
Bizalomkérés 
Sínen vannak azok a beruházások, amelyeket az EU helyreállítási 

alapjából kell megvalósítani, ezekre 2023-ban szeretné, ha sor is ke-
rülne – nyilatkozta évzáró beszédében Alexandru Rafila egészség-
ügyi miniszter. A többi között arról is beszélt, hogy a szaktárcának 
sikerült megbirkóznia a koronavírus-járvánnyal, nem kellett bezárni 
a kórházakat. A tárcavezető beszélt a felelősségről, a szolidaritásról. 
A bizalomról is szólt, kétszer is említve. Reményét fejezte ki, hogy a 
lakosság ismét bízni fog az egészségügyi rendszerben. Bár, tette 
hozzá, az egészségügy problémáit nem lehet egyik napról a másikra 
megoldani, de azon lesznek, hogy a haladásnak már idén érzékelhető 
jelei legyenek. 

Rövid beszédéből nagyrészt egy kis dicsekvés, egy semmitmondó 
megállapítás, egy icipici magyarázkodás és a dolgok jobbra fordu-
lásának halvány ígérete hámozható ki. Tény és való, hogy a koro-
navírus-járvány megviselte az egészségügyet, nem volt könnyű 
feladat helytállni a döntéshozóknak, az egészségügyi dolgozóknak – 
nemcsak Romániában, hanem világszerte – abban a rendkívüli hely-
zetben. De nehéz, válságos helyzetek mindig vannak, amelyek azon-
nali hatékony beavatkozást igényelnek. Most például az 
antibiotikum-hiány okoz gondokat, és ez sem csak romániai szintű 
probléma. Az Egyesült Királyságban például már december elején 
azt jelezték a gyógyszerészek, hogy van olyan orvosság, amelynek 
ára tízszeresére nőtt az elmúlt hetekben, a független gyógyszerészek 

A felső légúti megbetegedések és influenzaszezon csúcs-
pontján, amikor az Országos Közegészségügyi Intézet hon-
lapján közzétett jelentés szerint a december 19–25. közötti 
héten Romániában 140 ezer felső légúti megbetegedést 
jegyeztek, a patikákban hiányoznak a gyermekek kezelésé-
hez szükséges gyógyszerek.  

Főként a gyerekeknek szánt antibiotikumokból, a gyulladás- 
csökkentő, láz- és köhögéscsillapító készítményekből van hiány, a szülők 
kétségbeesetten szaladgálnak egyik patikából a másikba, hátha van  
készleten még egy utolsó üveg, vagy rohannak vissza az orvoshoz ki-
cserélni a felírt kezelést, mivel nem tudják beszerezni az adott készít-
ményt. 

Nyolcmillió euró  
a Via Transilvanica 
kerékpárútra 
Decemberben arról számoltunk be, 
hogy összesen 242 km kerékpárút 
megépítésére nyújtott be pályázatot a 
Maros Megyei Tanács a fejlesztési mi-
nisztériumhoz. Erre 20 millió eurót igé-
nyeltek, ugyanis a tárca több mint 
3000 kilométer bicikliút megépítését fi-
nanszírozza az országos helyreállítási 
alapból, amire 247,5 millió eurót külö-
nítettek el. 

____________2. 
Az enyhe időjárás 
miatt nincs ok  
aggodalomra  
Az utóbbi években szokatlanul enyhe 
az időjárás. Január elsején lepkék, 
méhek röpködtek a zöldellő mezőkön, 
legelőkön. Dr. Nyárádi Imre-István do-
censt, a Sapientia EMTE dékánhelyet-
tesét, az agrármérnöki szak 
tanulmányi programfelelősét arról kér-
deztük, hogy miként érinti az időjárás 
a növény- és gyümölcstermesztést.  

____________4. 
Színfoltot visznek 
az idősek  
mindennapjaiba 
Jó gyakorlatok az időseket támogató 
szociális szolgáltatások terén Románi-
ában címmel hirdetett megmérettetési 
lehetőséget a Munkaügyi és Szociális 
Szolidaritási Minisztérium az idősek 
nemzetközi napja alkalmából. A ki-
írásra olyan állami, illetve a magán- 
szférában működő intézmények jelent-
kezhettek, amelyek szépkorúak szá-
mára nyújtanak szociális 
szolgáltatásokat. A Gyulafehérvári Ca-
ritas részéről a marosvásárhelyi Teréz 
Anya Idősek Nappali Foglalkoztató 
Központja is elismerésben részesült. 

____________6. 
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Tarolnak a légúti fertőzések  

Gyógyszerhiány van a patikákban 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond  

Antalfi Imola

Menyhárt Borbála (Folytatás az 5. oldalon)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Ma SIMON, holnap GÁSPÁR 
és BOLDIZSÁR napja. 
GÁSPÁR:  Bizonytalan ere-
detű, lehet, hogy perzsa, a jelen-
tése ez esetben kincset megőrző, 
kincstárnok.  
BOLDIZSÁR: babilóniai ere-
detű, a Baltazár magyaros for-
mája.

Elmarad a Szentivánéji álom 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
latának január 22-ére, vasárnapra meghirdetett Szent- 
ivánéji álom című előadása objektív okok miatt elmarad. A 
már megvásárolt jegyek előzetes helyfoglalással felhasz-
nálhatók az idei évad végéig az előadás más időpontjaira, 
vagy írásbeli igényléssel és a megvásárolt jegyek felmu-
tatásával január 20-áig visszaválthatók. Az online vásárolt 
jegyek esetében a kérvényt és a kérvényhez csatolt jegyet 
– fotózott vagy szkennelt formában – a secretariat@teat-
runational.ro e-mail-címre lehet elküldeni. A jegypénztárnál 
vásárolt jegyek értéke személyesen a színház jegypénz-
tárában hétköznapokon 9-19 óra között igényelhető vissza 
– tájékoztatott közleményben a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház PR-titkársága. 

Büntettek a rendőrök 
December 30. és január 2. között Maros megyében több 
mint 700 rendőr teljesített szolgálatot a közrend megőr-
zése érdekében. Ezekben a napokban 481 bejelentés ér-
kezett a 112-es egységes hívószámon, és 395 kihágás 
miatt összesen 217.130 lej értékben rótt ki pénzbírságot a 
hatóság. A szóban forgó időszakban 86 bűncselekmény 
kivizsgálását kezdte el a rendőrség, kilenc elkövetőt tetten 
értek. A közlekedési szabályok megsértése miatt 56 hajtási 
jogosítványt függesztettek fel és 17 forgalmi engedélyt 
vontak vissza a rendőrök. 

A János vitéz a Maros Művész-
együttesnél  

Január 10-én, kedden 19 órakor a János vitéz című táncos 
mesejátékkal lép közönség elé a Maros Művészegyüttes 
a kövesdombi székházban. Rendező-koreográfus Novák 
Ferenc Tata, zeneszerző Rossa László, szövegíró Novák 
Péter, a koreográfus munkatársai Rémi Tünde és Lengyel 
Szabolcs. Az előadás megtekintéséhez előzetes helyfog-
lalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon. 

Nincs más név – újévi keresztény 
zenefesztivál 

Első alkalommal kerül sor január 21-én, szombaton 17 
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében a 
Nincs más név című újévi keresztény zenefesztiválra. A 
rendezvény központi témája a gondviselés. Fellépő zene-
karok: a szászrégeni Sofár, a székelyudvarhelyi Funda-
mentum, a marosvásárhelyi Reménység és a 
magyarországi PZM együttes. Igét hirdet Lukács Vilmos 
István református lelkipásztor. A belépés ingyenes. 

Mozaik és téli tárlat  
Január 10-ig, keddig látogatható Vajda György Mozaik 
című egyéni fotókiállítása a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban. A tárlatot a Marx József Fotóklub hagyományos téli 
tárlata váltja, amelyen a klubtagok az előző évi fotóik közül 
a legjobbakat állítják ki. A téli tárlat január 12-én, csütörtö-
kön 18 órakor nyílik.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 4.

1 EUR 4,9264
1 USD 4,6388

100 HUF 1,2393
1 g ARANY 277,2928

IDŐJÁRÁS 
Változékony 
 Hőmérséklet 

max.  9 0C 
min.  4 0C

Megyei hírek 

5., csütörtök 
A Nap kel  

8 óra 6 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 50 perckor.  
Az év 5. napja,  

hátravan 360 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Parasztopera  
Darvas Benedek – Pintér Béla Parasztopera című zenés 
műve látható január 10-én, kedden 19 órától a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem Köteles Sámuel utcai  
Stúdió Színházában. Rendező Mohácsi János.  
V. Gra-fo-media Szalon 
Január 6-án, pénteken 18 órakor újra megnyílik a Romá-
niai Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókja 
által szervezett Protest kiállítás, amely közel félszáz al-
kotó munkáit viszi közönség elé.  
A Tiltakozás jelszóval indított biennálé ötödször vonultatja 
fel az Art Nouveau Galériában a grafika, fotográfia és mé-
diaművészet Maros megyei képviselőinek munkáit. Min-

den alkotónemzedék képviselteti magát a marosvásárhe-
lyi rendezvényen, mellettük az ország más kulturális  
központjaiban, illetve külföldön élő művészek  
munkáival is találkozhatunk a február 3-ig látogatható  
kiállításon.  

Rendkívüli újévi hangverseny  
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia rendkívüli újévi 
hangversenyére várják a klasszikus zene kedvelőit január 
5-én, csütörtökön (ma) 19 órakor a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermébe.  
A Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiójával együttmű-
ködésben szervezett hangversenyen a filharmónia szimfo-
nikus zenekarát Pablo Boggiano argentínai karmester 
vezényli. Műsoron Johann Strauss, ifj. Johann Strauss és 
Sosztakovics híres keringői, polkái és indulói. A koncertet 
6-án, pénteken 19 órakor megismétlik. 

RENDEZVÉNYEK

Decemberben arról számoltunk 
be, hogy összesen 242 km ke-
rékpárút megépítésére nyújtott 
be pályázatot a Maros Megyei 
Tanács a fejlesztési minisztéri-
umhoz. Erre 20 millió eurót igé-
nyeltek, ugyanis a tárca több 
mint 3000 kilométer bicikliút 
megépítését finanszírozza az or-
szágos helyreállítási alapból, 
amire 247,5 millió eurót különí-
tettek el. 

Maros megye két kerékpárútra pá-
lyázott, az egyik a 97 kilométer hosszú 
Via Transilvanica turistaút, míg a 
másik a 145 kilométer hosszú Mária-
út nyomvonalát követi.  

A két pályázatból az egyik nyert, 
amely a Via Transilvanica turistaútvo-

nal mentén épül meg. A projektet Szu-
csáva és Beszterce-Naszód megyével 
pályázta meg a Maros megyei önkor-
mányzat. A megépülő kerékpár- 
út Marosvécsen, Alsóidecsen, Gör-
gényoroszfalun, Görgényszentimrén, 
Görgényhodákon, Libánfalván, Alsó-
köhéren, Nyárádremetén, Szovátán 
halad át.  

A projekt értéke 8 millió euró. A 
munkálatok elvégzésének határideje 
36 hónap.  

A másik kerékpárút megépítése, 
amit a Mária-út mentére terveztek, az 
országos helyreállítási terv – PNRR – 
keretében nem nyert támogatást. Ezt a 
projektet Maros megye Hargita és Ko-
vászna megyével közösen pályázta 
meg.  

A 145 kilométeres kerékpárút Nagy-
sármás, Uzdiszentpéter, Mezőbánd, 
Mezőmadaras, Mezőpanit, Maros-

szentgyörgy, Nyárádszereda, Csík-
falva, Nyárádszereda, Csíkfalva, Nyá-
rádremete, Székelybere és Sóvárad 
községek településeit érintené, Márkod 
– Mikháza (limes) – Búzaháza – Csík-
falva – Jobbágyfalva – Nyárádszereda 
– Székelytompa – Székelysárd útvona-
lon haladna, majd Székelymosonnál 
rátérne a Mária-út nyomvonalára, és a 
Marosszentgyörgy – Harcó – Mező-
madaras – Mezőpagocsa – Uzdiszent-
péter vonalon haladna Nagysármá- 
sig. 

Molnár Imola, a Maros Megyei  
Tanács tanácsadója elmondta, a hosz-
szabb, 145 km-es kerékpárút építésé-
nek tervéről nem mondanak le, a 
dokumentáció készen van, újabb kiírá-
sokra várnak, hogy ismét pályázhas- 
sanak. Ennek az útnak az építése  
hozzávetőleg 12 millió euróba kerül- 
ne. 

Kettőből egy pályázat nyert 
Nyolcmillió euró a Via Transilvanica kerékpárútra 

Mezey Sarolta 

 Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Január 15-ig zajlik A város segít mottóval a nehéz anyagi 
helyzetben lévők számára indított adománygyűjtés.  

A kezdeményezők – a Marosvásárhelyi Rádió és a Di-
vers Egyesület – több mint kétszáz hátrányos helyzetű 
gyermeket és idős személyt szeretnének megóvni a téli hó-
napok alatt fenyegető élelmiszerhiánytól, ezért arra kérik a 
cégeket és magánszemélyeket, hogy amennyiben tehetik, 
csatlakozzanak a jótékonysági akcióhoz.  

A rászorulókat tartós élelmiszerrel, édességgel és gyü-
mölccsel, illetve tisztálkodási cikkekkel lehet támogatni.  

Az adományok az Avram Iancu u. 29. szám alatt adhatók 
le naponta 10–13 és 18–19 óra között. Bővebb tájékoztatás 
a 0265-311-727-es telefonszámon. Pénzadományt a 
RO48PIRB2800710681001000 bankszámlára lehet utalni 
vagy online a https://divers.org.ro/ asociatia-divers/donatii 
internetes oldalra. 

A város segít – élelmiszergyűjtés 



egyesülete sürgős beavatkozást követelt a kormány ré-
széről. A gyanú szerint a gyógyszergyártók verik fel az 
árakat, „töréseket” okozva az ellátásban.  

A rendszerszintű változásoknak azonban a válsághely-
zetektől függetlenül kellene megtörténniük, éppen annak 
érdekében, hogy ilyen esetekben kevésbé kelljen „tűzol-
tani”, és hatékonyabban működjön az egészségügy. 
Ekkor nőhet meg a bizalom az állami ellátórendszer 
iránt. Mert feltételezzük, hogy az egyre inkább a privát 
szféra felé való „eltolódás” ellenére az állami egészség-
ügyben való bizalomra célzott a miniszter. 

A szaktárca vagy az egészségbiztosító vezetőjétől egy 
kimerítőbb évértékelő beszédben arra is válaszokat vár-
nánk tehát, hogy például hogyan oldják meg a kórházak-
ban a nozokomiális fertőzések felszámolását, mikor kerül 
sor végre az e-egészségügy széles körű bevezetésére, 
amely átláthatóságot, gyorsaságot és hatékonyságot 
eredményezne, milyen elképzeléseik vannak az otthoni 
ápolásra, prevencióra, a biztosítási rendszer újragondo-
lására vonatkozóan, hogy a biztosított ne maradjon ki az 
ellátásból a „keret” hiánya miatt. Illetve arról, hogy ho-
gyan lehetne javítani a várakozási időmenedzsmenten, 
vagy hogyan oldanák meg hosszú távon is a humán erő-
forrás biztosítását, és lehetne sorolni...  

Csütörtökön kezdik a nyugdíjak 
folyósítását 

Már január 5-én, tehát a korábban bejelentettnél egy 
nappal hamarabb elkezdi a Román Posta a nyugdí-
jak folyósítását. A vállalat szerdai közleményében rá-
mutat, minden év januárjában, az új költségvetési év 
kezdetén a megszokottnál néhány nappal később 
kapja meg a nyugdíjak kifizetéséhez szükséges ösz-
szegeket, és így a postai alkalmazottak is később 
kezdhetik el a juttatások folyósítását. (Agerpres) 

Máris 3 milliárd lejt igényeltek  
Az első 24 órában 187 épületfelújítási kérvényt ikta-
tott a fejlesztési minisztérium a földrengésbiztonsági 
programja keretében, az önkormányzatok és köz-
ponti intézmények több mint 3 milliárd lej finanszíro-
zást kértek – jelentette be Cseke Attila miniszter. A 
tárcavezető elmondta, hogy Románia bizonyos terü-
letein fokozott az épületek összeomlásveszélye föld-
rengés esetén, így például a fővárosban, Vrancea 
megyében, de Kovászna megye bizonyos részein 
vagy a Partiumban is. Ennek ellenére az utóbbi 28 
évben csupán néhány tömbházlakást sikerült föld-
rengésbiztossá tenni, kormányzati finanszírozással, 
mert a finanszírozási mechanizmus eredménytelen-
nek bizonyult. Az iktatott igénylések közül 122 tömb-
házlakások, 66 pedig iskolák, óvodák, közintéz- 
mények földrengésbiztossá tételére vonatkozik. A 
pályázók még 59 napig iktathatják kérvényeiket, 
majd a szaktárca további dokumentumok benyújtá-
sára kéri a pályázókat, ezt követően köthetik meg a 
finanszírozási szerződéseket. (Agerpres) 

Nagy a forgalom a nagylaki  
autópálya-határátkelőnél 

Több mint 40 ezer személy hagyta el az országot 24 
óra alatt csupán a nagylaki autópálya-határátkelőnél, 
ahol a megszokottnál hétszer nagyobb a forgalom 
és legkevesebb egyórás a várakozási idő, annak el-
lenére, hogy nyolc sávon haladnak a személygép-
kocsik. Az aradi határrendészet szóvivője, Andrei 
Dincă szerdán elmondta, hogy a külföldön dolgozó 
román állampolgárok térnek vissza a napokban kü-
lönböző európai országokba a munkahelyükre, ez 
okozza a forgalomnövekedést. A szóvivő közlése 
szerint a nagylaki autópálya-határátkelőnél rendsze-
rint átlagban 5500 személy hagyja el Romániát, a ki-
utazók száma azonban az elmúlt 24 órában több 
mint 40 ezerre nőtt. A határrendészet a személyzet 
bővítésével és az összes forgalmi sáv megnyitásá-
val könnyítette meg a határátkelést. Andrei Dincă 
szerint a következő napokban is jelentős forgalomra 
lehet számítani az ország nyugati határátkelőin. 
(Agerpres) 

Óvatosan a műhóval borított  
sípályákon! 

 A műhóval borított sípályák veszélyeire hívta fel a 
Hargita megyében síelők figyelmét Fekete Örs he-
gyimentő. Elmondása szerint a megye jelenleg mű-
ködő sípályáit hóágyúkkal előállított műhó borítja, 
amely veszélyesebb a természetes hónál, mert gyor-
sabban fagy meg és enged ki, és keményebb is. A 
hegyimentő szerint néhány pályán, például Hargita-
fürdőn, a Madarasi Hargitán, Homoródon, Borszé-
ken, a Bucsinon, a Gyimesben és Maroshévízen 
időszakosan lehet síelni, de a pályák működése az 
időjárástól függ. Rámutatott, 10 Celsius-fokban nincs 
értelme sípályát működtetni, mert a műhó azonnal 
elolvad. A hó hiánya miatt a hegyimentők beavatko-
zására is ritkábban volt szükség az utóbbi időben; 
december eleje óta csupán 19 mentőakciójuk volt, 
és ezek közül két esetben a ködben eltévedt turisták 
megsegítésére kellett sietniük. A hegyimentők azt ta-
nácsolják a túrázóknak, hogy csak  megfelelően fel-
szerelkezve induljanak útnak, és vegyék azt is 
figyelembe, hogy korán sötétedik. (Agerpres) 

Ország – világ 

Bizalomkérés 
(Folytatás az 1. oldalról)

Romániában szemétgyűjtő gátakat szerelnek fel  
a határ menti folyókon 

Szemétgyűjtő gátakat szerelnek fel több romániai 
folyón a román–magyar határ mentén, hogy meg-
akadályozzák az úszó hulladék átjutását Magyaror-
szágra. 

A hidrotechnikai berendezéseket Bihar megye határ menti 
térségében szerelik fel a Berettyó, a Sebes-Körös és a Fe- 
kete-Körös egy-egy szakaszán – mondta el szerdán az Ager- 
presnek Pásztor Sándor, a megye vízügyi igazgatóságának ve-
zetője.  

Az igazgató szerint a vízügyi hatóság 650 ezer eurós nem-
zetközi finanszírozást szerzett e célra, az úszó hulladék össze-
gyűjtésére alkalmas berendezéseket 2024 decemberéig kell 
felszerelni.  

Már Nagyvárad fölött is alkalmaznak hasonlót, mely nagy 
mennyiségű hulladékot gyűjt össze – mondta. Az újabb beren-

dezések a part közelébe irányítják a folyón úszó hulladékot, 
amit utána kotrógéppel emelnek ki. 

Pásztor Sándor rámutatott, a vízügyi igazgatóságnak nem a 
szemét összegyűjtése a feladata, de próbálják orvosolni az em-
berek iskolázatlansága miatti helyzetet, és megakadályozni, 
hogy a szemét átjusson Magyarországra – hangsúlyozta. 

Elmondta, hogy a Szamoson és a Tiszán nagyobb a baj, 
előbbi Beszterce és Kolozsvár környékéről, utóbbi Ukrajnából 
is szállítja a szemetet. A Körösök vízgyűjtő területének bihari 
szakaszát gyakrabban tisztítják és kormánytámogatással az 
Éren és a Berettyón is újabb hidrotechnikai berendezéseket 
terveznek felszerelni. 

Romániában évek óta súlyos környezetszennyezést okoz, 
hogy többtonnányi műanyag palack és faanyag kerül a fo-
lyókba, melynek egy része átjut Magyarországra. (MTI)

Orosz katonának öltöztek a szilveszteri hagyományőrzők  
egy romániai faluban 

Ukrajna tiltakozik  
Tiltakozik a bukaresti ukrán nagy-
követség amiatt, hogy egy Bákó 
megyei faluban orosz katonának 
öltöztek a hagyományos szilvesz-
teri jelmezes felvonulás résztvevői. 

„Az orosz agresszió jelképeit be kell 
tiltani az egész civilizált világban” – írta 
kedd esti Facebook-bejegyzésében az 
ukrán diplomáciai képviselet, és arra 
kérte a román hatóságokat, hogy vizsgál-
ják ki a történteket. 

A moldvai Berzunc (Berzunti) község-
ben hagyományosan megszervezett jel-
mezes felvonuláson több résztvevő orosz 
katonának öltözött, és katonai gépkocsi-

kat imitáló, „Z” betűvel feliratozott me-
zőgazdasági járművekkel vonult fel. A 
közösségi médiában elterjedt felvételek 
szerint a „harckocsikra” „rakétákat” is 
szereltek. 

A bukaresti ukrán nagykövetség be-
jegyzésében azt írta: sajnálattal veszi tu-
domásul, hogy miközben Ukrajnát aznap 
is súlyos orosz rakétatámadások érték, 
Bákó megyében „egy viccesnek szánt 
felvonulást szerveztek, az orosz terroris-
ták szimbólumait használva”. 

„Meggyőződésünk, hogy az ilyen cse-
lekedetek ellentmondanak a román nép 
álláspontjának, miszerint feltétel nélkül 

támogatja Ukrajnát az ellene indított 
orosz háborúban” – idézte az ukrán 
nagykövetség üzenetét az Agerpres hír-
ügynökség. A kijevi diplomácia hozzá-
tette: reméli, hogy a román társadalom a 
helyén fogja kezelni az ügyet. 

A Bákó megyei rendőrség korábban 
közölte, hogy nyomozást indított a ren-
dezvénnyel kapcsolatban.  

Az Agerpres szerint a rendőrség hiva-
talból vizsgálódik a szélsőséges szerve-
zetek, jelképek és cselekedetek, valamint 
a háborús bűnösök kultuszának tilalmá-
ról szóló sürgősségi rendelet alapján. 
(MTI) 

Hamarosan megérkeznek Ukrajnába  
a Patriot rakétarendszerek 

A Patriot amerikai légvédelmi ra-
kétarendszerek hamarosan meg-
érkeznek Ukrajnába, átadásuk 
előkészítése már megkezdődött – 
jelentette be Dmitro Kuleba ukrán 
külügyminiszter szerdai online 
sajtótájékoztatóján. 

„A múlt évet azzal a forradalmi dön-
téssel zártuk, hogy Ukrajnát Patriot ame-
rikai rendszerekkel látjuk el, amiről 
Ukrajna és az Egyesült Államok vezetői, 
Volodimir Zelenszkij és Joe Biden álla-
podtak meg” – mondta a tárcavezető. 

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlé-
keztetett arra, hogy decemberben Wa- 
shington újabb, mintegy kétmilliárd dol-
láros katonai segélycsomagot jelentett be 
Ukrajna számára, ezen belül az első Pat-
riot-üteg leszállítását. Korábbi híradá- 
sok arról számoltak be, hogy az ukrán 
hadsereg már megkezdte a katonák ki-
képzését ezeknek a rendszereknek a hasz-
nálatára.  

Kuleba közölte azt is, hogy hamarosan 

újabb értekezletet tartanak az Ukrajnát tá-
mogató országok az úgynevezett 
Rammstein formátumban. Ezen a találko-
zón fontos döntésekről hangzanak majd 
el bejelentések, az esemény konkrét idő-
pontját azonban a miniszter nem közölte. 
Kuleba hangsúlyozta, hogy Ukrajnának 
elsősorban lég- és rakétavédelmi rendsze-
rekre és azokhoz tartozó lövedékekre, ra-
kétákra van szüksége. Közölte, hogy 
Ukrajna nemcsak Patriot rendszerekről 
folytat tárgyalásokat, hanem NASAMS, 
IRIS-T és Crotal rendszerekről is, to-
vábbá érdekelt olyan légvédelmi beren-
dezések, mint a Gepard és a Vulcan, vagy 
hordozható légvédelmi rakétarendszerek, 
mint például a Stinger, valamint minden-
féle kaliberű tüzérségi lövedékek beszer-
zésében.  

Vadim Szkibickij, az ukrán védelmi 
minisztérium hírszerzési főigazgatóságá-
nak szóvivője az RBK-Ukrajina hírpor-
tálnak adott interjújában közölte: a 
hírszerzés értesülései szerint Oroszor-

szágnak problémái vannak a nagypontos-
ságú rakétakészleteinek feltöltésével, vi-
szont vár egy újabb drónszállítmányra 
Iránból, és a jövőben kombinálva veti be 
ezeket az eszközöket az ukrán infrastruk-
turális létesítmények ellen. „Az oroszok 
most új megközelítéseket próbálnak al-
kalmazni. Ha nincs elég rakétájuk egy ha-
talmas rajtaütéshez, akkor kamikaze 
drónokkal kombinálják a nagypontosságú 
rakétákat, azaz a H-22-t és az Sz-300-at, 
különösen az első vonalban” – fejtette ki. 
Véleménye szerint egyesíteni fogják az 
eszközeiket annak érdekében, hogy fenn-
tartsák a polgári infrastrukturális létesít-
mények elleni csapások ütemét. 

Az ukrán elnöki iroda a megyei veze-
tők jelentéseiből készített összesítésében 
azt írta, hogy a keddi orosz támadásokban 
országszerte öt civil vesztette életét, és 13 
sebesült meg. Az éjjel az orosz erők ismét 
lőtték Zaporizzsja környékét, továbbá kü-
lönösen súlyos a helyzet Donyeck és 
Herszon megyékben. (MTI) 

Franciaországban elhárult az áramhiány veszélye 
Elhárult az áramkimaradások ve-
szélye Franciaországban, miután 
újabb atomreaktorok álltak 
üzembe a karbantartási munkák 
végeztével, és az időjárás is ked-
vező – mondta szerdán Olivier 
Véran kormányszóvivő. 

A lakossági energiaellátás 70, a válla-
latokénak pedig 55-60 százalékát biztosító 
56 atomreaktor közül immár 42 üzemel.  

„Az áramkimaradás veszélye ezen a 
télen elhárulni látszik, köszönhetően 
annak, hogy az atomerőműveink műkö-
dése fokozatosan újraindult, valamint az 
időjárási viszonyoknak is. Az energiata-
karékosság terén kellő erőfeszítést tett az 
állam, a vállalatok és minden francia” – 
hangsúlyozta a kormányszóvivő a kor-
mányülést követő sajtótájékoztatóján.  

„Ez tehát egy igazán megnyugtató hír, 
de nem tántoríthat el minket a célunktól, 
amely továbbra is az energiatakarékos-
ság” – tette hozzá.  

Emmanuelle Wargon, az energiasza-
bályozásért felelős bizottság elnöke de- 
cember végén jelezte, hogy január kö-
zepe előtt semmiképpen nem kell számí-

tani tervezett és előre bejelentett áramki-
maradásokra, miután „a franciák tényleg 
meghallották” a felhívást az energiataka-
rékosságra, és a fogyasztás 9 százalékkal 
csökkent az elmúlt négy hónapban Fran-
ciaországban.  

A franciák energiamegtakarítása a két 
ünnep között is folytatódott, de az elekt-
romos hálózat működtetéséért felelős ál-
lami szerv, az RTE szerint még nem érte 
el a célul kitűzött jelképes 10 százalékot. 

Olivier Véran szerdán megerősítette, 
hogy a fogyasztáscsökkenés globális és 
hosszú távú célja Franciaországnak, 
nemcsak az energiaárak emelkedése 
miatt, hanem a klíma és az emberiség vé-
delme érdekében is.  

Franciaország az elmúlt 42 évben ta-
valy először áramimportra szorult, mi-
után a tervezett éves karbantartási 
munkálatok elhúzódása és a hosszabb 
ideig tartó javításokat igénylő korróziós 
problémák miatt – amelyeket a korona-
vírus-járvány miatt az elmúlt két évben 
elhalasztottak – a termelés alacsony 
szintre süllyedt. Január végéig várhatóan 
46 reaktor fog működni. Az esetleges téli 

áramhiányok kezelésére december elején 
szimulációs gyakorlatot is szerveztek az 
energetikai hatóságok.  

A francia kormány októberben egy 
több évre szóló energiatakarékossági 
programot mutatott be, amely egyben se-
gítheti, hogy a tél folyamán ne legyenek 
ellátási kimaradások, és az ország felké-
szüljön a klímaváltozás kihívásaira. 

„Az a cél, hogy néhány nagyon egy-
szerű mechanizmussal sikerüljön közö-
sen a hétköznapi fogyasztást 10 
százalékkal csökkenteni” – mondta 
akkor Emmanuel Macron államfő.  

A kormány által meghirdetett legfőbb 
intézkedések lényege, hogy kevesebb fű-
tésre és világításra, valamint a pazarlás 
elkerülésére ösztönzik – mindenekelőtt a 
fogyasztás csúcsidőszakaiban – a lakos-
ságot, az önkormányzatokat és a vállala-
tokat, ismét az otthoni munkavégzést 
helyezik előnybe a közigazgatásban, 
amelyhez 15 százalékkal növeli a rezsi-
költségek fedezésére a munkavállalók-
nak folyósított napidíjat a kormány, és 
anyagi támogatást nyújt az autómegosz-
táshoz is. (MTI) 
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Az utóbbi években szokatlanul enyhe az időjá-
rás. Január elsején lepkék, méhek röpködtek a 
zöldellő mezőkön, legelőkön. Dr. Nyárádi Imre-
István docenst, a Sapientia EMTE dékánhelyet-
tesét, az agrármérnöki szak tanulmányi 
programfelelősét arról kérdeztük, hogy miként 
érinti az időjárás a növény- és gyümölcster-
mesztést.  

Az egyetem oktatója elmondta, hogy nincs ok az ag-
godalomra. „A  telet nem eszi meg a farkas”, előbb-
utóbb a megszokott téli időjárás is beköszönt. A január 
eleji magasabb hőmérsékleti értékeknek van negatív és 
pozitív hatása is a növényi állományokra. Az őszi vetésű 
állománynak, mint a lucerna, a szalmásgabonák, a repce, 
viszonylag kedvező lehet, mert a növények ilyenkor 
még vegetálnak. A talaj menti fagy  ugyanis jelentős ál-
lománygyérülést okozhat. A korábbi években volt eset, 
hogy ki kellett forgatni a súlyos fagykárt szenvedett ve-
téseket. Növényvédelmi szempontból az enyhe tél 
előnytelen lehet, hiszen a kártevők és kórokozók köny-
nyen túlélik ezt az időszakot, és később nagyobb lesz a 
fertőzésveszély, ugyanis a kemény telek csökkentik a 
fertőző képletek számát. Amennyiben tovább tart az 
enyhe időjárás, a gyümölcsfák nem a naptár szerinti idő-
járást érzékelik, hanem azt, hogy a nyugalmi állapotban 
a hőérzetük mennyi energiát halmoz fel, így esély van 
arra, hogy ha továbbra is ilyen meleg lesz, februárban 
rügyet bontanak. Amennyiben márciusban  vagy április 
elején fagypont alá csökken a hőmérséklet, ez kataszt-
rofális lehet, kompromittálódhat az idei termés.  

Jelenleg a gazdáknak nincs amit tenniük a szokatlanul 
magas hőmérséklet, illetve a klímaváltozás következmé-
nyeinek megelőzésére. A szántóföldeken nincs mit dol-
gozni. Fel kell készülni a szokásos feladatokra. Ha ilyen 
enyhe tél lesz, akkor március, április környékén aktivá-
lódhatnak a növények, de mivel a korábban említett  
ok miatt több lesz a kórokozó és kártevő, nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani a növényvédelemre. A gazdák  
kövessék, hogy milyen károsítók jelennek meg a  
gyümölcsösökben, kérjék ki a szakértők véleményét, 
hogy megtalálják a megfelelő kezelési módot. Nagyobb, 
több száz hektár körüli gyümölcsösökben vagy szőlő-
sökben el lehet kezdeni a fametszést, hogy márciusig be 
lehessen fejezni ezt a munkálatot. Az első komoly fa-
gyok (november, december) nyugalmi állapotot idéznek 
elő az évelő növényekben, ezt követően elkezdődhet a 
metszés. A háztáji metszés a kisebb munkavolumen 
miatt ráér, hiszen február végén, március elején is elvé-
gezhető a művelet, nem károsítja a gyümölcsfákat, sző-
lőtőkéket.  

Dr. Nyárádi Imre-István szerint nem kell megijedni. 
A gazdák szerezzék be a szükséges inputokat, annál is 
inkább, mivel a gazdasági helyzet miatt további áremel-
kedésre lehet számítani. Készüljenek fel a tavaszi mun-
kára úgy, hogy amikor szükséges, ne „tűzoltómunkát”, 
hanem betervezett, szakszerű beavatkozást végezzenek, 
ezzel is növelve az esélyt a jó termésre. S ez most már – 
a gazdasági és az időjárási körülményekre való tekintet-
tel – egyre nagyobb odafigyelést igényel, és nagyobb fe-
lelősséggel is jár. (vajda)

Fotó: Vajda György

„A telet nem eszi meg a farkas” 
Az enyhe időjárás miatt nincs ok aggodalomra  

„A vadkárok méltányos és gyors megtérítését, világos 
jogokat és kötelezettségeket előíró jogszabályt dolgoz-
tunk ki. Mandátumom kezdetétől prioritásként kezel-
tem ezt a kérdést, hiszen a károsultak jogos kérése a 
kártérítés, legyen szó embert ért támadásról vagy a 
terményekben, jószágokban, járművekben keletkezett 
kárról. Többéves munkáról van szó, hiszen először meg 
kellett szüntessük a kifizetések körüli káoszt. Mostanra 
napirenden vagyunk a kompenzációkkal, és soha ennyi 
pénz nem volt kártérítésekre – jelentette ki Tánczos 
Barna RMDSZ-es környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter. 

A miniszter elmondta, hogy a szerdán elfogadott kormányha-
tározat egy újabb fontos lépés, amellyel hatékonyabbá és gyor-
sabbá teszik az igénylések elbírálását, ugyanakkor szabályozni 
fogják azt is, ha embert ér támadás, milyen kártérítésre jogosult 
ő, illetve a családja.  

A környezetvédelmi tárca javaslatára a kormány által elfogadott 
határozat a 2006-ból származó 407-es vadászati és a vadállomány 
védelméről szóló törvény 1-es és 2-es mellékletében szereplő 
fajok által okozott károk megtérítési módját és a végrehajtáshoz 
szükséges egyes intézkedéseket írja elő. A határozat szabályozza 
a mezőgazdasági termények, erdei kultúrák, háziállatok és gép-
járművek tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit, valamint a 
vadállomány kezelőinek kötelezettségét és felelősségét, a kárté-
rítések megítélését és kifizetését.  

A jogszabály értelmében a környezetvédelmi tárcának 60 napon 
belül rendeletet kell kiadnia, amelyben az emberi sérüléssel vagy 
halálos áldozattal járó vadtámadások után járó kártérítéseket sza-
bályozzák.  

„Az áldozatoknak járó kártérítés fedezi a kórházi kezelési költ-
ségeket és a jövedelemkiesést arra az időszakra, amelyre a sé- 
rült munkaképtelenné vált, valamint az erkölcsi kárté- 
rítést. Halálos támadás következtében a temetési költségek fede-
zése mellett az elhunyt családja számára a garantált bruttó alap-
bérnek megfelelő hozzátartozói nyugdíj jár” – részletezte Tánczos 
Barna.  

A törvény értelmében amennyiben a vadállomány kezelője és 
a mezőgazdasági terület, illetve állatállomány tulajdonosa telje-
sítette a kármegelőzési feladatait, a kártérítés közvetlen kifizetés 
formájában a környezetvédelmi minisztériumra hárul. A termé-
nyeket ért károk esetében a kártérítésbe beleszámítják az elvégzett 
szolgáltatások, például szántás, üzemanyag, vetőmag költségét is. 
A vadállatok által okozott közlekedési balesetek esetében a gép-
járműben keletkezett károk megtérítéséért a közútkezelő felelős, 
amennyiben nem jelezte táblával a vadveszélyt, ellenkező esetben 
a környezetvédelmi minisztérium fizeti a kártérítést. 

Tánczos Barna hangsúlyozta: a szaktárca az elmúlt években 
minden eddiginél nagyobb keretet biztosított a kártérítések kifi-
zetésére, és idénre is elkülönítették az ehhez szükséges összege-
ket. „2021-ben több mint 7 millió lejt fizettünk ki a vadkárokra, 
és minden addigi tartozást rendeztünk. A múlt évre a kártérítések 
összege megközelítette a 8 millió lejt. Az idei költségvetésben 
pedig újabb 8 millió lejt különítettünk el a vadkárokra. Soha ennyi 
pénz nem volt még vadkárokra, ami biztosítja, hogy minden fel-
merülő igényt ki tudjunk fizetni” – taglalta a tárcavezető. 
(RMDSZ-tájékoztató)

Méltányos kompenzációt 
vezetnek be  

a vadkárok után  

Tisztában vagyok vele, hogy mindannyian 
kaptatok jó tanácsokat erre az évre is a szü-
lőktől, orvosoktól, barátoktól, üzleti part- 
nerektől és hivatásos tanácsadóktól, adóhi-
vataltól, bankfióktól, szomszédtól, paptól, a 
bolti kiszolgálótól. Kinek-kinek mi jár, vagy 
mi tetszik a legkevésbé. És ugyanilyan mér-
tékben ti sem akartatok lemaradni, tehát 
nyújtottatok egyet és mást. Csupa jóindulat-
ból ötleteltetek. 

Szóval én ott tartok, hogy az imént olvas-
tam, brit tudósoknak – mindig ők, hiszen a 
legmenőbbek, rengeteg pénz van a kutatá-
sokban, nekik aztán dől a Nobel-díj – sikerült 
egy olyan eljárást kifejleszteniük, amellyel a 
zöld klorofillból kinyerhető ízletes bécsi sze-
let, akár prézlibundában is. Télen különösen 
javallt, ugyanis így egyszerre zöldet, vitamint 
is bevihetünk a szervezetünkbe, meg fehérjét 
is fogyaszthatunk egyszerre. Kétfogásos 
komplex ebéd is készíthető könnyedén. Tehát 
óvjuk, növeljük klorofillállományunkat a 
wien(t)er schnitzel érdekében. 

Aztán, amint hallottam, meg nem határo-
zott időben Károly, a király, tudod, aki fakó 
lován halad ősei nyomában, ígérte, hogy el-
vetődik a jó székely tartományba, hadd lássa, 
még mindig elegendő-é földje-legelője. Klo-

rofilltartalékai egyelőre kimeríthetetlenek, 
ugyanis az erdőirtásnak véget fog vetni az 
erélyes, teljesen mindegyszínezetű kormány, 
és akkor a fenyvesek és a tölgyesek, az iha-
rosok és a juharosok, a dézsába ültetett dísz-
fenyők és leanderek 
megmaradnak, sőt, ha 
az éghajlat szelídülni 
fog, akkor rövidesen 
minden udvarba olajfá-
kat ültetnek, amelyek akár 500 évig játszva 
eltartanak egy-egy népes családot. Csak még 
legyenek népes családok, legyen gyermekál-
dáshoz kedv, alkalom és szerszám. Na, csak 
azt akartam ezzel tanácsolni, hogyha angol 
királyt akartok látni, idejében foglaljatok he-
lyet a legközelebbi székely kilátón, lármafa-
bázison, mert a közelébe sem fognak engedni 
az uralkodónak, amikor puliszkát főz, és Ka-
milla-Ludmilla szakszerűen morzsolja hezza 
a büdöstúrót. 

Olvassatok újságot, és kérjétek vissza a 
papíralapot attól, aki nagylelkűen megvonta 
tőletek. Aki lapot, újságot von – szavazatokat 
fog veszíteni. 

Meg azt is hallottam, hogy az új angol ki-
rályné felrúgta az udvari etikettet, a szeme-
tesvedret aligha, mert valószínűleg régóta 

nem járt kis konyhájában, és nem úgy fog öl-
tözni, olyan szolidan és kékbe, bájos mosoly 
sem járja be majd ajkát, hanem a kor divat-
jával fog lépést tartani. Brit tudósok most azt 
fontolgatják, melyik angol történelmi korral 
tartson lépést, a Tudorokkal (nem Vladimi-
rescuval, akiről nem hallott, sőt a róla elne-
vezett negyedekben, utcákban vagy mű- 
velődési otthonokban sem járt), vagy a késő 
I. György-korral? Jó tanácsom tehát az, ke-
ressünk egy kort, melyben jól éreztük volna 

magunkat, ábrándoz-
zunk róla, ettől nem 
romlik az élet minő-
sége; viseljünk olyan 
ruhákat, amelyekben 

nem kell engedelmeskednünk az általános és 
relatív megfelelési kényszereknek, járjunk 
színházba slamposan, mert akkor fel sem tű-
nünk a többieknek, nézzünk mindenféle da-
rabokat, s ha egy kis szerencsénk van, 
alkalmunk lesz végigélvezni egy át nem írt, 
meg nem gyalázott és ki nem herélt eredeti 
drámát, vígjátékot, tragédiát, mely a holt 
szerző elképzelését és elképedését mindenben 
követi. 

Ebben az esztendőben is utazzunk el, még 
akár Európát is felkereshetjük, Dubaj vagy 
Thaiföld várhat, a Maldív-szigeteken semmi 
maldivatos nincs, Thaiföldön tháj a gőzért, 
Dubajban nem érdemes dubajkodni, az 
Egyesült Emírségekben senki (n)em ír, nem 
fognak velünk egyesülni az emírek, biztosra 
veszem. De félre a tréfával, fedezzük fel újra 

magunknak Európát, amely szép, egyre  
muzeálisabb, amíg szét nem rondítják min-
denféle vad elméletek, összeesküvők, bomba-
gyártók, reformerek és olyanok, akik 
sohasem hallottak a kürtőskalácsról, a za-
kuszkáról vagy paszulyos lecsóról. (És akkor 
még finom voltam, és nem regáltam a sze-
get.) 

Utazásaink során keressünk fel tiszta ját-
szótereket, öntözött utcákat, ózonlélegzetű 
parkokat, hűvös, csöndes múzeumokat, kávé-
házakat, ahol hajnalban már forró kávét és 
croissantot szolgálnak fel, székesegyházakat, 
üljünk hosszan az utolsó padban, nézzünk já-
tékbolti kirakatokat, lepjük meg szeretteinket 
ez évi naptárral, melyet európai városok és 
tájak képei díszítenek minden hónap és hét 
lapjain, váltsunk jegyet városnéző túrára, de 
ne kapcsoljuk be a fülhallgatót, csak hagy-
juk, hogy keresztülfusson rajtunk a hely szel-
leme. Nem biztos, hogy találkozunk a Genius 
Locival, Lady Gagával, a Télapóval és/vagy 
Mata Harival, valamint M. Ghandival, de 
nem bánkódjunk túlzottan. Rövid az élet.  

Rengeteg lehetőséget szalasztottunk el 
már eddig is. Nem keressünk magyarázatot 
személyes vagy országos történelmünkben 
erre, hagyjuk, hogy a múlt keressen fel, és 
adjon néhány jó tanácsot a jövőre nézve. 
Reánk fér, mert lassan egyedül leszünk a 
bolygón. Anyánk elment, nem hagyott üzene-
tet, Atyánk elfoglalt. Avagy tegyük fel a klasz-
szikus kérdést: Tessék mondani, más gömb 
nincs? 

Viszonylag és látszólag 
(Jó tanácsok az új évre) 
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Az idei vírusszezon sokkal inten-
zívebb, mint más években – figyel-
meztetnek az egészségügyi szak- 
emberek. Főleg a kisgyermekeket 
érintik a felső légúti megbetege- 
dések, a romániai gyermekorvo- 
sok szerint az elmúlt 10 év egyik 
legnagyobb megbetegedési hullá-
mát okozhatja az EU-ban az idei ví-
rusidény. A szakemberek már 
október-novemberben figyelmeztet-
tek, hogy az idei influenzaidény 
sokkal súlyosabbnak ígérkezik az 
elmúlt évekbelieknél, ugyanis a ko-
ronavírus-járvány miatt elrendelt 
intézkedések korlátozták az influen-
zavírus terjedését is. A világjárvány 
éveivel ellentétben, amikor számos 
korlátozás volt érvényben, és köte-
lező volt a maszk viselése, most, 
amikor minden korlátozást feloldot-
tak, a felső légúti megbetegedések, 
az influenzavírus gyorsabban ter-
jed, különösen a gyermekek köré-
ben – mutatott rá a központi 
sajtónak adott nyilatkozatában 
Radu Gănescu, a krónikus betegek 
szervezeteit tömörítő szövetség 
(COPAC) elnöke. Mint mondta, a 
gyermekkórházak tele vannak az 
influenza súlyosabb megnyilvánu-
lási formáival diagnosztizált gyer-
mekekkel, ugyanis, mivel már nem 
online tanulnak, hanem az iskolá-
ban, egyértelmű, hogy a szórás sok-
kal nagyobb, mint az elmúlt három 
évben. A szervezet immunitása 
csökkent az otthon töltött idő alatt, 
és most a vírusos megbetegedések 
nagy száma a gyógyszerhasználat 
robbanásszerű növekedéséhez ve-
zetett. Ráadásul az utóbbi hetekben 
tapasztalt enyhe időjárás kedvez a 
vírusok terjedésének. 

Kétszer annyi a beteg, mint  
a járvány előtti években 

A december 19-25. közötti héten 
140 ezer felső légúti megbetegedést 
jegyeztek az országban, miközben 
a 2021-es év hasonló időszakában 
mindössze 38 ezer beteg szerepelt a 
nyilvántartásban. A járvány előtti 
években sem volt ennyire magas ez 
a szám, a 2015-2019 közötti idő-
szakban az évi átlag 64 ezer megbe-
tegedés volt – derül ki az Országos 
Közegészségügyi Intézet honlapján 
hetente közzétett legutóbbi jelentés-
ből. 

Ilyen körülmények között a beteg 
gyerekek szüleinek azzal kell szem-
besülniük, hogy a patikákban nem 
kaphatók azok a jól bevált készít-
mények, amelyeket évek óta hasz-
nálnak. A közösségi oldalon, az 
édesanyákat tömörítő csoportokban 
hetek óta nem telik el úgy nap, hogy 
többen ne kérnék a tagok segítségét 
antibiotikum vagy lázcsillapító be-
szerzésében. A szülők kétségbeeset-
ten keresik fel egyik gyógyszertárat 
a másik után, majd sok esetben, 

mivel nem járnak sikerrel, kényte-
lenek visszamenni az orvoshoz, 
hogy próbáljon meg alternatívaként  
olyan készítményt ajánlani, amit be 
tudnak szerezni. 

A független gyógyszertárakat tö-
mörítő Ethica Egyesület már no-
vember elején közleményben hívta 
fel a figyelmet a helyzet súlyossá-
gára. A közleményük szerint főleg a 
gyermekgyógyászatban használt an-
tibiotikumokból (amoxicillin, klarit-
romicin, penicillin) van hiány, de az 
ibuprofen alapú lázcsillapítóhoz is 
nehezen lehet hozzájutni. – A gyere-
kek kórházba kerülhetnek, ha nem 
kapják meg a szükséges gyógysze-
res kezelést, esetleg nem gyógyul-
nak ki megfelelően a betegségből, 
ami később komplikációkhoz vezet-
het. Gyógyszerészekként tehetetle-
nek vagyunk, nem tudjuk megoldani 
a problémát. A betegeknek nagyon 
gyakran vissza kell menniük az or-
voshoz, hogy megváltoztassák a fel-
írt gyógyszeres kezelést a termékek 
hiánya miatt. Ha a helyzet nem ol-
dódik meg, valószínűleg sokkal 
több súlyos megbetegedéssel talál-
kozunk majd, sokkal több gyermek 
szorul majd kórházi ellátásra olyan 
panaszok miatt, amelyeket otthon is 
kezelni lehetett volna. A hatóságok 
intézkedésére van szükség, hogy a 
romániai piacra ismét eljusson a 
szükséges mennyiségű antibiotikum 
– figyelmeztetett közleményében 
Cristina Pavel, az egyesület elnöke. 

Nem csak Romániában van 
gyógyszerhiány 

Az egészségügyi szakemberek 
szerint más európai országokban is 
hasonló a helyzet, Franciaország, 

Németország csak néhány azok 
közül, ahol a gyermekek kezelésé-
hez szükséges gyógyszereket nehéz 
beszerezni. A több államra kiterjedő 
gyógyszerhiány lehetséges okai kö-
zött van a megugrott kereslet, a nye-
reséges gyártást nehezítő emelke- 
dett energiaár, a hatóanyagok eseté-
ben a Kínától és Indiától való nagy-
fokú függés, a csomagolóanyagok 
hiánya és nem utolsósorban az ala-
csony eladási ár. 

A szakemberek arra kérik a la-
kosságot, hogy pánikszerű gyógy-
szervásárlás helyett egészségük 
megőrzésére és immunrendszerük 
megerősítésére fordítsanak figyel-
met. 

Dr. Vass Levente, az Egészség-
ügyi Minisztérium államtitkára la-
punk megkeresésére elmondta, az 
egész Európai Uniót érintő problé-
máról van szó. – Németország, 
Franciaország, de Magyarország is 
hasonló gondokkal küszködik, egé-
szen el addig, hogy Németország és 
Franciaország már azt fontolgatja, 
hogy 50 százalékkal növeli a gyere-
kek kezelésében használt egy- 
szerű antibiotikumok, gyulladás- 
csökkentők, fájdalomcsillapítók, 
köhögés elleni készítmények árát. A 
piacon tapasztalható hiánynak több 
oka van, egyrészt az, hogy az Euró-
pai Unióban gyártott gyógyszerek 
alapanyagának a 80 százaléka  
Indiából és Kínából szár- 
mazik. Az alapanyagokat be kell 
hozni az országba, ám Kínában 
egészségügyi szükségállapot van, 
India is csökkentett mennyiséget 
tud szállítani, ugyanakkor nagyon 
magasak a szállítási költségek, a kü-
lönböző energiahordozók ára meg-

növekedett, nőtt a csomagolóanya-
gok beszerzési ára is, és ezáltal az 
előállítási költségek óriási mérték-
ben növekedtek az utóbbi évben. 
Nem beszélve arról, hogy a jár-
ványhelyzet szülte korlátozások fel-
oldása után jelentősen megnőtt a 
hűléses, influenzás megbetegedések 
száma. Ennek eredményeképpen 
azt látjuk, hogy a családok szinte 
pánikszerűen, nagyobb mennyi- 
ségben vásárolnak gyógyszert. 
Ugyanez a pánikszerű vásárlás volt 
tapasztalható a járvány kezdetén, 
amikor a piacon hiány kezdett len- 
ni – mutatott rá az államtitkár. 

Ilyen körülmények között arra 
kérik az orvos kollégákat, hogy 
visszafogottan írják fel a gyógysze-
reket, és csak akkor hosszabbítsák 
meg a kezelést – például 5-7 nap 
után az antibiotikumos kezelést –, 
ha feltétlenük szükséges. Ugyanak-
kor ebben az időszakban mindenki-
nek jobban oda kellene figyelni 
arra, hogy ha felső légúti megbete-
gedésre utaló tünetei vannak, ne 
menjen közösségbe, és amennyiben 
nem súlyos az állapota, akár alter-
natív gyógymódokkal, mézzel,  
citrommal, teákkal próbáljon gyó-
gyulni. Természetesen, ha valakinél 
súlyosabb tünetek jelentkeznek, 
ajánlott azonnal a családorvoshoz, 
illetve, amennyiben indokolt, 
egészségügyi intézményhez for-
dulni, ugyanis a kórházak rendel-
keznek azokkal a készítményekkel, 
amelyek szükségesek a súlyosabb 
esetek kezeléséhez – tanácsolta az 
államtitkár, aki szerint mindemellett 
fontos lenne, hogy a kockázati cso-
portokba tartozó személyek felve-
gyék az influenza elleni védőoltást, 
és azoknak is ajánlatos, akik mun-
kájuk során sok emberrel kerülnek 
kapcsolatba. 

– A mi eddigi egészségpo- 
litikánk fontos része, hogy a gyógy-
szerárakat, amennyire lehet,  
alacsonyan tartsuk, és ennek követ-
keztében az unió szintjén sok eset-
ben Romániában a legalacsonyab- 
bak a gyógyszerárak. Ám ilyen kö-
rülmények között, amikor Francia-
ország és Németország 50 
százalékos árnövelésre kényszerül, 
sajnos nem marad más választá-
sunk, mi is valamilyen mértékben 
„elengedjük” az árakat, hogy a ro-
mániai piacra is szállítsanak a  
gyártók – legalább elegendő meny-
nyiségben –  gyógyszereket. A 
másik lépés, amit az egészségügyi 
minisztérium tett a probléma meg-
oldása érdekében, az az, hogy  
tárgyaltunk a gyógyszergyártó cé-
gekkel, hogy növeljék az előállí-
tandó gyógyszermennyiséget, és 
tartsák a romániai piacon, hogy ez-
által csökkenjen a hiány – fejtette ki 
dr. Vass Levente. 

Lesz elegendő gyógyszer? 
Keddi nyilatkozatában Ale-

xandru Rafila egészségügyi minisz-
ter is elismerte, már harmadik hete 
terjednek a légúti fertőzések Romá-
niában, a diagnosztizált influenzás 
esetek aránya eléri a 10 százalékot. 
A tárcavezető egy tévéműsorban 
arra a kérdésre, hogy ha ennyire 
magas a megbetegedések száma, 
beszélhetünk-e járványhelyzetről, 
kifejtette, az Európai Betegség- 
megelőzési és Járványvédelmi Köz-
pont meghatározása szerint há- 
romhétnyi növekedés után lehet  
járványról beszélni, egyelőre vizs-
gálják a különböző megyék ada- 
tait. 

A miniszter megígérte, hogy lesz 
elegendő gyógyszer a légúti fertő-
zések, influenzás esetek kezelésére, 
ebben a hónapban pluszadagokat 
fognak biztosítani az ibuprofen- és 
paracetamol-tartalmú lázcsillapító 
és gyulladáscsökkentő készítmé-
nyekből, illetve kedden közzétették 
a minisztérium honlapján a Romá-
niában jelenleg kapható, és az inf-
luenza kezelésében használható 
gyógyszerek jegyzékét. 

Rafila arra is kitért, hogy kidol-
gozott egy miniszteri rendeletet, 
amely hat hónapra betiltaná ezen 
gyógyszerek exportját, ehhez azon-
ban az Európai Unió illetékes  
szerveinek a jóváhagyására van 
szükség.

Gyógyszerhiány van a patikákban 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Jó gyakorlatok az időseket  
támogató szociális szolgál- 
tatások terén Romániában 
címmel hirdetett megméret-
tetési lehetőséget a Munka-
ügyi és Szociális Szolidaritási 
Minisztérium az idősek nem-
zetközi napja alkalmából. A 
kiírásra olyan állami, illetve a 
magánszférában működő in-
tézmények jelentkezhettek, 
amelyek szépkorúak számára 
nyújtanak szociális szolgálta-
tásokat. A Gyulafehérvári Ca-
ritas részéről a marosvásárhe- 
lyi Teréz Anya Idősek Nappali 
Foglalkoztató Központja is el-
ismerésben részesült. 

Nagyon sok idős a négy fal kö-
zött, a világtól elszigetelődve, ma-
gányosan tölti a nyugdíjas éveit, 
ezért mindig jó látni, hogy vannak 
kivételek, vannak idősek, akik az 
anyagi nehézségek, egészségi gon-
dok vagy a szeretteik távolléte elle-
nére sem zárkóznak be, hanem 
keresik mások társaságát, illetve 
azokat a programokat, amelyeknek 
köszönhetően aktívan tölthetik a 
nyugdíjas éveiket. Ilyen idősek 
gyűlnek össze hetente rendszeresen 
a Gyulafehérvári Caritas által mű-
ködtetett Teréz Anya Központban, 
ahol a hatvanas-hetvenes éveiket ta-
posó, de akár a kilencvenes éveik-
hez közeledő nők, férfiak idegen 
nyelveket, internethasználatot ta-
nulnak, táncolnak, megmozgatják a 
végtagjaikat, illetve az agytekervé-
nyeiket, vagy eltöltenek néhány 
kellemes órát együtt, a römitábla 
mellett. 

Az időseknek szánt programok 
mindig is kiemelt helyet foglaltak el 

a Gyulafehérvári Caritas tevékeny-
ségei között; amellett, hogy otthoni 
idősgondozói hálózat révén a nehéz 
helyzetben lévő nyugdíjasoknak 
nyújt segítő kezet a mindennapi te-
endőkben, prioritásként kezeli azt 
is, hogy színes programkínálatával 
lehetőséget biztosítson az idősek-
nek az aktív, méltóságteljes nyugdí-
jaskorra. A marosvásárhelyi Teréz 
Anya Idősek Nappali Foglalkoztató 
Központja azért jött létre 19 évvel 
ezelőtt, 2003-ban, hogy támaszt 
nyújtson, közösséget teremtsen az 
egyedül élő idős emberek számára. 
A magány legyőzése érdekében 
olyan közösséget kínálnak szá-
mukra, amelyben megoszthatják 
egymással a korral járó gondokat, 
nehézségeket, de az örömöket is. A 
cél az egyedül elő, magányos nyug-
díjasok felkarolása, kimozdítása ott-
honaikból, hogy újra fontos és aktív 
tagjai lehessenek a társadalomnak – 
fogalmazták meg a Teréz Anya 
Központ küldetését Kiss Gyöngyi 
és Kacsó Katinka, a központ szak-
emberei. 

Újszerű, a megszokottól  
eltérő példákat kerestek 

A minisztérium pályázata nyo-
mán elnyert elismerés kapcsán Kiss 
Gyöngyi központvezető ottjártunk-
kor elmondta, a kiírás szerint az új-
szerű, a megszokottól eltérő 
gyakorlatokat keresték az idősekkel 
való foglalkozás terén, olyanokat, 
amelyek más, erre szakosodott köz-
pontok számára is követendő pél-
dák lehetnek. 

A Teréz Anya Központ nem a 
szokványos nappali foglalkoztató-
ként működik, az idősek nem tar-
tózkodnak ott reggeltől délig, nem 
kötelezik őket arra, hogy akár az 
egész délelőttjüket ott töltsék, 
hanem van egy meghatározott óra-
rend az egyes programokról, és ők 
kiválaszthatják, hogy mi az, amire 
szeretnének járni, de ha kedvük 
tartja, egy nap akár négy foglalko-
zásba is bekapcsolódhatnak. Ez volt 
az egyik, amit megemlítettek a pá-
lyázatban. A másik, amit belefoglal-
tak, hogy a Teréz Anya Központban 
mintegy két évvel ezelőtt kezdtek 
hangsúlyosan foglalkozni a demen-
cia témával, ugyanis az a tapaszta-
lat, hogy egyre több az idős, és 
ezzel együtt egyre nő a demens be-
tegek száma is. 

– Ahhoz képest, hogy ez a társa-
dalmunkban mekkora horderejű je-
lenség, viszonylag keveset 
foglalkoznak vele. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy érdemes lenne ebbe az 
irányba is elmozdulni, demens be-
tegek hozzátartozóinak támogató 
csoportot indítottunk, a két pszicho-
lógus kollégánk, Szigyártó Adrienn 
és Cosma István vezeti ezeket a 
foglalkozásokat. Ugyanakkor érzé-
kenyítő kampányt is kezdeményez-
tünk, amellyel azt próbáljuk elérni, 
hogy a megbélyegzés visszaszorul-
jon a társadalomban, tudatosítani 
szeretnénk az emberekben, hogy ha 
van egy demens családtagjuk, azt 
nem kell szégyellni, nem rejtegetni-
való, hiszen ez egy betegség, és bár 
visszafordíthatatlan, fontos, hogy 
időben diagnosztizálják, hiszen 
vannak módszerek, amelyekkel las-
sítani lehet a folyamatot. A hozzá-
tartozóknak, demens betegeket 
ápolóknak próbálunk segíteni, nem 
tudjuk ugyan levenni a terhet a vál-
lukról, de már maga az a tény, hogy 
tudatosodik bennük, hogy nincse-
nek egyedül ebben a helyzetben, 
hogy eljárhatnak valahová, ahol 
erről tudnak beszélni, tapasztalatot 
cserélhetnek másokkal, akik ugyan-
azokkal a nehézségekkel szembe-
sülnek, nagy segítséget jelent. 
Ugyanakkor bekerült a pályázatba a 
Teréz Anya Központban idős, daga-
natos betegeknek szervezett támo-

gató csoport is, amit szintén a pszi-
chológus kollégák vezetnek. Ez volt 
a három fő pontja a pályázatunk-
nak, amivel elnyertük az elismerést 
– mutatott rá a központvezető. 

Örömtánc, amihez sem pár, 
sem tánctudás  
nem szükségeltetik 

Akárhányszor megfordulunk ott, 
a Mărăşti utcai Teréz Anya Köz-
pontban mindig jó a hangulat, min-
dig mosollyal, kedves szóval 
fogadják a betérő időseket, ottjár-
tunkkor éppen a römiparti ért véget, 
nehezen mozogva, de jókedvűen 
jött ki a teremből egy kilencvenes 
éveihez közel járó néni, az Örök-
zöld csoport tagja. Ők a kezdetektől 
fogva járnak, itt vannak a legidő-
sebb résztvevők, többjüket a szol-
gálati autóval hozzák-viszik a 
Caritas munkatársai.  

Kacsó Katinka érdeklődésünkre 
elárulja: jelenleg kb. nyolcvanan 
járnak a foglalkozásokra, azonban a 
járvány előtti időszakban ennek a 
kétszerese volt a létszám. Sajnos 
sokan annyira hozzászoktak a kor-
látozások szülte bezártsághoz, hogy 
hiába hívják őket vissza, nehezükre 
esik kimozdulni. A mentálhigiénés 
és a daganatos kezdőcsoportok után 
egyre bővült a Teréz Anya Központ 
kínálata, ma nagy népszerűségnek 
örvend a szépkorútorna, amit min-
dennap tartanak, valamint a legú-
jabb programkínálat, a Senior 
örömtánc, ami szintén a mozgáshoz 
köthető. Kiss Gyöngyitől megtud-
tuk, hogy a Senior örömtánc egy 
Németországból, a második világ-
háború után indult mozgalom, ami 
mára az egész világon elterjedt.  

– Az elgondolás az, hogy mivel 
nagyon sok volt az özvegy, legyen 
egy tánc, amihez nem szükséges 
pár, sem tánctudás, illetve legyenek 
ízületkímélő mozdulatok, amelyek 
nem megerőltetőek a szépkorúak 
számára. Majd évek után rájöttek, 
hogy csodás demenciaprevenciós 
hatása is van, mivel a koreográfia 
nagyon kötött, például meg van ha-
tározva, hogy melyik lábbal indíta-
nak, mikor merre kell fordulni, és 
mindez a rövid távú memóriát edzi, 
ami a demencia esetén a leghama-
rabb sérül. Emellett fontos, hogy az 
idős társaságban van, ezért is a 
Mozgás, öröm és agytorna a foglal-
kozások mottója. Jelenleg 30 idős 
van feliratkozva az örömtánc-fog-

lalkozásra, de mivel nagy igény 
mutatkozik iránta, januártól újabb 
csoportot indítanak – közölte a jó 
hírt a központvezető. 

Unokák a világhálón 
A torna- és örömtánc-csoportfog-

lalkozások mellett a központban 
működik mentálhigiénés csoport, 
négy angol és egy német nyelvű 
foglalkozás is. 

Bár sokak számára hihetetlennek 
tűnhet, nagyon sok nyugdíjas vál-
lalkozik az idegennyelv-tanulásra, 
de akadnak olyanok is, akik az in-
ternethasználatban szeretnének ott-
honosabban mozogni. 

Kacsó Katinka rámutatott, az idő-
seket különböző motivációk vezér-
lik, legtöbbjüket az, hogy külföldre 
költöztek a gyerekek, ott születtek 
az unokák, sok esetben az unokák-
kal már nem tudnak anyanyelven 
beszélni, ezért szeretnék megtanulni 
az idegen nyelvet, és hogy tudjanak  
boldogulni az idegen országban. De 
vannak, akik azért iratkoznak be a 
nyelvkurzusra, mert tudják, hogy 
remek agytorna, segít megőrizni a 
szellemi frissességet. Azoknál is ha-
sonló a motiváció, akik a számító-
gép-kezelő tanfolyamokra iratkoz- 
nak be: szeretnék megtanulni az in-
ternet használatát, hogy ezúton 
kommunikálhassanak a külföldön 
élő gyerekekkel, unokákkal. A szá-
mítógép-kezelő tanfolyam a járvány 
alatt abbamaradt, de most sikerült 
újakra cserélni a központbeli számí-
tógépeket, így januárban ez lesz az 
első, amit újraindítanak a Teréz 
Anya Központban – jegyezte meg a 
központ munkatársa. 

Népszerű az idősek körében az 
Agyfenők néven futó foglalkozás 
is, aminek a célja az időskori leépü-
lés késleltetése, ugyanis memóriát, 
összpontosító-készséget fejleszte-
nek fejtörőkkel, asszociációs játé-
kokkal. Ez a foglalkozás egyelőre 

14 alkalomból áll, de annyira nagy 
sikernek örvend, hogy megfogal-
mazódott az igény, hogy állandó 
program legyen. 

Szoros barátságok  
szövődtek 

Kiss Gyöngyi és Kacsó Katinka 
fontosnak tartották elmondani, 
hogy az évek során összetartó kö-
zösséggé váltak a csoportok, szoros 
barátságok szövődtek. Volt rá példa, 
hogy egy idős hölgy leesett, eltörte 
a lábát, és csoporttársa mindennap 
felhívta, hogy van-e szüksége bevá-
sárlásra. A tapasztalat az, hogy már 
az sokat jelent az embereknek, hogy 
van egy konkrét program, ami miatt 
kimozdulhatnak a házból, van egy 
céljuk, amire összpontosítanak, 
amire készülnek, és erre az időre el-
terelődik a figyelmük a betegségről, 
a napi gondokról. 

Kacsó Katinka szerint egyre több 
az elmagányosodó idős ember, el-
vesztik a párjukat, a gyerekek kül-
földön élnek, ezért az a cél, hogy 
lehetőséget adjanak számukra, hogy 
hasznosnak, értékesnek érezzék 
magukat. Mint mondta, nagyon 
ritka, hogy valaki csak úgy beállít, 
a jellemző az, hogy szájról szájra 
terjed a hír, azaz valakitől, szom-
szédasszonytól, barátnőtől hallanak 
a foglalkozásokról, arról, hogy mi-
lyen jó a központban a hangulat, és 
ennek hatására jönnek el. – A Teréz 
Anya Központ küldetése, hogy a 
méltóságteljes és aktív időskort 
szolgálja, hiszen az elszigetelődés 
egy öngerjesztő folyamat, ma nem 
megyek ide, holnap oda, és egyszer 
csak azon veszem észre magam, 
hogy már a boltba is nehezen indu-
lok el. De minél nyitottabb vagyok, 
közösségbe járok, és érzem, hogy 
értékes vagyok, annál könnyebben 
birkózom meg a mindennapi nehéz-
ségekkel – egészítette ki kolléga-
nője szavait Kiss Gyöngyi. 

Menyhárt Borbála

Elismerésben részesült a Teréz Anya Központ 
Színfoltot visznek az idősek mindennapjaiba
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Kiss Gyöngyi

Kacsó Katinka



Új kiadásban jelentek meg Szent István király 
Imre herceghez intézett intelmei. A Szent Ist-
ván király intelmei – Régen és most című 
könyvben most először egymás mellett három 
nyelven is olvasható a mű: magyarul, angolul 
és latinul. 

 A kötet az Intelmek elemzésén, kontextusba helye-
zésén túl bemutatja a Budavári Palota újjáépített Szent 
István-terméhez tartozó állandó kiállítást és Havadtőy 
Sámuel képzőművész ott található installációját is. Gu-
lyás Gábor esztéta, a könyv szerzője, a kiállítás kurá-
tora a keddi budapesti könyvbemutatón kiemelte: 
eddig kevés szó esett arról, hogy az Intelmek szépiro-
dalmi műként jött létre, a királytükör egy szépirodalmi 
műfaj. 

Az első magyar szépirodalmi műnek tekinthető, 
amit ismerünk – hangsúlyozta, hozzátéve: a kötetben 
található egyik tanulmány kifejezetten ebben a kontex-
tusban vizsgálja az Intelmeket. Elmondta: egy másik 
tanulmány a tágabb kontextusát teremti meg, tág átte-
kintést nyújtva a műfajról. 

Az Intelmek elemzése is helyet kapott a kötetben. 
Gulyás Gábor elmondta: újra és újra érdemes átgon-
dolni, elemezni egy fontos irodalmi művet, egy remek-
művet „nem lehet kipipálni”. A kötetben megjelent 
tanulmány 2022-ben született, ebből az aspektusból te-
kint a szövegre. Kitért arra is, hogy a Karoling király-

tükör jellemzően rímes prózában, latinul íródott, a 
műfaj jellemzője egyfajta kormányzati tanácsadás, 
annak leírása, hogy milyen elvek alapján kell vezetni 
egy államot. 

Kiemelte, hogy Szent István egy új államszerkezetet 
hozott létre, amely hosszú időn keresztül működött, 
ennek elvi alapvetéseként is értelmezhető a mű. 

Mint mondta, erős az Intelmek keresztény vonatko-
zása, de ha valakinek nincs vallási műveltsége, az is 
tudja értelmezni, és érvényesnek tarthatja a megfogal-
mazott erkölcsi mondanivalókat. Az Intelmek ma is ak-
tuális – tette hozzá. 

Gulyás Gábor az MTI-nek elmondta: a kötet apro-
pója a Szent István-terem és a hozzá tartozó kiállítás 
volt, amely átfogó módon jeleníti meg Szent István 
életművét, benne az Intelmeket is. Havadtőy Sámuel 
Nyugati bejárat című installációja a Szent István-terem 
előtt egy komplex, a kiállításra született munka, amely 
tíz kapun jeleníti meg a tíz intelmet. 

A Havadtőy Sámuel munkájához készült kisfilmről 
szólva kiemelte: a benne szereplő tíz kiemelkedő sze-
mélyiség közül mindenkinek volt egy olyan mondata, 
amely számára fontos az Intelmekben. 

A Szent István-terem és a hozzá tartozó kiállítás 
iránt továbbra is töretlen az érdeklődés, 2021. augusz-
tus 20-i megnyitása óta már több mint 110 ezren nézték 
meg – hangzott el az eseményen. (MTI) 

 Házi sajt 
Három liter zsíros tejet két evőkanál sóval főni teszünk. 200 g zsíros tejfölt két tojás sár-

gájával kikavarunk, és a fövő tejhez keverjük. Hozzáadunk két evőkanál ecetet, és folytono-
san kavargatjuk addig, amíg ki nem csapódik a savó. Ekkor egy sűrű anyagot vagy gézt 
szűrőszitába helyezünk, beletöltjük a masszát, és hagyjuk, hogy kifolyjon a savó. Amikor 
kicsit hűlt, becsavarjuk, kézzel jól kiszorítjuk, egy kis edénykébe rakjuk, és súlyt helyezünk 
rá. Másnap szeleteljük. (A 3 l tejből 64 dkg finom, friss sajt lett.) 

Fehérpaszuly-leves füstölt marhahússal 
Egy liter száraz fehér paszulyt előző este beáztatunk. Másnap letöltjük róla a vizet, és négy 

liter vízzel, 60 dkg füstölt marhahússal, egy fej hagymával, hat darab nagyobb murokkal, 
pár szem borssal, sóval főni tesszük. Lassú tűzön kb. 3 óra alatt puhára főzzük. A leves any-
nyira megvastagodik, hogy sem rántás, sem ereszték nem szükséges bele. A legvégén kevés 
ételízesítőt teszünk hozzá. (Füstölt marhahús helyett csülökkel is készíthetjük.) 

Pikáns csirkepaprikás gombával 
Hatvan dkg csirkemellet felkockázunk, egy nagy fej hagymát, egy kisebb kápiapaprikát, 

egy paradicsomot apró kockára vágunk. A zöldségeket kevés olajon átforgatjuk, hozzáadjuk 
a csirkemellet, és fehéredésig óvatosan kavarjuk. Ekkor hozzáadunk 15 dkg kisebb méretű, 
szeletelt csiperkegombát, sózzuk, borsozzuk, kevés vegetát, 5 cikk zúzott fokhagymát, 1 ká-
véskanál piros fűszerpaprikát adunk hozzá. Végül pár szelet csilit, de ez elhagyható. Feltölt-
jük annyi vízzel, hogy ellepje, és puhára főzzük. Pörköltszerű ételt kapunk, amihez 5 dl 
főzőtejszínkrémet (növényi eredetűt vagy hagyományost, ajánlatos 25-30 százalékos zsír-
tartalmút használni, így nem csapódik ki) teszünk. Folytonos kevergetés közben besűrítjük 
a paprikást. Ízlés szerint még fűszerezhetjük. Apróra vágott petrezselyemzöldet szórunk bele, 
és még egyet rottyantunk rajta. Puliszkával, krumplipürével fogyasztjuk. 

Vargabéles 
Hozzávalók: egy csomag réteslap, 30 dkg cérnametélt, 50 dkg félzsíros tehéntúró, négy 

tojás, 10 dkg Rama margarin, 20 dkg porcukor, 3 dkg mazsola, 5 dl tejföl, egy csomag va-
níliás cukor, reszelt citromhéj. A túrót törjük át, majd keverjük el a tojások sárgájával, a va-
níliás cukorral, a porcukor felével, a tejföllel, a megmosott citrom reszelt héjával és az 
előzőleg megmosott, beáztatott mazsolával. Adjuk hozzá a kifőzött, leszűrt cérnametéltet. A 
tojások fehérjét verjük kemény habbá, keverjük hozzá a maradék cukrot, és óvatos keverés 
mellett ezt is adjuk a masszához. Egy magas szélű tepsit kenjünk ki olvasztott margarinnal, 
béleljük ki az egyik réteg réteslappal, ezt kenjük meg olvasztott margarinnal, majd tegyük 
rá a másik réteslapot. Terítsük el benne a tölteléket, majd fedjük le egy réteslappal. Ezt is 
kenjük meg olvasztott margarinnal, és helyezzük rá a másik réteslapot. A tetejét is kenjük 
meg margarinnal, és mérsékelt tűzön süssük pirosra. Nagy kockákra vágva tálaljuk. 180 
fokon 35 percig kell sütni. 

Jó étvágyat kívánok! 

Rózsa Enikő 
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Megjelent a Szent István király  
intelmei – Régen és most című kötet 

 Az ausztrál hatóságok nem engedélyezték a kikötést a Vi-
king Orion nevű hajónak, miután a hajótestre tapadt inva-
zív fajokat találtak – írta a BBC hírportálja. 

Nem köthetett ki Adelaide-ben a Viking Orion üdülőhajó, amelynek 
hajótestén nem őshonos fajokból álló szennyeződést találtak a ható-
ságok. Az ausztrál halászati minisztérium szerint ezeknek a szennye-
ződéseknek a kezelése általános eljárás minden olyan hajó esetében, 
amely ki akar kötni az országban, abból a célból, hogy megakadá-
lyozzák az invazív fajok behurcolását. A hajót nem engedték kikötni 
az új-zélandi Christchurchben és Dunedinben, valamint a tasmániai 
Hobartban sem. A hajó most az ausztrál partoktól 27 kilométerre vesz-
tegel, ahol ipari búvárok fogják megtisztítani a hajótestet a nem kí-
vánatos élőlényektől. 

A BBC által megkérdezett utasok szerint a hajón a feszültség egyre 
nagyobb, ugyanis december 26. óta nem hagyhatták el a hajó fedél-
zetét, valamint a körút sokak által legjobban várt kirándulásai marad-
tak el a tengeri veszteglés miatt. A 14 emeletes hajón összesen 930-an 
utaznak. A tervek szerint a Viking Orion január másodikán érkezett 
Melbournbe, de itt csak a beutazáshoz szükséges papírmunkát végzett 
a hatóságok, az utasok január negyedikén szállhattak le Sydney- 
ben. 

A hajó kapitánya pénteken levélben kért elnézést az utasoktól a kel-
lemetlenség miatt, és azt is bejelentette, hogy a vállalat a kártérítési 
ajánlattal fog az utasokhoz fordulni a következő napokban. Nem sok-
kal korábban hasonló eset történt a Princess Cruises hajójával, a Coral 
Princess-szel is, amelyik új-zélandi vizeken haladt, és a hajótestén 
nem őshonos csigákat fedeztek fel. (MTI)  

Ausztrália partjainál rekedt  
egy óceánjáró 

Enikő receptjei 



(Folytatás a december 22-i lapszámból) 

– Tudta, Claryssa, az ember képes pillana-
tok alatt megváltozni, és azt az énjét mutatni, 
amelyikről sose képzeltük volna, hogy jel-
lemző lenne rá? Az áhítatos nagybácsiban 
így ismertem meg a vicsorgó fenevadat. 

 Fulbert tomboló dühvel üvöltve űzte ki 
házából az addig mélyen tisztelt tanítót. He-
loysa fuldokló zokogással hallgatta nagy-
bátyja háztisztító felindulását, majd 
szemrehányását. 

– Megloptál engem, Heloysa! Hát így tisz-
telsz engem, hogy ocsmányul elárulsz? 

Sírt és őrjöngött az öreg, mintha élete 
munkáját, vagy inkább élete célját tűz emész-
tené. Agata, a cselédlány ezalatt gonosz pil-
lantásokat vetett Heloysára, megvetően 
nézett Fulbertre, és ahol senki se látta, kárör-
vendő mosollyal, megelégedve élvezte ke-
nyéradóinak gyötrelmét. 

– Heloysa, többé sose találkozhatsz azzal 
az elvetemült gazemberrel! Ő meglopott 
engem! Ellopta a bizalmamat. Te megcsaltál 
engem! Elárultad a szeretetem. 

– Ó, szegény… – nyögte a könnytenger-
ben küzdő lány. 

– Szegény ki? – üvöltött föl Fulbert. – Sze-
gény markába röhögő filozófus, aki elcsábí-
tott egy hiszékeny lányt? Vagy a szegény 
nagybácsi, akin most a fél világ nevet? Ennyi 
az irántam mutatott sajnálatod? Ezt érdemel-
tem én a sok törődésért és küszködésért? 

 Fulbert titka lelepleződött: csak egy meg-
csalt szerelmes képes ily módon sírni, őrjön-
geni, fenyegetőzni és zsarolni. Heloysa 
könnyeiből megértette, hogy a szerelem nem 
őhozzá, a nagybácsihoz fűzi. Ha a városban 
járt, minden nevetésről azt képzelte, őt gú-
nyolják. Élvezte tehát a bosszút, hogy eltil-
totta az egymást szeretőket. Tévedett, amikor 

azt hitte, Heloysa könnyei a bűnbánat miatt 
peregnek. A lány a kedvesét ért megszégye-
nülés miatt önmagát vádolta. 

 Abélard pedig – mert azért mégis sikerült 
titokban üzenetet váltaniuk – a lányt sajnálta, 
hogy rossz hírbe keverte. És ezenkívül meg 
emésztő tűzzel égett a rózsafák lángja az el-
szakítottság kínzó viharában. 

 A tudós egy nap otthona közelében isme-
rősnek tűnő női alakot pillantott meg. Ter-
mete nemesi, az öltözéke pedig – Heloysáé 
volt. Látszott rajta, hogy keresi a találkozás 
lehetőségét. Mintha egyszerre érkeztek volna 
Abélard kapujához. Agata volt az a nő. Kö-
szönt, és továbblépett. Abélard felismerte, és 
megszólította, hogy nem lenne-e a segítsé-
gükre. 

– A szolgálatnak ára van, uram! – szólt 
mosolyogva Agata, és szemei elbűvölően 
csillogtak. 

– Mondja, mennyit kér! – és Abélard meg-
csillogtatta a cselédlány előtt értékes pénzér-
méit. 

– Ön félreért, uram, mert nem ismer 
engem! Ne kísértsen az aranyával! Egy gaz-
dag apát papi fogadalmát is hajlandó lenne 
megszegni értem, ön is jól tudja, kiről beszé-
lek. Egy nemesi ifjú is pénzzel akart megvá-
sárolni magának, és azt is megígérte, hogy ha 
kapcsolatunknak következményei lennének, 
egy gazdag úriemberhez adna feleségül, aki 
életem végéig jó módban eltartana. És ön is 
jól ismeri azt a fiatal katonatisztet, aki estén-
ként vitézi öltözékben a tekintetem és a sze-
relmem keresi a palota közelében. Abélard, 
tudom, hogy ön imádja Heloysát, de tudnia 
kell, hogy önök sosem találkozhatnak többé! 

– Éppen ebben kellene önnek segítenie! – 
szakította félbe Abélard Agatát. 

– Ez csak egy módon lehetséges. Mivel 
nekem is ugyanolyan érző szívem van, mint 
Heloysának, én akarom élvezni a második 
helyet az életében! 

– Akkor nincs miről tovább tárgyalnunk – 
és ezzel Abélard faképnél hagyta a lányt, és 
bereteszelte maga mögött a kaput. 

 Nem kell sok képzelőerő, hogy kitaláljuk, 
a sikertelen csábítás hova vezetett. Agata első 
dolga volt tudósítani Fulbertet arról, mire 
kérte őt Abélard. A kanonok attól kezdve 
még nagyobb szigorral követte Heloysa min-
den lépését. Agata pedig, ismerve a szerel-
mesek titkát, árgus szemekkel igyekezett 
meghiúsítani minden találkozást. Heloysának 
azonban mégis sikerült egy szolga és egy 
csillogó arany segítségével ujjongó üzenetet 
küldeni a kedvesnek: „Gyerekünk lesz!” 

 Az arany fénye sok ember szeme világát 
elveszi. Ezt a tulajdonságát használta ki Abé-
lard is a kísértő fémnek. Heloysa énektanára 
elvállalta, hogy titokban elvisz egy levelet a 
lánynak. A hadi csel nagyszabású takarítás 
szervezése a féltve őrzött lány lakrészén. A 
zűrzavarban nyilván Fulbert és Agata is min-
den idegükkel figyelnek, nehogy a szökés 
vagy a levélküldés megtörténhessen. Az 
egész napos összpontosítás azonban fárasztó. 
Este pedig énekgyakorlattal kell tovább kí-
sérteni a fáradt elméket, hogy aztán éjszaká-
juk nyugodalmas legyen. Azon az estén, 
amikor Heloysa hosszan énekel, véletlenül 
nyitva kell maradnia egy ablaknak, amelyen 
kiszűrődik az utcára a melódia, azon az éjje-
len kell Abélardnak belopóznia a magas kő-
fallal körülvett kertbe. 

 Az üzenet sikeres kézbesítésétől kezdve 
esténként egy suhanc kölyök lődörgött Ful-
bert lakása közelében, és amikor hosszan 
zengett az ének, megkapta jutalmát – egy va-
lódi aranypénzt, amiről sose álmodott volna. 
Abélard útravalóval és kötélhágcsóval fel-
szerelve az est sötétjében csendesen belopó-
zott a kanonok kertjébe. Nem volt mit tennie, 
torkában dörömbölő szívvel várt, és remény-
kedett a sikerben. A palotában végre elfújták 
az utolsó mécsest is. Feszült csend követke-

zett. A vékonyan mosolygó holdfényben alig 
lehetett megkülönböztetni az árnyakat. Végre 
egyszer halk nesz jelezte, hogy valaki óvato-
san lépked. A tudós remegve lépett elő rejte-
kéből. A sötétben Agata öltözékét vélte 
felismerni. Elárulták – hasított agyába a vil-
lámló gondolat. De ekkor Heloysa hangját is-
merte meg a szobalánynak öltözött női 
alakban. Végtelen volt az örömük. Átölelték 
egymást, és mintha igyekeztek volna bepó-
tolni az elszakítottság minden elmaradt pil-
lanatát, égig érő lánggal perzselték egymást 
a rózsafák. 

– Gyerünk, siessünk! – suttogta Abélard, 
és maga után vonta kedvesét a kert végébe. 

– Nem szükséges. Ha keresni fognak, min-
denfelé rohannak majd, csak ide nem. Én to-
vábbgondoltam a megtévesztések sorát. Az 
ablak most is tárva, és egy kötél lóg le a 
földig. Egy kiégett mécsest is odatettem a 
párkányra, a kendőm pedig kihajítottam, 
mintha véletlenül veszítettem volna el. És ha 
ezt az öltözéket meglátja valaki, inkább gon-
dol egy kétes erkölcsű szobalányra, mint 
rám. 

– Kedvesem, hadvezér is lehetnél! De 
azért gyerünk, hosszú út áll előttünk! 

 A sötétben kissé nehézkesen, de átjutottak 
a falon. Heloysa szó nélkül követte mesterét. 
A sötét utcákon csak alig találkoztak egy-egy 
igyekvő árnyékkal. Végül egy kapualjban 
Abélard kopogtatni kezdett. Hamarosan be-
bocsátották őket. Rövid készülődés után elő-
állt egy lovas szekér. A professzor kedve- 
sével elfoglalták a helyüket, és máris indul-
tak. Az éj sötétjében hamarosan elhalkuló 
emlékké vált Heloysa és Abélard párizsi je-
lenléte. 

– Többnapos utazás várt ránk, Claryssa, de 
Abélardnak és gondoskodásának hála, nem 
éreztem hosszúnak. Útközben dalolt nekem, 
sőt dalt is költött a kedvemért. Mintha csak 
kirándultunk volna, úgy éreztem magam, 
mikor megérkeztünk a szülőföldjére, Le  
Pallet-ba. 

Mise a rózsáért – Dies irae (A harag napja) 

December 29-i rejtvényünk megfejtése: Háború és válság nélküli, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

La Rochefoucauld  
egyik intelmét idézzük  
a rejtvény fősoraiban.
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Magyarország minden idők leg-
sikeresebb és legkedveltebb fut-
ballcsapata, a 33-szoros bajnokcsa- 
pat és 24-szeres Kupagyőztes Fe-
rencváros együttese, a klub szak-
osztályának megalakulása óta négy 
alkalommal vendégszerepelt Ma-
rosvásárhelyen, de egyszer sem tét-
mérkőzésen. 

Először 1914. június 28-án, az 
egykori MSE vendégeként játszott 
itt a 13-szoros magyar bajnok és 7-
szeres bajnoki gólkirály, Schlosser 
Imrét is soraiban tudó Fradi, aztán 
1931. április 12-én egy vásárhelyi 
pályaavatón volt az akkori Mureșul 
vendége az FTC amatőr csapata, 
majd 1971. szeptember 19-én a 
helyi, deresedő futballbarátok szó-
rakoztatására lerándult ide a váloga-
tott Mátrait, Rudast, Gyetvait és az 
Európa-bajnoki bronzérmes dr. 
Fenyvesit is soraiban tudó Ferenc-
város öregfiú-együttese. Utoljára 
pedig a harmadik évezred első éve-
iben, pontosabban 2011. január 16. 
és 23. között Parajdon edzőtáboro-
zott a Pruckner László által edzett, 
azon évben bronzérmes Fradi, aztán 
Szászrégenben játszott felkészítő 
mérkőzést az akkori A osztályos 
marosvásárhelyi FC Municipal 
együttesével, a találkozó után pedig 
a megyeszékhelyre is ellátogatott a 
csapat és stábja – vacsorázni. 

MSE – Ferencváros 1-8 és 0-4 
A helyi MSE ellen éppen a Fe-

renc Ferdinánd ellen elkövetett me-
rénylet előestéjén, a Turbina-árok 

partján lévő, 5000 állóhellyel és 800 
ülőhellyel rendelkező MSE-sport-
pályán mérte össze erejét a már eu-
rópai hírnevet kivívott FTC. A 
Fülöp – Payer, Zavaros – Weinber, 
Móra II., Steinich – Simonyi, Knall, 
Kiss, Schlosser, Janicsek összeté-
telű budapesti csapat 8-1-re, majd 
4-0-ra leiskolázta a marosvásárhe- 
lyi alakulatot, amelynek kezdőcsa-
pata a következő volt: Robicsek – 
Csont, Zongor, Dobolyi – Nagy, Sa-
lánky, Spierer, Fischer, Melczer – 
Nuridsány II., Szapári. Az MSE le-
génységének soha nem nyílt al-
kalma revansot venni ebben a 
struktúrában a  „kényelmetlen ruhá-
kért”, hiszen öt hazai labdarúgói-
dény (1914–1915, 1915–1916, 
1916–1917, 1917–1918, 1918–
1919) kimaradt az I. világháború 
miatt. 

Mureșul – Fradi (amatőr) 0-1 
A román–magyar sportbéke lát-

ható megnyilvánulásaként három 
pestbudai csapat – Ferencváros 
amatőr csapata, a Budai 11 profi 
együttese és a budapesti Nemzeti B 
profi alakulata – is ellátogatott 
1931-ben Marosvásárhelyre, a sze-
zon végére az Erzsébet-ligeti, újra-
csinosított sporttelep játékterére. 
Előbbi csapat pályaavató vendég-
ként állt fel a játéktérre, és a Boly-
kovszki – Takács, Tőkés – Havas, 
Somlay, Schubert – Bodor, Gervay, 
Hubert, Bihámi és Barna felállítás-
ban játszó amatőr fradisták 1-0-ra 
diadalmaskodtak a Dálya – Szőcs, 
Molnár – Takács II., Hamlet I., 
Hamlet II. – Csath, Szász, Nagy, 
Somodi, Valics (plusz Pásztor, 

Ströck III., Stallenberger) összeté-
telű Mureșul ellen. A találkozó 
egyetlen gólját Barna (6.) szerezte, 
a mérkőzést a helybéli dr. Emil Man 
vezette. 

Marosvásárhelyi Öregfiúk –  
Ferencváros Öregfiúk 3-1 

1971-ben a nagynevű Ferencvá-
ros öregfiúcsapata jött el Maros- 
vásárhelyre egy fröccspartival ösz-
szekötött barátságos találkozóra, 
amelyre az időközben kialakított li-
geti stadionban került sor. A megye-
székhely színeiben Kiss Árpád 
megbízott edző a következő játéko-
sokat szerepeltette: Rosonczi és 
Bay – kapusok; Székely, Vakarcs I., 
Vakarcs II., Ördögh, Katona, Csiki 
F., Boros T., Péterfi, Gierling, Nagy 
F., Böjthe, Szász, Bocsárdi, Sikó, 
Bóné, Incze II., Bálint A.,Végh, 
Józsi, Lukács és Túrós – mezőnyjá-
tékosok. 

Az ellenfél táborában helyet ka-
pott Gulyás kapus, illetve Rudas, 
Szabó M., Mátrai, Simon, dr. Dé-
kány, Sári, dr. Fenyvesi, Kocsis Gy., 
Finta, Gyetvai, Horváth, Kuna, Ge-
rendás, Neuman, Szabó L. és dr. Lá-
posi mezőnyjátékosok. 

Erről a megmérettetésről így me-
sélt nemrég a marosvásárhelyi lab-
darúgás legidősebb képviselője, a 
95 éves Gierling György: „Az FTC 
1971-ben egy kiváló öregfiú-együt-
tessel jött városunkba, a találkozót 
a telt házas ligeti stadionban ren-
dezték. Mi, helyiek Marosvásár-

hely Öregfiú-válogatottja néven 
álltunk fel a pályára, amelyben ki-
zárólag egykori A osztályos labda-
rúgók kaptak helyet. Ott volt 
többek közt az ASA egykori edzői, 
játékosai közül Bóné Tibor, Ördögh 
Attila, Bocsárdi Márton, Vakarcs 
Domokos és Sikó Árpád, sőt a haj-
dani válogatott jégkorongozó és fu-
ballista, Incze II. László (Paci) is. 
Abban az időben a helyi újságok 
nem számoltak be a külföldi, de 
még a magyarországi futballbaj-
nokságról sem, így csak a rádió-
közvetítésekből ismerhettük a 
Ferencváros játékosainak nevét. 
Tudtuk, hogy pályára lép a váloga-
tott Rudas, Mátrai, dr. Fenyvesi, 
Gyetvai is, akik ellen élmény volt 
futballozni, még ha nem is tétmér-
kőzésen. A találkozó után átruccan-
tunk az egykori Maros étterembe, 
ahol mindkét csapat játékosai és 
vezetői a késő esti órákig nyúló 
banketten vettek részt” – emléke-
zett vissza Gierling György, aki 
labdarúgóként egykoron játszott 
többek közt az ötszörös magyar 
gólkirály, későbbi aranycipős 
(1945) Zsengellér Gyula, minden 
idők egyik leggólerősebb magyar 
csatára, Szusza Ferenc (462 mérkő-
zésen 393 gól – mindkettő Újpesti 
Dózsa), a magyar labdarúgó-válo-
gatott volt szövetségi kapitánya, 
Ilovszky Rudolf (Vasas), az 
Aranycsapat jobbhátvédje, Bu-
zánszky Jenő (Dorogi Bányász) 
ellen is. 

Marosvásárhelyi FCM –  
Ferencváros 2-3 

A legutóbbi Marosvásárhely– 
Ferencváros összecsapást 2011. ja-
nuár 21-én Szászrégenben ren- 
dezték, ahol a Fradi mintegy 500 
néző előtt 3-2-re legyőzte az  
akkor Ovidiu Sabău által edzett, FC 
Municipal A osztályos együttesét.  
A marosvásárhelyi csapatban a 
CSM Avântul-pályán játszott töb-
bek közt Iencsi, Topic, Stere, B. 
Fernandes, Fl. Dan és Vasilache is, 
míg a mezőpaniti felmenőkkel is 
rendelkező Pruckner László által 
edzett Fradi színeiben futballozott 
többek közt a marosszentgyörgyi il-
letőségű Csizmadia Csaba, a válo-
gatott Balog Zoltán, Dragóner 
Attila, Rosa Dénes és a marosvásár-
helyi gyökerekkel rendelkező Józsi 
György is. 

A Cristian Balaj, Nagy Miklós 
István és Székely Zoltán alkotta 
bírói hármas által vezetett találkozó 
góllövői Dan (34. – 11-esből), Za-
haria (72. – 11-esből), illetve Tóth 
Bence (64. – 11-esből) és Schembri 
(69., 83.) voltak. 

Abban az időszakban – azaz ja-
nuár 17-23. között – az FTC fenn-
állása óta másodszor edzőtáborozott  
Szovátán: először 2005. január  
19–27. között készültek fel a tavaszi 
idényre a Maros megyei für- 
dővárosban, akkor még a székely-
udvarhelyi László Csaba irányítása 
alatt.

Négyszer volt a Ferencváros labdarúgócsapata Marosvásárhelyen 

Kirúgták a kameruni U17-es labdarúgó-váloga-
tott kétharmadát, mert a játékosok hazudtak az 
életkorukról. 

A címvédő közép-afrikai csapat egy hete kezdte 
meg felkészülését az U17-es Afrikai Nemzetek 
Kupájára, melynek ötcsapatos selejtezőjére Lim-
bében kerül sor. A Kameruni Labdarúgó-szövetség 
közleményben jelentette be, hogy a 30 fős után-
pótláskeretéből 21 játékost azonnal hazaküldött a 
fizikai állapotfelmérések után. Az MRI-vizsgála-
tok során a csukló csontjainak fejlettségéből meg-

állapították, hogy a futballisták hazudtak a koruk-
ról. 

Az angol Daily Mail című lap beszámolója sze-
rint Samuel Eto’o, a szervezet elnöke már tavaly 
nyáron is fellépett a kor- és személyazonossági 
csalások ügyében, és nyolc klub 44 játékosával 
szemben indított vizsgálatot. 

A nemzeti szövetség még nem döntött a játéko-
sok büntetéséről, de Eto’o azonnal elrendelte a 
vizsgálaton fennakadó labdarúgók kizárását a 
nemzeti csapatból. 

Kirúgták a kameruni U17-es  
labdarúgó-válogatott kétharmadát 

* Angol Premier Liga, 17. forduló: Aston Villa – Liverpool 1-3, Crystal 
Palace – Fulham 0-3, Arsenal – West Ham United 3-1, Brentford – Tottenham 
2-2, Chelsea – Bournemouth 2-0, Everton – Wolverhampton 1-2, Southamp-
ton – Brighton & Hove Albion 1-3, Leeds United – Manchester City 1-3,  
Leicester – Newcastle United 0-3, Manchester United – Nottingham Forest 
3-0; 18. forduló: Bournemouth – Crystal Palace 0-2, Brighton & Hove Albion 
– Arsenal 2-4, Fulham – Southampton 2-1, Liverpool – Leicester 2-1, Man-
chester City – Everton 1-1, Newcastle United – Leeds United 0-0, Nottingham 
Forest – Chelsea 1-1, Tottenham – Aston Villa 0-2, West Ham United – Brent-
ford 0-2, Wolverhampton – Manchester United 0-1; 19. forduló: Arsenal – 
Newcastle United 0-0, Brentford – Liverpool 3-1, Everton – Brighton & Hove 
Albion 1-4, Leicester – Fulham 0-1, Manchester United – Bournemouth 3-0. 
Az élcsoport: 1. Arsenal 44 pont/17 mérkőzés, 2. Manchester City 36/16, 3. 
Newcastle United 35/18, 4. Manchester United 35/17. 

* Spanyol La Liga, 15. forduló: Atlético Madrid – Elche 2-0, Betis –  
Athletic Bilbao 0-0, Celta Vigo – Sevilla 1-1, FC Barcelona – Espanyol 1-1, 
Cádiz – Almería 1-1, Getafe – Mallorca 2-0, Girona – Rayo Vallecano 2-2, 
Villarreal – Valencia 2-1, Real Sociedad – Osasuna 2-0, Valladolid – Real 
Madrid 0-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 38 pont (34-6), 2. Real Madrid 38 
(35-14), 3. Real Sociedad 29. 

* Francia Ligue 1, 16. forduló: Ajaccio – Angers 1-0, Auxerre – AS Mo-
naco 2-3, Clermont – Lille 0-2, Troyes – Nantes 0-0, Lorient – Montpellier 
HSC 0-2, Nice – Lens 0-0, Olympique Marseille – Toulouse 6-1, Paris St. 
Germain – Strasbourg 2-1, Brest – Lyon 2-4, Reims – Stade Rennes 3-1;  
17. forduló: AS Monaco – Brest 1-0, Nantes – Auxerre 1-0, Toulouse – Ajac-
cio 2-0, Montpellier HSC – Olympique Marseille 1-2, Lyon – Clermont 0-1, 
Lille – Reims 1-1, Strasbourg – Troyes 2-3, Lens – Paris St. Germain 3-1, 
Angers – Lorient 1-2, Stade Rennes – Nice 2-1. Az élcsoport: 1. Paris St.  
Germain 44 pont, 2. Lens 40, 3. Olympique Marseille 36. 

Európai focikörkép 

Német sajtóértesülések szerint újra meg kellett 
műteni Gulácsi Pétert, a Bundesligában szereplő 
RB Lipcse labdarúgócsapatának magyar váloga-
tott kapusát, aki így nem tartott az együttessel az 
Abu-Dzabiban zajló edzőtáborba. 

A Bild híre alapján számos médium arról szá-
molt be, hogy a 32 éves hálóőrnek bakteriális fer-
tőzés alakult ki a korábban műtött térdében, ezért 
volt szükség az újabb beavatkozásra. 

Az 51-szeres válogatott Gulácsinak október  

5-én, a Celtic Glasgow elleni Bajnokok Ligája-
mérkőzés 13. percében egy passz közben szakadt 
el a keresztszalagja. Néhány nappal később Innsb-
ruckban megoperálták, és már a rehabilitációját 
végezte, a tervek szerint Abu-Dzabiba is társaival 
tartott volna, az újabb beavatkozás után azonban 
Lipcsében maradt. 

A Szoboszlai Dominiket és Willi Orbánt is fog-
lalkoztató Lipcse a harmadik helyen áll a Bundes-
ligában. 

Gulácsit újra megműtötték, nem utazhatott el 
az edzőtáborba 

Czimbalmos Ferenc Attila 

Öltözőbe vonul az FTC és az FCM a 2011-es szászrégeni mérkőzés félidejében  
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila 

Együtt a két csapat az 1971-es öregfiú-mérkőzésen
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Az „ínség” veszi rá a korrupcióra  
az EP-képviselőket?  

Az európai intézményeket 
sújtó korrupciós botrány, a Ka-
targate miatt ismét előtérbe 
került az európai parlamenti 
képviselők fizetésének kér-
dése.  

Az EP-képviselők bére azonos, va-
lamivel bruttó 9400 euró alatt van. 
Nettóban körülbelül 7300 euró. Ezt 
követően minden ország további adót 
vet ki, ezért az európai parlamenti 
képviselők nettó bére országonként 
eltérő. 

Ott vannak még a különböző jutta-
tások: a brüsszeli vagy strasbourgi 
munkába járás utazási költségeinek 
megtérítésén túl az EP-képviselőknek 
a saját országukon kívüli tevékenysé-
gekre is jár költségtérítés, évente ma-
ximum mintegy 4700 euró. A 
szállásköltségek napidíja minden, 
Brüsszelben vagy Strasbourgban töl-
tött hivatalos nap után 328 euró. 

Az irodai költségek (bérleti díj, 
számítógépek, telefonok és egyéb 
eszközök) után járó juttatás közel 
4800 euró. Ezenkívül havonta közel 
27.000 euró áll rendelkezésükre, 
hogy személyi asszisztenseket alkal-
mazhassanak. Ezt az összeget nem 
közvetlenül nekik fizetik ki. 

Arany ejtőernyő 
Mikor egy EP-képviselő távozik a 

hivatalából, akkor sem engedik el a 
kezét rögtön, úgynevezett arany ejtő-
ernyő vár rá, ha legalább egy évig az 
EU törvényhozójaként dolgozott. 

A képviselők a fizetésükkel egyen-
értékű átmeneti juttatásban részesül-
hetnek annyi hónapon át, ahány évig 
hivatalban voltak, de maximum két 
évig. 

Ez azt jelenti, hogy a mandátuma 
megszűnése után még további 
210.185 eurót kereshet egy politikus, 
ha nem vállal más szerepet a parla-
mentben, vagy más köztisztséget. 
Ebben az esetben az új tisztsége után 
járó fizetés összegét levonják az át-
meneti juttatásból. 

Ha a képviselő egyidejűleg jogo-
sult az átmeneti juttatásra és az öreg-
ségi vagy a rokkantsági nyugdíjra, 
választania kell közöttük. 

Ha a távozó törvényhozó a privát 
szektorban helyezkedik el, vagy bár-
hol máshol, de nem közhivatalban, 
akkor a teljes juttatás jár neki, függet-
lenül attól, hogy miért távozott. 

Nemcsak azoknak a képviselőknek 
van joguk az átmeneti juttatáshoz, 
akiket nem választanak meg újra az 
EP-választásokon, hanem azoknak is, 
akik, mindegy, milyen okból, befeje-
zik a munkásságukat a törvényhozás 
közepén (más posztot vállalnak az 
EP-n belül vagy távoznak). 

Az EP-képviselők utazási költsé-
gei megtérítik, amikor az Európai 
Parlament találkozói miatt utaznak, 
ha számlával igazolják azokat, a kö-
vetkező esetekben:  

– legfeljebb business osztályú vagy 
hasonló repülőjegy, vagy első osztá-
lyú vonatjegy, vagy – 0,53 euró/km 

összegig – személyautóval történő, 
legfeljebb 1000 km hosszú utazás.  

Átalányjuttatást is kapnak, amit a 
távolság és az utazás időtartamának 
függvényében állapítanak meg szá-
mukra a további esetleges utazási 
költségekre. 

Emellett évi 4.454 euró összegig 
megtérítik a képviselőknek a saját 
tagállamukon kívüli, munkájuk miatti 
utazásaik költségét. 

Napidíj 
Az európai törvényhozók napi 320 

eurót kapnak, hogy fedezzék a szál-
lásköltségeket és egyéb kiadásaikat, 
amikor Brüsszelben vagy Strasbourg-
ban vannak a munkájuk miatt. Ezt a 
pénzt a hotel és az étkezések kifize-
tésére, illetve minden más felmerülő 
kiadás fedezésére kapják. 

Ha egy plenáris szavazás napján a 
név szerinti szavazások kevesebb 
mint felén voksol egy képviselő, 
akkor hiába írta alá a jelenléti ívet, a 
fenti összegnek csak a felét (160 
eurót) kapja. 

Az EU-n kívüli találkozóknál szin-
tén 160 euró a juttatás, a hotelszám-
lákat nem ebből térítik meg. 

Orvosi költségek 
A képviselők jogosultak orvosi ki-

adásaik kétharmadának megtéríté-
sére. 

A fizetések és juttatások nyilváno-
sak, megtekinthetők az Európai Par-
lament hivatalos honlapján. (Forrás: 
Euronews, az EP honlapja) 

Vízkereszt ünnepe  
A nyugati kereszténységben ja-
nuár 6. vízkereszt, avagy a há-
romkirályok, másképpen a 
napkeleti bölcsek ünnepe, a ka-
tolikus egyház egyik legfonto-
sabb ünnepe. Az MTVA 
Sajtóarchívumának anyaga: 

Vízkereszt a karácsonyi ünnepek 
zárónapja, ezután kezdődik a farsangi 
időszak. (A még a Julián-naptárt hasz-
náló keleti kereszténységben kará-
csony január 7-ére esik, és tizenhárom 
nappal később ünneplik a vízkeresz-
tet.) Az ünnep liturgiában használatos 
elnevezése a görög Epiphania Do-
mini, azaz Urunk megjelenése, a ma-
gyar vízkereszt elnevezés a víz 
megszentelésének szertartásából szár-
mazik. (Az epifánia a görög vallásban 
egy isten váratlan és érezhető, jót 
hozó megjelenése, a római császár-
kultusz idején a kifejezést az ural-
kodó, azaz a megtestesült isten 
ünnepélyes látogatására használták.) 

Az ünnep először a 3. század végén 
jelent meg keleten, majd a 4. század-
ban nyugaton, mindig január 6-án. 
Mivel a 4. századtól Jézus születésé-
nek ünnepe, a karácsony keleten és 
nyugaton is elkülönült az epifániától, 
a vízkereszt ünnepe azóta három je-
lentést hordoz: a napkeleti bölcsek el-
jövetelét, Jézus megkereszteltetését, 
illetve csodatételét a kánai menyeg-
zőn. Teológiai értelmezése: Jézus 
Krisztusban Isten jelent meg az em-
berek igazi Megváltójaként, az ünnep 
liturgiája Jézus hármas megjelenésé-
ről emlékezik meg. 

Az első jelentés a háromkirályok, 
avagy a napkeleti bölcsek érkezésé-
nek ünneplése. Máté evangéliuma 
(Mt 2,1-16) szerint a háromkirályok a 
betlehemi csillag által vezéreltetve 
jöttek keletről Júdeába, hogy a zsidók 
újszülött királyának kifejezzék hódo-
latukat. Először Jeruzsálemben keres-
ték a kis Jézust, majd Heródes király 
gonosz szándékkal Betlehembe utasí-
totta őket; ott meglelték a kisdedet, 
akinek aranyat, tömjént és mirhát 
ajándékoztak. Az evangélium mágus-
nak nevezi őket, de nevüket nem em-

líti. A hagyomány szerint hárman vol-
tak, a 8. században élt Beda Venerabi-
lis nevüket is említi: Caspar, 
Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár. A tömjénezés 
szertartása a napkeleti bölcsek töm-
jénadományára emlékeztet. A három-
királyok hálás témául kínálkozott a 
festőművészetnek, híres alkotás pél-
dául Albrecht Dürer és Ferenczy Ká-
roly Háromkirályok című festménye 
is. 

A vízkereszt második evangéliumi 
története (Mt 3,13-17) szerint amikor 
Jézus harmincéves lett, elment a Jor-
dán folyóhoz, ahol Keresztelő Szent 
János megkeresztelte, és ettől kezdve 
tanítani kezdett. Megkereszteltetésé-
nek emlékére keleten ezen a napon 
osztották a keresztség szentségét, és 
áldották meg a vizeket, főleg a Jor-
dánt és a Nílust. 

Az ünnep harmadik evangéliumi 
jelenete: Jézus a kánai menyegzőn, 
édesanyja kérésére, az elfogyott bor 
pótlására első csodatételeként a vizet 
borrá változtatta (Jn 2,1). A házszen-
telés (benedictio domorum) szertar-
tása arra emlékeztet, hogy Jézus 
jelenlétével kitüntette, megszentelte a 
kánai házat. 

Krisztus keresztségének emlékére 
a vízkereszt volt az ünnepi kereszte-
lések napja, a katolikus egyház töm-
jént és vizet szentelt, innen az ünnep 
elnevezése. Az ünnepi népszokások 
közé tartozott a csillagozás vagy há-
romkirályjárás hagyománya, a bibliai 
királyokat megszemélyesítő alakos-
kodók köszöntő felvonulása, dramati-
kus játéka. Az alakokat – a 
betlehemezés mintájára – gyerekek 
személyesítették meg. Legfőbb kel-
léke a csillag volt, amely mutatta az 
utat Betlehembe. Jellegzetes viselet-
darabjuk a díszes papírsüveg. Minden 
esetben elénekelték a csillagéneket, 
melynek utolsó két sora így hangzik: 
„Szép jel és szép csillag / Szép na-
punk támad.” 

Vízkereszt napján szokásban volt a 
szentelmények hazavitele is: a szen-
teltvíznek gyógyító hatást tulajdoní-

tottak és minden betegségre használ-
ták, de hintettek belőle a bölcsőre, a 
menyasszony koszorújára, a halott ko-
porsójára is. A következő januárig 
üvegben vagy nagy korsóban tartot-
ták; ami megmaradt a következő víz-
keresztre, azt a kútba öntötték, hogy 
annak vize meg ne romoljon. A háza-
kat vízzel és sóval szentelték meg, és 
a pap krétával írta a szemöldökfára a 
házszentelés évét és a G. M. B. betű-
ket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). A 
vízkereszti népszokásokból mára 
jobbára csak annyi maradt meg, hogy 
ekkor szedik le a karácsonyfát. 

Vízkereszt egyben a nagyböjtig 
tartó farsangi időszak kezdete is. 
Hossza változó, a nagyböjt kezdetét 
jelentő hamvazószerda időpontjától 
függ. Magyarországon a farsangi szo-
kások a középkorban honosodtak 
meg, a farsang elnevezése középkori 
német eredetű lehet. A farsang a kö-
zelgő tavasz örömünnepe, egyben a 
tél és tavasz jelképes küzdelmének 
megjelenítése is. 

A farsang rítusai és hiedelmei fő-
ként a farsangvasárnaptól húshagyó-
keddig tartó három utolsó farsangi 
napra („a farsang farkára”) vonatkoz-
nak. Ez a télbúcsúztató karneváli idő-
szak, ilyenkor rendezik a híres riói és 
velencei karnevált, Magyarországon a 
mohácsi busójárást. A farsang a pár-
választás és az esküvők időszaka is 
volt, mert a nagyböjt időszakában már 
nem lehetett esküvőket tartani. A bá-
lokon és táncmulatságokon számos 
eljegyzésre is sor került. A lányok ro-
konaik közvetítésével bokrétát adtak 
a kiszemelt legénynek, aki a farsang 
végén nyilvános színvallásként a ka-
lapjára tűzte. A farsangvasárnap utáni 
hétfőn tartották az asszonyfarsangot, 
amikor a nők korlátlanul ihattak, férfi 
módra mulathattak. Általános velejá-
rója a farsang ünneplésének a rítusok 
bőség- és termékenységvarázsló jel-
lege, például a kender, a szőlő megva-
rázslása a farsangi ételmaradékokkal. 
Jellegzetes farsangi ételek a káposzta, 
a disznóhús és az elengedhetetlen far-
sangi fánk. (MTI)

Másfél millió euró elektromos 
háztartási készülékekből 

Veszélyes hulladéknak mi-
nősített elektromos ház-
tartási készülékekkel ke- 
reskedő nemzetközi bűn-
szervezetet számoltak fel 
Spanyolországban a Ka-
nári-szigeteken. A bűn-
szervezet az elmúlt két 
évben mintegy másfél mil-
lió euró bevételre tett szert 
a főként afrikai országokba 
– Nigériába, Ghánába, Ma-
uritániába, Szenegálba – 
exportált és eladott veszé-
lyes hulladékokból. 

A Fortuna (szerencse) névre 
keresztelt akcióban a Las Pal-
mas-i polgárőr-parancsnokság 
természetvédelmi felügyeletéért 
felelős munkatársai mellett a 
helyi adó- és vámhivatal mun-
katársai vettek részt. A novem-
beri és decemberi műveletben 
őrizetbe vett 43 személy ellen 
indítottak eljárást eddig, veszé-
lyes hulladékkal való kereske-
delemmel, okirat-hamisítással, 
környezetszennyezéssel és bűn-
szervezetben való segédkezés-
sel vádolják őket – olvasható a 
kanári-szigeteki rádió- és tele-
víziószolgáltató (RTVC) hon-
lapján. 

A vámfelügyelet és a polgár-
őrség közös közleményében ki-
fejtették, hogy a nyomozás 
akkor kezdődött, amikor Gran 
Canarián felfedeztek öt titkos 
létesítményt, amelyek illegáli-
san összegyűjtött hulladékok 
kezelésével foglalkoztak a kise-
lejtezett háztartási eszközök – 
mikrohullámú sütő, hűtő-, fa-
gyasztószekrény, televízió – 
összegyűjtésétől kezdve a táro-
láson át a későbbi elszállításig 
és másodkézből való eladásig. 

A hatóságok mintegy 300 

tonnányi veszélyes hulladékot 
foglaltak le a gyűjtőhelyeken, és 
14 konténernyi – indulásra kész 
– hajórakományt. A nyomozás 
során kiderült, hogy az elmúlt 
két évben illegálisan Afrikába 
eljuttatott 331 konténernyi áru – 
csaknem ötezer tonnányi hulla-
dék – elszállítását ugyanazok 
irányították és szervezték meg, 
akik a hamis dokumentumokat 
szolgáltatták – írta az europa- 
press.es spanyol nyelvű hírpor-
tál. 

A veszélyes hulladékok táro-
lása, kezelése és megsemmisí-
tése szigorú törvényi szabá- 
lyozás alá esik Spanyolország-
ban, ezért a bűnbanda veszélyes 
hulladékok kezelésével foglal-
kozó fantomcéget alapított, 
hogy az illegálisan összegyűj-
tött hulladékot hamis hatósági 
eredettanúsítvánnyal és hulladé-
kazonosító dokumentumokkal 
láthassák el és szállíthassák el 
La Luz kikötőjéből. Az eladá-
sokban a bűnszervezetet a hoz-
zájuk tartozó hulladékkezelő és 
műszaki szolgáltató cégek tá-
mogatták. 

A veszélyesnek minősített 
hulladékot hasznos élettartamá-
nak végén törvényileg meghatá-
rozott kezelőhöz kell szállítani, 
mivel higanyt, ólmot, kadmiu-
mot, arzént, foszfort és egyéb 
mérgező gázt tartalmaz, ame-
lyek közvetlen hatással vannak 
például az ózonrétegre, vala-
mint befolyással lehetnek az ég-
hajlatváltozásra is. 

A letartóztatottakkal szem-
beni eljárást a nyomozás befe-
jeztével a Las Palmas 
tartományi környezetvédelmi 
koordinációs ügyészség foly-
tatja le. (MTI) 

Belgium tesztelni fogja a Kínából 
érkező repülőgépek szennyvizét 

A Kínából Belgiumba ér-
kező utazókat érintő új in-
tézkedéseket jelentett be 
a belga kormány a korona-
vírus-járvánnyal összefüg-
gésben: tesztkötelezettség 
nem lesz, de a repülőgépek 
szennyvizét elemezni fog-
ják, új vírusvariánsok után 
kutatva – írta a The Brus-
sels Times című angol 
nyelvű brüsszeli hírportál. 

A beszámoló szerint Frank 
Vandenbroucke belga egészség-
ügyi miniszter azzal indokolta 
az intézkedés fontosságát, hogy 
Belgium további információkat 
tudjon gyűjteni az új koronaví-
rus-variánsok lehetséges terje-
déséről. 

„Ami ma Kínában történik, 
az drámai” – fogalmazott Van-
denbroucke, majd hozzátette: a 
belga kormányt aggasztja a fer-
tőzöttek és a halálesetek nagy 
száma Kínában. Kiemelte: a 
kínai esetszámok nem okoznak 
azonnali kockázatot Belgium-
ban, köszönhetően a nagyarányú 
beoltottságnak. 

A miniszter tájékoztatása sze-
rint a brüsszeli Zaventem nem-
zetközi repülőtérre Kínából 
érkező közvetlen járatok közül 
heti két repülőgép szennyvizét 
fogják vizsgálni, ami lehetővé 
teszi a vírus genomjának, azaz 
teljes örökítő információjának 
vizsgálatát az esetleges új vari-
ánsok kimutatására. Emellett a 
repülőgép utasainak, illetve 
azoknak, akik az elmúlt hét nap-
ban Kínában jártak, és tüneteket 

mutatnak, gyorstesztet és lehe-
tőség szerint PCR-tesztet kell 
végezniük. Az intézkedés célja 
az éberség fenntartása, valamint 
egy újabb járványhullám és egy 
esetleges ismeretlen vírusvari-
áns elleni felkészülés – tette 
hozzá a belga egészségügyi mi-
niszter. 

A La Libre Belgique című 
francia nyelvű belga napilap 
szerdai beszámolója szerint Oli-
vier Véran belga szövetségi kor-
mányszóvivő közölte: meg kell 
fontolni a Covid-teszt bevezeté-
sét minden Kínából érkező utas 
esetében. Elmondta, hogy egy 
Kínából érkezett keddi járat uta-
sai között végzett tesztelés ered-
ménye szerint minden harmadik 
utasnak pozitív lett a tesztje. Ez 
igazolja a frissen bevezetett in-
tézkedések szükségességét – 
tette hozzá. 

Az illetékes belga közegész-
ségügyi hatóság legfrissebb tá-
jékoztatása szerint az elmúlt egy 
hétben átlagosan naponta 1440 
ember szervezetében mutatták 
ki a koronavírust Belgiumban, 
ami egyszázalékos emelkedést 
jelent az előző hétnapos idő-
szakhoz képest. Naponta átlago-
san 130 embert szállítanak 
kórházba koronavírus-fertőzés 
miatt, 19 százalékkal többet, 
mint az előző héten. Jelenleg 
1985 fertőzöttet ápolnak belga 
kórházakban. Belgiumban na-
ponta átlagosan 10-en halnak 
meg a fertőzésben, ez a mu- 
tató 41 százalékos emelkedést 
mutat. (MTI) 



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést  
cserépből vagy lemezből, hidroizo- 
lációt, meszelést és bármilyen javí-
tást. Tel. 0745-680-818, Csaba. 
(18317-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, 
tetőfedést Lindab lemezzel, bármilyen 
javítást, benti munkát, festést, glettolást. 
Hívjanak bizalommal, bármiben 
rendelkezésükre állunk! Tel. 0767-837-
782. (18331) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Az idő elmúlhat, szállhatnak 
az évek, míg élünk, nem 
feledünk téged. 
Fájó szívvel emlékezünk a 
nyárádszentbenedeki özv. 
MORÉH GYÖRGYNÉRE szül. 
MORÉH ERZSÉBET halálának 
18. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Szerettei. (18326) 

BARNI! Eltelt még egy év. 
Hiányzol!  
Barátaid. (18315-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
Mély fájdalommal tudatjuk,  
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, anyós, 
nagynéni, rokon és jó szomszéd, 

MOLNÁR ILONA 
(KACSÓ ICA) 

a Cukorgyár és a Kábelgyár  
volt dolgozója  

életének 92. évében csendesen 
megpihent. 
Temetése 2023. január 6-án, pén-
teken 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (18330) 
 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  
PÉTER EMMA MÁRIA  

MAGDOLNA  
január 3-án, életének 101. évében 
csendesen visszaadta lelkét Te-
remtőjének. 
Drága halottunk temetése január 
6-án 13 órakor lesz a katolikus te-
mető felső kápolnájából. 

A gyászoló család. (sz.-I) 

„Te a jóságodat két marékkal 
szórtad, 
Önzetlenül adtál jónak és rossz-
nak. 
Mindig egy célod volt, a csalá-
dért élni. 
Ezt a halál tudta csak széttépni. 
Míg közöttünk voltál, mi nagyon 
szerettünk. 
Hiányzol nekünk, soha nem fele-
dünk.” 
Szomorúan tudatjuk, hogy a 
drága férj, édesapa, nagy- 
tata, dédnagytata, testvér, ro- 
kon,  

BENEDEK ANTAL  
86 éves korában elhunyt. 
Drága halottunk temetése január 
6-án, pénteken 15 órakor lesz a 
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló  
család. (-I) 

 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Búcsúzom volt kollégámtól, 
SZENGYELI ÉVÁTÓL. 
Őszinte részvétem a gyászoló 
családnak. Nyugodjon béké-
ben!  
Vajda Annamária. (18337-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM FUTÁR munkatársat keres.  
Követelmények: B kategóriájú vezetői engedély, komoly hozzáállás. 
Munkakörülmények: piacszintű fizetés, napi menü. Részletekért 
hívja a  0730-525-535-ös telefonszámot. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

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

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

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet  

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es  

telefonon.

FONTOS   
TELEFONSZÁMOK 
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A magyar költészet egyik  
legkiemelkedőbb  alakja, a költő, 

forradalmár, nemzeti hős  
Petőfi Sándor 1823-ban született, 

azaz pontosan 200 éve, ezért ebben 
az évben rá emlékezünk.  
A János vitéz a  gyerekek  

és felnőttek egyik legkedvesebb  
olvasmánya.  

Éljük át együtt e mű izgalmait  
a Maros Művészegyüttes előadásán 

keresztül  
január 10-én  

19 órai kezdettel! 
Helyek foglalhatók  

a 0757-059 594-es  
telefonszámon. 


