin,ParisSaint-Germain)
2.RobertLewandowski(lengyel,BayernMünchen)
3.Jorginho(olasz,Chelsea)
4.KarimBenzema(francia,RealMadrid)
5.N’GoloKanté(francia,Chelsea)
6.CristianoRonaldo(portugál,ManchesterUnited)
7.MohamedSzalah(egyiptomi,LiverpoolFC)
8.KevinDeBruyne(belga,ManchesterCity)
9.KylianMbappé(francia,ParisSaint-Germain)
10.GianluigiDonnarumma(olasz,ParisSaint-Germain)
11.ErlingHaaland(norvég,BorussiaDortmund)
12.RomeluLukaku(belga,Chelsea)
13.GiorgioChiellini(olasz,Juventus)
14.LeonardoBonucci(olasz,Juventus)
15.RaheemSterling(angol,ManchesterCity)
16.Neymar(brazil,ParisSaint-Germain)
17.LuisSuárez(uruguayi,AtléticoMadrid)
18.SimonKjaer(dán,ACMilan)
19.MasonMount(angol,Chelsea)
20.RijadMahrez(algériai,ManchesterCity)
21.LautaroMartinez(argentin,Internazionale)
BrunoFernandes(portugál,ManchesterUnited)
23.HarryKane(angol,TottenhamHotspur)
24.Pedri(spanyol,FCBarcelona)
25.PhilFoden(angol,ManchesterCity)
26.NicoloBarella(olasz,Internazionale)
RubenDias(portugál,ManchesterCity)
GerardMoreno(spanyol,Villarreal)
29.LukaModric(horvát,RealMadrid)
CesarAzpilicueta(spanyol,Chelsea)

Egyre biztosabb a felsőház

Újabb idegenbeli győzelmet aratott a Nyárádtői Unirea 2018 labdarúgócsapata a 3. liga
IX. csoportjában, és már csak két pontra van
szüksége, hogy matematikailag is biztos legyen
a felsőházban.
A Sticla Arieșul vendégeként a nyárádtőiek
nagyon mély talajú pályán játszottak a tordai
városi stadionban. A fű zöldjét hamar felváltotta a sár barnasága, a labda pedig a stopli
szabdalta „szántóföldön” sokszor öntörvényűen választott útvonalat, így inkább erőnléti
csata zajlott, mert a technika nem érvényesülhetett. Dan Stupar együttese azonban még a 7.
percben, azelőtt vezetett egy tetszetős támadást, hogy a pálya teljesen tönkrement volna:
Culda kiugratta két védő között Toboșarut, aki
átvétel nélkül, belsővel a hosszú sarokba csavarta a labdát (0-1). Ezt követően többnyire a
középpályán folyt a csata az egyre nehezebb
talajon. A 17. percben Culda öt méterről pontatlan félollóval próbálkozott, a 31. percben
pedig Dioșant állították meg a nyárádtői védők
az ötös sarkán. A 32. percben ismét Culda hagyott ki egy hatalmas lehetőséget: némi szeren-

csével egyedül maradt Onciuval szemben, de
egyenesen a tordai kapusba rúgta a labdát. A
helyzet pedig a 38. percben megbosszulta
magát: Vereș a jobb oldalon, keresztben cselezgetett, majd hirtelen irányváltással a védők
közé betörő Cobârzan elé tálalt, aki közelről
megszerezte az egyenlítést (1-1).
A második félidőben Torda volt mezőnyben
a kezdeményezőbb, és az 59. percben Dioșan
szögből a kapufát találta el. Ekkor döntött úgy
Dan Stupar, hogy növeli a csatársor átütőerejét
azzal, hogy egy tapasztaltabb játékost küld be,
s hogy legyen időkorhatáros focistája is, kapust
cserél. Végül Astafei pályára lépése hozta meg
az eredményét. A veterán csatár egy Toboșaru
által rosszul eltalált labdát (utóbbi lőni szeretett
volna) öt méterről a hálóba fejelt (1-2). A kapott gól után teljesen összeomlottak a házigazdák, és Feier kapuja többé nem forgott
veszélyben. Istrate a 79. percben végleg lezárhatta volna a meccset, de Onciu blokkolta az
ötösön. Ez a helyzet azonban már nem boszszulta meg magát.
A labdarúgó 3. ligában még egy fordulót
rendeznek az idén, Nyárádtő a tabella második
helyén álló Kudzsiri Metalurgistul otthonába
látogat.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 14. forduló: Tordai Sticla Arieșul – Nyárádtői Unirea 2018
1-2 (1-1)
Torda,városistadion.Vezette:KemenesNorbert(Nagybánya)–AlexandruTurian
(Zilah),ȘtefanBîrjac(Egregypósa).Ellenőrök:AlexandruRojneai(Gyulafehérvár),MariusȘtefan(Szászváros).
Gólszerzők:Cobârzan(38.),illetveToboșaru(7.),Astafei(69.).
Sárgalap:Fl.Dan(21.),Salcău(63.),illetveBirtalan(3.),Bucur(62.),Toboșaru(90+1.).
Tordai Sticla Arieșul: Onciu–Dioșan,Kiss,Cimpoieșu,Vereș,Paglioca,Salcău,Pîrțilă
(51.Pârv),Cobârzan(70.Zvichi),Goronea,Fl.Dan.
Nyárádtői Unirea 2018: Vlasa(60.Feier)–Fl.Pop,Birtalan,Moldovan,Ganea(67.
Astafei),Săvoaia.Toboșaru,Culda(90+2.Pogăcean),Cârloanță(60.Istrate).

Eredményjelző
Labdarúgó3.liga,IX.csoport,14.forduló:TordaiSticlaArieșul–NyárádtőiUnirea
20181-2,SzászrégeniAvântul–KudzsiriMetalurgistul1-4,CSMarosújvár–Kolozsvári
Viitorul2-1,Beszterce-NaszódiGloria2018–CSVajdahunyad1-5,GyulafehérváriUnirea1924–KolozsváriSănătatea0-2.
Atabella
1.Vajdahunyad1413 1 0 51-1340
2.Kudzsir 14 11 2 1 38-1835
3.Nyárádtő 149 1 4 34-1828
4.Viitorul 146 3 5 17-2121
5.Beszterce145 2 7 24-3217
6.Marosújvár 144 4 6 19-2716
7.Torda 144 2 8 20-2414
8.Szászrégen143 5 6 14-1914
9.Sănătatea142 2 10 17-398
10.Gyulafehérvár141 2 11 7-305
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- 118-932

- általános

- 118-800

• Központosított ügyelet

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

- 0265/210-177

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120
• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/929

- 0265/215-702

VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(13932-I)

- 0800/800 928

- 0265/208-888
- 0265/208-800

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0729-024-380

- 0265/215-119

- 0744-282-710

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

Szülőföldön okosan
Kertészeti tanfolyam

Érdekelazöldség-vagyagyümölcstermesztés?
Pályáználvagyagrárcégetalapítanál,denincselismertdiplomád?
AzRMGEMarosszervezetkertészetitanfolyamotindít.
Vanméghely,jelentkezz!
A180óráselméleti,illetvegyakorlatiképzésbefejezéseésazáróvizsgasikeresletételeutánarésztvevőkaMunkaügyiésazOktatásiMinisztériumáltalelismertokleveletkapnak.
Érdeklődniakövetkezőelérhetőségekenlehet:Kiss Miklós falugazdász,tel. 0787-828-403,Sikó László falugazdász, tel. 0787-723733 vagy személyesen hétköznap 9–15 óra között Marosvásárhelyen,aszervezetLaposnyautca23.számalattiszékhelyén.
*

Állattenyésztési tanfolyam

Érdekelazállattenyésztés?
Pályáználvagygazdálkodássalfoglalkozócégetalapítanál,de
nincselismertdiplomád?
AzRMGEMarosszervezetállattenyésztésitanfolyamotindít
(Fermierînproducţiaanimală).
Vanméghely,jelentkezz!
A180óráselméleti,illetvegyakorlatiképzésbefejezéseésazáróvizsgasikeresletételeutánarésztvevőkaMunkaügyiésazOktatásiMinisztériumáltalelismertokleveletkapnak.
Érdeklődniakövetkezőelérhetőségenlehet:Kiss Miklós falugazdász,tel. 0787-828-403 vagyszemélyesenhétköznap9és15óraközöttMarosvásárhelyen,aszervezetLaposnyautca23.számalatti
székhelyén.
*

Állattenyésztő és növénytermesztő tanfolyam

AzRMGEMarosszervezetakkreditáltállattenyésztőésnövénytermesztőtanfolyamot(Agricultorînculturivegetaleşicrescător
deanimale)indít.
A180órásállattenyésztésiésnövénytermesztésitanfolyamra
márlehetjelentkezniKiss Miklós (0787-828-403) ésSikó László
(0787-723-733) falugazdászoknálvagyszemélyesenhétköznap9és
15óraközöttMarosvásárhelyen,aszervezetLaposnyautca23.
számalattiszékhelyén.
*

Méhésztanfolyam

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 150-160 kg-os disznó, 11
lej/kg. Tel. 0742-491-626. (14012-I)

- 08008 208-888

• Vasútállomás

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

- 0265/200-928

koszorúk

- 0756-468-658

- 0733-553-976

Dr. Jeremiás István

- központ

- 0800-801-929

- 0265/250-344

www.marmed.ro

• Radiológia, echográfia

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Medicals

- 0265/266-801

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Dora Optics

- 0365/404-664

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

Érdekelaméhészet?
Pályáználvagygazdálkodássalfoglalkozócégetalapítanál,de
nincselismertdiplomád?
AzRMGEMarosszervezetdecemberelejénméhésztanfolyamot
indít.
Vanméghely,jelentkezz!
A360óráselméleti-gyakorlatiképzésbefejezéseésazáróvizsga
sikeresletételeutánarésztvevőkaMunkaügyiésazOktatásiMinisztériumáltalelismertokleveletkapnak.
ÉrdeklődniKiss Miklós falugazdásznála0787-828-403-astelefonszámonvagyszemélyesenhétköznap9–15óraközöttMarosvásárhelyen,aszervezetLaposnyautca23.számalattiszékhelyén.
AtanfolyamokatazRMGEMarosLaposnyautca23.számalatti
székházábantartják.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kovács Domokos
névre szóló termelési lapot és
könyvecskét. Semmisnek nyilvánítom.
(14045)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (14005-I)
CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást,
festést.
Tel.
0774-574-527. (13932-I)
KERTTAKARÍTÁS, favágás, bontás
stb. Tel. 0770-621-920. (13932-I)
MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőket készítünk cserépből, Lindab lemezből,
kisebb
javításokat,
szigetelést, festést stb. Tel. 0741-480558. (14038-I)
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14050)
VÁLLALUNK: benti munkát, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal és kegyelettel emlékeztünk december 1-jén a tordátfalvi születésű VÉGH FERENCZ
volt nyárádmagyarósi lakosra halálának 11. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, pihenése csendes!
Szerettei. (14052-I)

Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Mosolygós arcod itt marad szívünkben.
Fájó szívvel emlékeztünk november 26-án KÁDÁR GYÖRGYRE,
Marosszentkirály volt alpolgármesterére halálának 10. évfordulóján. Szerető felesége, fia, lánya,
veje és unokái. (13842-I)

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és
nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett.
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk december 2-án INCZE
ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(13821)

Fájó szívvel emlékeztünk december 1-jén HAMZA CSABAANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Családja iránti hűségét,
szeretetét, gondoskodását és jóságát szívünkben őrizzük. Emlékét őrzi felesége, Babi, fia, Csabi,
menye, Jutka, unokája, Szabolcs
és menyasszonya, Cristina, testvérei és azok családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (-I)

December 2-án 10 éve, hogy imádott Édesanyám, PORÁCZKI
SÁRA SAROLTA (született Angi)
eltávozott mellőlem végső pihenésre térve. Gondolom, akik ismerték, tisztelettel és szeretettel
emlékeznek Rá. Nekem nagyon
hiányzol, kicsi Édesanyám…
Szerető fia. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorúan tudatjuk, hogy
FARKAS ÉVA
gyorskorcsolyázó, edző,
országos bajnok
2021. november 25-én, 86 éves
korában visszaadta lelkét Teremtő Urának. Temetésére egy
későbbi időpontban kerül sor.
Gyászolják: testvére, Marika, közeli, távoli rokonai, mindenki, aki
szerette és ismerte. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(14041-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)

DR.INCZESÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (13891-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (66062-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
LOKODI IMRE
2021. november 26-án, 66. életévében Vármezőn tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A gyászoló család. (p.-I)
Szomorú szívvel adjuk hírül,
hogy
ORBÁN ESZTER
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia egykori hegedűművésze életének 78. évében
elhunyt. Drága halottunkat december 2-án délután 1 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temetőben, római katolikus szertartás szerint. Emléke legyen
áldott!
A gyászoló család. (p.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, jó szomszéd, jó testvér, a nyárádmagyarósi születésű
UILECAN
szül. KÁROLY JÓZEFA
87 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december
2-án, csütörtökön 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben, Jehova tanúi szertartása szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (14049-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédike, anyós, rokon és jó barát,
özv. KŐMÍVES MIKLÓSNÉ
szül. INCZE RITA
november 30-án csendesen megpihent. Drága halottunk temetése
december 2-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Drága anyukám, nagymama,
soha nem felejtünk el. (14048-I)
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, nem feledünk
téged.
Mély fájdalommal, megrendült
szívvel búcsúzunk a legdrágább
édesanyától, a nagyon szeretett
feleségtől, nagymamától, testvértől, menytől, anyóstól, unokatestvértől, nagynénitől, vidám
baráttól, szomszédtól és ismerőstől,
MOLDOVÁN IBOLYÁTÓL
akinek szerető szíve életének 66.
évében, házasságának 41. évében, 2021. november 30-án megszűnt dobogni.
Drága halottunkat december 4én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Jeddi úti
temetőben. Szívünkben őrizzük
mosolyod. Nyugodjál békében!
A gyászoló család. (14055-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesültünk kedves lakótársunk,
GERGELY ÁGNES (Ági néni)
hirtelen haláláról. Isten nyugtassa csendben, békességben! Gyászoló szeretteinek
őszinte együttérzésünket fejezzük ki és vigasztalódást kívánunk. A Moldovei utca 12.
szám alatti lakók nevében
Szilágyi Domokos. (14035-I)
Mély együttérzéssel osztozom
a György család fájdalmában
és gyászában. Isten ölelje
keblére drága JÓZEFA nénit,
Titeket erősítsen és vigasztaljon! Szőcs Éva. (p.-I)
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