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A titok csodává lett
Ha advent idején lehunyom a sze-
mem, régi karácsonyok illatát érzem.
Színesen kavarodik emlékezetemben
a konyhában duruzsoló kályha szélén
száradó vanília, a rézmozsárban meg-
tört fahéj, a frissen reszelt citrom- és
narancshéj különleges, a lerben fel-
növő sütemény édes, a fenyő fanyar,
a gyertyák békességet lobogó illata,
ami együtt a gyermekkori ünnepeket
idézi.
____________5.
Új életet adni 
a fának
Az idén a Hagyományok Háza és a
Kallós Alapítvány által Élő népművé-
szet címen meghirdetett XVII. orszá-
gos népművészeti kiállítást virtuális
térben rendezték meg. A díjazott népi
mesterek között van a mezőpaniti Bor-
bély Attila is, aki háromféle alkotással
nevezett be: kopjafával, egy kobozzal
és egy budapesti ház faragott oszlo-
pos verandájával, tornyával és átjáró-
jával.
____________6.
Oltási kampány
Románia készen áll, hogy az uniós or-
szágokkal egyszerre december 27-én
megkezdje a koronavírus elleni védő-
oltási kampányt. Mivel nemzetbizton-
sági ügynek nyilvánították, a kampány
szervezésében részt vesz a hadsereg
és a belügyi szervek is. A kampány
előkészítését és lebonyolítását egybe-
hangoló országos bizottság élére dr.
Valeriu Gheorghiţă katonaorvos ezre-
dest nevezték ki. 
____________8.
Az Azomureş 
4 millió eurót fektet
be egy új villamos-
áram-fejlesztő be-
rendezés
megépítésébe 
(közlemény)
____________10.

A marosvásárhelyi Samaritanus Mentőszolgálat olyan
forgatókönyvre készül, amikor a Covid–19-vírussal fer-
tőzött betegeket a kórházi férőhelyek hiányában ottho-
nukban kell majd kezelni. Az utóbbi másfél hónapban
már több olyan betegen segítettek, akiket koronavírus-
fertőzéssel saját lakásukban kezeltek. Jótékonysági ak-

ciójukhoz korszerű felszereléseket kell beszerezniük,
ebben segíthetnek mindazok, akik ismerik a mentőszol-
gálat tevékenységét. 

Szer Pálosy Piroska
(Folytatás a 4. oldalon)

A Samaritanus Mentőszolgálat közösségi akciója

Oxigént Marosvásárhelynek!

Fotó: Nagy Tibor

Az elszabott egyezség
Sokak számára szomorú valósággá válik egy röpke fél évtizeddel ko-

rábbi politikai erőmutatvány, amely azóta a bohózat kategóriáját is
megjárta: eldőlt, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az uni-
óból, és ez az eddig ismertek szerint tízezres nagyságrendű munkanél-
küliséget okoz csak szép hazánkban.

Amilyen tempóban rohan a világ, úgy tűnik, mintha nagyon régen
lett volna, de csak 2016 nyarán történt, hogy az akkori brit kormány-
főnek a brüsszeli bürokratákkal való csörtéi nyomán megtartották a
brexit-népszavazást. Nem gyakori, hogy egy kezdeményező a saját in-
dítványa ellen kampányoljon, de az illetővel pont ez esett meg, s bele
is bukott a játszadozásba, mert a szavazók kiléptették a közösségbe
csak 1973-ban felvett s teljes mellszéllességgel be sosem lépett sziget-
országot az unióból. Azóta eltelt négy és fél év, a szigeten s a kontinen-
sen is tartottak egy sor választást, amelyek nyomán a bársonyszékek
egy szakajtónyi politikust láttak jönni, majd menni, de a brit kilépést a
döntéshozóknak nem sikerült rendezniük. Noha még „tárgyalnak”, de
tekintve, hogy az Európai Parlament legnagyobb frakciójának vezetője
hétfőn úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen döntést nem lehet elsietni, bo-
rítékolhatjuk, hogy itt eredmény nem lesz. Az kétségtelen, hogy a kihí-
vás nem volt kicsi, mert egy ilyen ügy az élet összes létező területére,
ahol szabályozni kell a vitás kérdéseket, kihat, de pont azért tartják el
a választók és adófizetők a politikusokat, hogy az ilyen ügyeket 
tárgyalják és rendezzék le.

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)
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Ünnepek alatt a piacok zárva tartanak 
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a karácsonyi és újévi ünnepnapokon, december
25-26-án és január elsején és 2-án zárva lesznek az ügyke-
zelésükbe tartozó marosvásárhelyi piacok. 

Adakozni menő 
Ezzel a jelmondattal kezdeményezett jótékonysági gyűjtést
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem több diákja. A hideg-
völgyi Szivárvány iskola gyermekeit és a családjukat támo-
gató akcióhoz magánszemélyek és alapítványok is
csatlakoztak. A járványra való tekintettel csak pénzössze-
geket fogadnak el, amelyet Tálas Ferenc oktatóhoz juttat-
nak el, hogy az iskola nagyon változatos korosztályú és
különböző anyagi körülmények között élő diákjainak vásá-
roljon különböző eszközöket. Az adományokat a következő
bankszámlára lehet átutalni: Hu: Kovács Kata Milla, OTP
Bank, 11773133-00693398, Ro: Fodor Előd, BT IBAN,
RO26BTRLRONCRT0057406602, REVOLUT:
+40743429061/IBAN, RO14 BREL 0005 5048 4772 

Segítség karanténban lévőknek
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírá-
sainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyil-
vántartásában szereplő, kiszolgáltatott személyek számára
(a 18/2017-es sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyének
2. bekezdése szerint), a házi elkülönítés/karantén 14 napos
időtartamára, a SARS-COV 2-vírus terjedésének korláto-
zása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgató-
ságon, a 0365-430.859-es telefonszám 103-as
mellékállomásán kérhető. 

Meleg ételt biztosító utalványok 
Marosvásárhelyen 

A juttatást a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság nyilván-
tartásaiban szereplő, 75. életévüket betöltött személyek igé-
nyelhetik, akiknek jövedelme nem haladja meg a szociális
juttatás értékét, és akikre a 115/2020. számú sürgősségi
kormányrendelet előírásai vonatkoznak, amelyek értelmé-
ben 4 hónapon keresztül biztosítanak meleg ételt a hátrá-
nyos helyzetű személyeknek. A szociális utalványban
hajléktalan személyek vagy családok, kilakoltatott szemé-
lyek, családok és állandó lakhellyel nem rendelkező gyere-
kes családok, egyedülálló szülők is részesülnek. A kártyákat
havonta 180 lejjel töltik fel. Bővebb információkért a 0365-
430.851-es telefonszámot lehet hívni, vagy személyesen a
Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a Dózsa György
út 9. szám alatti székhelyen, hétköznapokon 8-12 óra kö-
zött, az egészségbiztonsági intézkedések betartásával.

Távolban egy fehér torony 
Megjelent Székely Ferenc kilencedik interjúkötete, a Távol-
ban egy fehér torony című, amely kortárs, kerek évfordulós
erdélyi vagy határon túli személyiségekkel való beszélge-
téseket tartalmaz. Bandi Árpádot, Erdei Jánost, Haáz Sán-
dort, Jakab Sámuelt, Kákonyi Csillát, Márkus Bélát, Nászta
Katalint, Székedi Ferencet, Tomcsányi Máriát és Tóth Bélát
szólaltatta meg a szerző. A kötetet a magyarországi Üveg-
hegy Kiadó adta ki. Tekintettel arra, hogy a vírusjárvány
miatt megszűntek a kötetbemutató rendezvények, a szerző
vállalja, hogy postán juttatja el azoknak, akik igénylik. Egy
kötet ára 30 lej, plusz a postaköltség. Kapható még a tavaly
kiadott Aranypénz című könyv is. Bővebben a következő e-
mail-címen lehet érdeklődni: szekelyferi@gmail.com 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

23., szerda
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 39 perckor. 
Az év 358. napja, 
hátravan 8 nap.

Megyei hírek

Dermesztő hideg. Szenteste. A kis csillag fényesebben
ragyog, mint eddig bármikor. Nagyon messze van, így
apró körvonalait igen nehéz szemügyre venni. Ma mégis
sikerül. Az ég mélységében életre kel, szívében szeretet-
tel, hittel, reménnyel. A szerény hajlékok ajtófélfáin a ka-
rácsony szimbóluma, a fagyöngy jelzi a szeretet ünnepét.
Köd száll a falusi, füstölgő kéményű házakra. A csípős
hideget a fáskályha próbája enyhíteni. Nehéz dolga van
ám, kevés a tűzifa ezen a vidéken. A kemence szívében
sült mákos és diós kalács illatára az utcán játszó gyer-
mekek mind hazasietnek. Erre vártak egész évben, hogy
langyos tejjel falatozzák a karácsonyi süteményt. Nagy

szeretettel és odafigyeléssel készítette nagymama külön-
leges receptje alapján. Fehér minden, a léptek alatt
ropog a hó. A kántáló fiatalok éneke felcsendül a falusi
csendben minden otthon előtt. A dallamok melegséggel
töltik el a lelkeket. A karácsonyfákon alig néhány dísz
pompázik: kevéske angyalhaj, néhány, kézzel készített fe-
nyődísz. De mégis, ezek a fenyők a legcsodálatosabbak.
Az ablakon fényesség szűrődik be. A csillagocska bete-
kint a szobába, ezüstmosolyt szórva a fenyőfa feldíszített
ágaira. 

Az angyalka elhozta a legszebb ajándékot, amit az
ember kívánhat az év minden napján, de főleg az ünnepek-
kor. A szeretet, a béke, az öröm kincse érkezett meg az an-
gyalok szárnyán. 

Ajándék, angyalok szárnyán

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________ 2020. december 23., szerda

Paradicsom kőkertjében 
– online bemutató 

A Maros Művészegyüttes Paradicsom kőkertjében
című új műsorának bemutatóját lehet megtekinteni
december 25-én, pénteken 19 órától a Maros Művész-
együttes közösségi oldalán. A műsor címét az egyik
legrégebbi karácsonyi ének adja, amely csak az archa-
ikus zenei réteget őrző tájakon maradt fenn. A többsé-
gében székelyföldi hagyományokat, énekeket
megjelenítő műsorban helyet kapnak régi, ma már nem
élő szokások, melyeket archív filmek, néprajzi adattá-
rak őriznek. Ilyen az egész magyar nyelvterületen leírt
pásztorjáték és ennek egy speciális változata, a rend-
kívüli régies vonásokat őrző bukovinai székely betle-
hemezés vagy „csobánolás” is. Az előadás a
keresztény Európa szokásrendjéből is felvonultatja
azokat a gyöngyszemeket, amelyek a környezetünk-
ben formálódtak ki. Rendező Varga János, énekel Kás-
ler Magda, kíséri a Maros Művészegyüttes zenekara.

Matyi és barátai 
– bábos videósorozat 

Bábos ismeretterjesztő videósorozatot indított a ma-
rosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház óvodá-
soknak és kisiskolásoknak. Minden pénteken 18 órától
ingyenesen elérhetővé válik egy-egy újabb rész a szín-

ház Facebook-oldalán. A forgatókönyvet írta és ren-
dezte Barabás Olga. Főszerepben: Bonczidai Dezső,
Matyi hangja: Cseke Anna. Közreműködnek az Ariel
színház bábszínészei. Videótechnikai tanácsadás- /
vágás- / videó-utómunka: Sebesi Sándor. Filmezés- /
zene- / hangutómunka: Fehér Csaba. Hangfelvétel:
Koppány István. Világítás: Tóth László. Ügyelő: Dull
János. Technikai munkatárs: Máthé Sándor. 

Kert a Bernády Házban 
A Kert – Grădină – Garden című kiállítással lépett a
marosvásárhelyi érdeklődők elé Herman Levente fes-
tőművész. Munkái a Bernády Házban tekinthetők meg.
A MAMŰ és az Élesdi Művésztelep Egyesület tagja
Magyarországon vált a vizuális művészetek markáns
egyéniségévé, hosszabb ottani tartózkodás után tért
vissza Erdélybe, szülővárosába, Marosvásárhelyre. Al-
kotásaiból többet megismerhetett a helyi közönség,
főleg a Kultúrpalotában évekkel ezelőtt megrendezett
egyéni tárlatának köszönhetően. A járványügyi előírá-
sokhoz igazodó mostani kiállításon újabb művekkel
mutatkozott be. 

Húsz év művészet Mezőpanitban 
Húsz év művészet Mezőpanitban címmel tárlat tekint-
hető meg a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János termében. A kiállított munkák
a mezőpaniti Molnár Dénes Alkotótábor anyagából
valók. A kiállítás december folyamán látogatható, a jár-
ványügyi szabályok betartásával. 

RENDEZVÉNYEK

József s Mária maszkot vásárolnak,
mert Betlehemig hosszú út vár rájuk,
az utak mentén ellenőrök állnak,
jó, ha kéznél van, attól nem lesz káruk.

Néhány nap után végre megérkeznek,
ám a szállodák mind zárva tartanak,
szállás felől hiába érdeklődnek,
nem jutnak szívekig a kérő szavak.

Nem csak Mária, Szent József is fáradt,
noha lelkükben a Szentlélek áradt;
a város szélére ő vezeti ki,

hol egy istállóban majd megszülheti
s jászolba fekteti egyszülött Fiát –
örüljön jöttének az egész világ. 

2020. november 13.

Örüljön jöttének

Hirdetési irodánk 
ünnepi nyitvatartása:

– december 23-án, szerdán 9–15 óra kö-
zött:  nyitva
– 24-én, 25-én, 26-án, 27-én:  zárva
– december 28-án, hétfőn 9–15 óra kö-
zött:  nyitva 
Következő lapszámunk a Műsorkalauz
melléklettel holnap, december 24-én je-
lenik meg.

Érdeklődni a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

A Sylevy Salubriserv Kft. 
tájékoztatja a lakosságot,

hogy az ünnepek alatt, de-
cember 25-én és január 

1-jén a cég munkatársai nem
szállítják el a szemetet Maros-
vásárhely utcáiról és lakótelepeiről.  

A Sylevy Salubriserv Kft.
kellemes ünnepeket kíván!

Szabó Blanka

Baricz Lajos



Ludovic Orban korábbi miniszter-
elnököt, az eddig kisebbségben
kormányzó PNL vezetőjét válasz-
totta meg elnökévé a választások
nyomán újonnan megalakult kép-
viselőház kedd hajnalban.

A képviselőház hétfői alakuló ülése
azért tartott kedd hajnalig, mert a man-
dátumigazolás és a frakciók közti elhú-
zódó egyeztetések után este hatkor
kezdődött csak meg – és éjfél után ért
véget – a törvényhozók eskütétele: a 329
igazolt mandátumú képviselő közül 322
tette le a hivatali esküt.

Orban a december 6-i választások
után mondott le a kormányfői tisztségről,
miután pártja a reméltnél gyengébb ered-
ményt ért el. Román médiaértesülések
szerint a PNL több megyei szervezete lá-

zong Orban ellen, mivel úgy értékelik: túl
nagy engedményeket tett – sok „pénzes”
minisztériumot engedett át – a koalíciós
partnereknek annak érdekében, hogy
megszerezze támogatásukat a házelnöki
tisztség elfoglalásához. A párton belüli
elégedetlenkedés azonban nem mutatko-
zott meg a szavazáson.

Orbant 179 vokssal választották meg
a képviselőház élére, míg ellenjelöltje,
Alfred Simonis szociáldemokrata képvi-
selő 110 szavazatot kapott.

A jobbközép kormánykoalíciónak – a
kormányoldalt hagyományosan támo-
gató kisebbségi frakcióval együtt – 187
voksa van a képviselőházban.

A PNL az USR-PLUS, illetve az
RMDSZ részvételével készül koalíciós
kormányt alakítani, Florin Cîţu (PNL)

jelenlegi pénzügyminiszter vezetésével
– erről hétfőn koalíciós megállapodást is
aláírtak a pártok.

A szenátus élére a megállapodás sze-
rint az USR-PLUS jelölhetett elnököt.
Ennek megfelelően Anca Dragut, az
egykori szakértői Cioloş-kormány pénz-
ügyminiszterét választották meg hétfőn
a szenátus elnökévé 75 támogató szava-
zattal, míg szociáldemokraták ellenje-
löltjére, Lucian Romaşcanura 51
szenátor voksolt.

A 136 tagú szenátusban a jobbközép
koalíciónak 75 tagja van.

A parlament megalakulása és a házel-
nökök megválasztása előfeltétele volt
annak, hogy – a koalíció reményei sze-
rint még karácsony előtt – beiktassák az
új kormányt. (MTI)

Klaus Iohannis kedden délutánra hívta konzultáci-
óra a parlamenti pártok képviselőit a kormányala-
kítás tárgyában. Az államelnök a múlt héten már
konzultált ez ügyben a parlamenti pártok képvise-
lőivel, de az egyeztetés akkor nem járt eredmény-
nyel.

A PNL–USR-PLUS–RMDSZ koalíció pártjai közösen vet-
tek részt a megbeszélésen, amely után a pártelnökök nyilat-
koztak.

Ludovic Orban, a PNL elnöke azt emelte ki, hogy azért
mentek együtt a tanácskozásra, mert már a választás után el-
döntötték, hogy egy jobbközép koalíciót hoznak létre, hogy
véghez vihessék azokat a reformokat, amelyekre az országnak
szüksége van.

Dacian Cioloş, a PLUS elnöke annyit mondott, tudatták az
elnökkel, hogy mind a négy párt egyetértett Florin Cîţu kor-
mányfőjelölt személyében, és elkészült a kormányprogram is,
amelyet gyakorlatba ültethetnek. Akár már ezen a héten meg-
alakulhat az új kormány, amely partnerként tekint az elnöki
kabinetre. Romániának reformokra van szüksége, és mi ké-
szen állunk a kezdésre – fogalmazott Cioloş.

Dan Barna, az USR elnöke szerint a Klaus Iohannisszal
folytatott tárgyalás egy pragmatikus beszélgetés volt, amelyen
tudatták az államfővel, hogy felelősen állnak a feladatokhoz

a következő időszakban. Megismételte: az országnak refor-
mokra van szüksége, és ezt a választók is elvárják. Barna sze-
rint az, hogy a koalíció ilyen rövid időn belül összeállt és
elkészült a kormányprogram is, azt mutatja, hogy Romániának
egy erős kormánya lesz a következő négy évben.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt hangsúlyozta,
hogy a következő négy évben együtt kívánnak dolgozni, és
ehhez megvan a szakértelmük és a tapasztalatuk is. „Opti-
mista vagyok, mert néhány nap alatt sikerült összeállítani a
csapatot, és már holnap este a parlamenti szavazást köve-
tően be is lehet iktatni az új kormányt” – tudatta Kelemen
Hunor.

Elsőként a PSD küldöttségének kellett volna az elnökkel
találkoznia, a szociáldemokraták azonban nem mentek el a
konzultációra. Marcel Ciolacu, a PSD elnöke szerint a vesz-
tesek csoportja alkotott többséget, amelynek nincs legitimi-
tása, és nincs joguk kormányfőt állítani sem. A pártelnök
megismételte: a PSD teljes mértékben ellenzékbe vonul.

George Simion, az AUR elnöke a Cotroceni-palotához ér-
kezve közölte, csupán az alkotmányos procedúra tiszteletben
tartása végett vett részt a találkozón Klaus Iohanisszal. Az
AUR-elnök közölte, komolyan fogják venni a parlamenti el-
lenzéki munkát, és a szakbizottságokban fogják érvényesíteni
erejüket. (hírösszefoglaló)

Az RMDSZ Kelemen Hunort, Cseke Attilát, Tánczos
Barnát és Novák Károly Eduárdot jelöli az alakuló
Cîţu-kormányba. A Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) hétfő este jóváhagyta az RMDSZ miniszter-
elnökhelyettes- és miniszterjelöltjeit – közölte a
szövetség sajtószolgálata.

A sajtóba kiszivárgott neveket Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök erősítette meg a hétfőn délután tartott sajtótájékoztató-
ján. Elmondta: az RMDSZ kisparlamentjének tekintett
Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) hétfő délutáni online
ülésén megszavazta a kormányban való részvételt.

Az előterjesztés értelmében Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nököt miniszterelnök-helyettesi tisztségre, Cseke Attilát fej-
lesztési miniszternek, Tánczos Barnát környezetvédelmi
miniszternek, Novák Károly Eduárdot pedig ifjúsági minisz-
ternek jelöli az RMDSZ.

Az RMDSZ elnöke elmondta: a kormányprogramban a ki-
sebbségeknek külön fejezetet szenteltek,  amelyben az iden-
titásmegőrzés intézményes garanciái szerepelnek. A program
kitér egy, a kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadá-
sára is, hiszen ezt az alkotmány írja elő. Valószínűnek tartotta,
hogy azt a törvényt porolják le és alakítják át, amelyet még
2007-ben a Tăriceanu-kormány terjesztett be a parlamentben.

Kelemen Hunor tájékoztatása szerint a kormányprogram
kitér arra is, hogy a közigazgatási törvénykönyv módosításá-
val csökkentik azt a küszöböt, amely fölött a helyi közigaz-
gatásban nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket.
Megjegyezte azonban: a kormányprogramban nem szerepel,
hogy a jelenlegi 20 százalékos arányt pontosan meddig csök-
kentik. Arra is kitért, hogy az RMDSZ javaslatai a program
gazdasági, munkaügyi és fejlesztési fejezetébe is bekerültek.
Nem került viszont be a kormányprogramba az USR által

szorgalmazott kétfordulós polgármester-választás, mert az
RMDSZ ezzel nem ért egyet. Hozzátette: abban egyeztek meg
a koalíciós partnerekkel, hogy a kormányprogram csak olyan
kitételeket tartalmazhat, amelyekben egyetértés van a koalí-
cióra lépő három politikai alakulat között.

Az RMDSZ-nek juttatott tárcák közül a Fejlesztési, Köz-
művesítési és Közigazgatási Minisztériumot és a Környezet-
védelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériumot is kiemelt
fontosságúnak minősítette. Előbbiről elmondta: a tárca nem-
csak kifizető hivatalként fog működni, hanem az egész ország
fejlesztési stratégiáját és az ország régiói közötti fejlesztési
egyenlőtlenségek kiegyensúlyozásának tervét is ez dolgozza
ki. Utóbbit azért tartotta fontosnak, mert az EU forrásainak a
felhasználásánál a fenntartható fejlődés és a környezetvéde-
lem fokozott figyelmet kap.

Kelemen Hunor elmondta: a miniszterelnök-helyettesi és
miniszteri tisztségeken túl az RMDSZ-nek 12 államtitkári és
egy helyettes államtitkári tisztség is jut.

Az MTI-nek az úzvölgyi katonatemetőre vonatkozó kérdé-
sére a politikus azt a meggyőződését hangoztatta, hogy erről
a két ország védelmi minisztériumának kell megállapodnia.
Azt is megemlítette, hogy a megállapodáshoz az RMDSZ po-
litikai hátszelet biztosít.

A magyar kormány által finanszírozott, de jelenleg kor-
mányközi megállapodásra váró erdélyi gazdaságfejlesztési
programra vonatkozó kérdésre Kelemen Hunor elmondta: a
kormányprogramban szerepel a román–magyar kétoldalú kap-
csolatok megerősítése, és ebben a keretben ez a program is
helyet fog kapni.

„Azon az állásponton vagyunk, hogy a Partiumban is foly-
tassuk azt, amit Székelyföldön elkezdtünk” – fogalmazott a
politikus. (MTI)

Megválasztották a parlament házelnökeit

Annak az árát, hogy a politikusok megbuktak a komp-
romisszumkötés vizsgáján, százezrek fogják megfizetni.
Egy frissen nyilvánosságra került tanulmány szerint
csak a textil- és ruhaiparban 130 ezer állás szűnik meg
a szigeten és a kontinensen amiatt, hogy a brit kilépést
nem sikerült rendezetten nyélbe ütni. A becslések szerint
ebből 12 ezer állás csak szép hazánkban szűnik meg, s
mi még aránylag jól jártunk, mert az olaszoknál több
mint kétszer ennyien kerülnek utcára. Igaz, hogy a di-
vatipart a brexit nélkül is mélyen övön alul ütötte a ko-
ronakrízis, mert a karanténintézkedések és a
kereskedelem online térbe költözése évszázados hagyo-
mányú, neves cégeket is csődbe sodort, és válságos
időkben a nem létfontosságú luxuskiadásokat kurtítja
meg először az emberek többsége. De az utóbbi időben
más gazdasági ágazatokból is voltak bőven olyan jel-
zések, hogy egy rendezetlen brexit nagy bajt fog hozni,
tehát könnyen lehet, hogy ennél nagyságrendekkel több
család megélhetése úszott el a kudarcot mindig a másik
félre hárító politikusok kompromisszumképtelenségén.

Lassul a járvány
A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelen-
tése szerint az utóbbi 24 órában 5009 újabb fertőzést
diagnosztizáltak, ami néhány százalékponttal elma-
rad az utóbbi két hét átlagától, az utóbbi napon el-
hunytak 155-ös száma viszont csaknem tíz
százalékkal meghaladja az utóbbi időszak átlagát. A
november 27-i 120 ezres csúcsról mostanig 75
ezerre csökkent az ismert aktív fertőzöttek száma, az
egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomás vi-
szont alig csökkent: a kórházakban továbbra is több
mint 11 ezer koronavírusos beteget kezelnek, és
1250 körül stagnál az intenzív terápián ápolt súlyos
esetek száma. (MTI)

Engedélyezte a Pfizer/Biontech
vakcinájának forgalmazását az EB

Az Európai Bizottság (EB) hétfő este engedélyezte a
Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú ko-
ronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forga-
lomba hozatalát; ez a SARS-Cov-2 koronavírus által
okozott betegség (Covid-19) elleni első vakcina,
amelynek megkezdődhet a tömeges alkalmazása az
Európai Unióban. A döntést Ursula von der Leyen, a
bizottság elnöke jelentette be. Sajtónyilatkozatában
elmondta, hogy az oltóanyag a forgalomba hozatali
jóváhagyás által mind a 27 uniós tagországban egy-
szerre és ugyanazon az áron lesz elérhető. Az első
oltóanyag-ellátmány december 26-án érkezik a né-
metországi gyógyszergyárból Belgiumba, így a töme-
ges beoltások minden tagállamban elkezdődhetnek
az azt követő napokon, 27-én, 28-án és 29-én. (MTI)

Rekordütemben nőtt 
a brit gazdaság teljesítménye

A legfrissebb, felülvizsgált adatok szerint rekordütem-
ben nőtt a brit gazdaság teljesítménye az idei harma-
dik negyedévben, de még mindig jelentősen elmarad
a koronavírus-járvány elhatalmasodása előtti szinttől.
A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett, ja-
vított második becslése szerint a brit hazai összter-
mék (GDP) 16 százalékkal emelkedett júliustól
szeptemberig az előző naptári negyedévvel össze-
vetve, tükrözve a koronavírus-járvány megfékezését
célzó, március végén életbe léptetett korlátozások fo-
kozatos feloldását. Ez volt a leggyorsabb negyedé-
ves növekedés a brit gazdaságban azóta, hogy a
statisztikai hivatal 1955-ben elkezdte a negyedévi
összevetésű GDP-adatok rendszeres közlését. (MTI)

Weber: az EP idén már nem
tudná jóváhagyni a kereskedelmi
megállapodást

Ha meg is születik a kereskedelmi megállapodás az
Európai Unióból idén kilépett Egyesült Királysággal,
az Európai Parlament nem fogja tudni még ebben az
évben jóváhagyni – írta Manfred Weber, az Európai
Néppárt uniós parlamenti frakcióvezetője hétfői Twit-
ter-üzenetében. Hozzátette: a brit fél túlságosan sok
időt vesztegetett politikai játékokkal. Az EP – mint az
unió egyetlen közvetlenül választott testülete – nem si-
etheti el a döntést. Egy ilyen fajsúlyú megállapodás na-
gyon fontos mindenki számára, akármilyen szöveget a
testület nem fog csak úgy megszavazni – jelezte. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a tanácsnak és az Európai Bi-
zottságnak meg kell találnia a továbblépés
lehetőségeit, míg az EP konstruktív partnerként támo-
gatja a tárgyalásokat, és továbbra is bizodalma van 
Michel Barnier főtárgyalóban. (MTI)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az elszabott egyezség

Az RMDSZ Kelemen Hunort, Cseke Attilát, Tánczos
Barnát és Novák Károly Eduárdot jelöli a kormányba

A koalíció pártjai közösen vettek részt 
az elnöki konzultáción
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Hazautazásunk alkalmával első gon-
dolataim egyike az volt, hogyan segít-
hetnénk mi is egy keveset Csaba
testvérnek a rendkívüli munkájában. Ta-
lálkozni szerettem volna vele, de végül
levélváltásnál maradtunk. Csaba atya
szinte azonnal válaszolt levelemre. A
sorai közül is árad a fény, a szeretet, a
jóság. Krisztusi alázattal teljesíti az
„egymás terhét hordozzátok” parancsát.
Sokan a fölöslegükből adnak, de Csaba
atya mindenét osztja szét. Isten kegyel-
méből vállalta magára a „magukra ha-
gyottak” sorsát, hogy ők is
megtapasztalják, mit jelent a társada-
lomban megbecsült, elfogadott polgár-
ként élni.

Gyakran „békekövetként” olvasok,
hallok róla, én azt mondom, Csaba atya
a szeretet nagykövete. Számtalan gyer-
mek lelki, testi szükségleteiről gondos-
kodik. Nem könnyű feladat, de ezt az
Úristen segítségével mindennap ellátja,
emberi erő és elképzelés feletti képes-
séggel, tehetséggel. Sok mindenre van
szüksége a több ezer gyermeknek na-
ponta. Többek között mindennapi ke-
nyérre! Arra kérem e sorok olvasóit,
indítsa meg őket a segíteni akarás, ta-
pasztalják meg: adni, szeretni jó!

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
weboldalán megtalálható, hogyan segít-

hetünk Csaba atyának ebben a szép,
egyedülálló munkájában, amit már 27
éve végez! Nem rezignáltan, belefá-
radva, hanem mindennap új erővel.
Isten áldása legyen vele!

Nemrég hallottam egy tanulságos tör-
ténetet: egy király azt mondta a helytar-
tójának, hogy menjen el a nagyvilágba,
és keresse meg a világ legboldogabb
emberét, és hozza el, amit az birtokol.
Vissza is jött nagy sokára a helytartó
üres kézzel. Amikor azt kérdezte tőle a
király, hogy hát nem hozta el, ami bol-
doggá tette a legboldogabb embert, azt
válaszolta a helytartó: „Uram királyom,
a világ legboldogabb emberének sem-
mije sincs!” 

Csaba atya lelkiekben gazdag, akár-
csak a boldog ember. Fogadjuk meg
összefogásra, összetartásra buzdító, biz-
tató szavait, és karácsonyra készülődve
szeressük egymást, figyeljünk ember-
társainkra és segítsünk ott, ahol tudunk!

Végezetül álljon itt Pál apostol szere-
tethimnuszának legszebb sora: „Most
megmarad a hit, remény, szeretet, e
három, ezek között pedig legnagyobb a
szeretet!”

Köszönettel és hálával. 
Isten áldja!

Lakatos Judit, Torontó

Mindennapi kenyér 
Jó ez nekünk? Szűkebb, tágabb körökben gyak-

ran elhangzik ez a borúlátón gyanakvó kérdés. A
kormányalakítási és parlamenti hercehurca idején
is így volt a napokban. Most már eldőlt, megvan
az egyezség, a romániai magyarság érdekvédelmi
szervezete, az RMDSZ a kormánykoalíció része
lett. Miniszterei, államtitkárai lesznek, a szenátus-
ban, képviselőházban is jelentős súllyal működhet
tovább. Jó ez nekünk? Persze. Elvileg mindenkép-
pen. Ha viszont kiderül, hogy a koalíció nem váltja
be a reményeket, nem az elvárások szintjén teljesít,
az RMDSZ-nek tett ígéreteit nem tartja be, az nagy
csalódást okoz, honi magyar közösségünk még in-
kább eltávolodik a politikától, politikusoktól, kö-
zösségi szervezetünktől. Szóval képviseletünknek
nem lesz könnyű dolga a továbbiakban. De miért
is lenne könnyű? Azért szavaztunk rájuk, hogy
nehéz körülmények között is a lehető legjobban tel-
jesítsenek. Ellenszélben is, ahogy mondani szokás.
Ellenszél, sőt vihar is mindegyre kavarodik majd,
ebben biztosak lehetünk. És nem csak azok kavar-
ják majd, akik bevallottan ellenünk vannak, lehet,
hogy azok még inkább, akikkel egyazon oldalra ál-
lított a sors vagy a politikai kényszerhelyzet. Meg-
látjuk. Egyelőre nagy kihívás, hogy egy
eremdéeszes miniszterelnök-helyettes és három mi-
niszter lesz a kormányban. Mondják, nem a leg-
fontosabb minisztériumokat bízzák a magyar
jelöltekre. Meglehet. De nagyon is fontos tárcák.
Ha nincs senki, aki részünkről konkrétan beleszól-

hat a területi fejlesztések, a fejlesztési befektetések
és stratégiák kérdéseibe, a környezetvédelem, a
fenntartható fejlődés ügyeibe, illetve az ifjúság és
a sport problémáiba, rengeteg olyan dologtól es-
hetünk el, amiknek hiánya még jobban megkese-
rítheti az életünket. 

Az utóbbi, a sport látszólag jelentéktelenebb,
de rengeteg embert izgat, érdekel, a békés együtt-
élés számos bajának éppen ez a kirobbantója. A
futballhuligánok a közéletet is megmérgezik, a
gyűlöletbeszéd ezen a területen fröcsköli a leg-
több toxikus indulatot. Anélkül, hogy ezt valaki is
megállítaná. Sőt, most még ideológiai, társa-
dalmi megerősítést is nyer az új, szélsőséges par-
lamenti alakulat révén. Fájhat majd a feje
miattuk a leendő sportminiszternek. A hőzöngők
talán majd őt is felszólítják, hogy hagyja el az or-
szágot. A jelek szerint máris bármit megengednek
maguknak. Úgy tűnik, csupa beteg társaság az
aranyosoké. Cédulájuk is van róla, mondták töb-
ben, amikor hétfőn, a parlament alakuló ülésekor
nem voltak hajlandók feltenni a maszkokat. Ki
tudja, mi van még a tarsolyukban. Ezért is jó,
hogy külön kisebbségi fejezetet kap a kormány-
program, amelyben benne lesznek az identitás
megőrzésének intézményes garanciái. Nyilván az
a kérdés is felmerülhet bennünk, hogy ki garan-
tálja a garancia érvényességét, és így tovább. Na,
ezért kár irigyelni azokat, akik fontos vezetői po-
zícióba kerülnek! (N.M.K.)

Erről jut eszembe

A karácsonyi és újévi ünnepna-
pok alatt is napközben 10–16 óra
között hívható a Samaritanus Men-
tőszolgálat diszpécserszolgálata.
Lehetőségükhöz mérten megpróbál-
ják teljesíteni a kéréseket. A közös-
ségi projekttel kapcsolatos
igényléseket díjmentesen végzik,
amennyiben bizonyítottan korona-
vírussal fertőzött betegről van szó,
és ezt a családorvos is alátá-
masztja. Ezáltal  olyan, fertőzésnek
kitett helyiségekbe is ellátogatnak,
amelyeket legtöbben nagy ívben el-
kerülnének. Más jellegű otthoni be-
teggondozási és egészségügyi
beavatkozásokat, így a gyorstesztek
elvégzését vagy injekció beadását,
infúzió bekötését stb. azonban nem
vállalhatják ingyen, a szerény költ-
ségvetésük ezt nem teszi lehetővé.

A Marosszéki Közösségi Alapít-
vány felkarolta legújabb tervüket,
és meghirdették az Oxigént Maros-
vásárhelynek! elnevezésű projekt
adománygyűjtő akcióját. Az ország
és Maros megye egészségügyi in-
tézményeinek helyzetét ismerve, a
cél a koronavírussal fertőzött bete-
gek otthoni szakszerű ellátása az
egyre zsúfoltabb kórházak mentesí-
tése érdekében.

A Samaritanus Mentőszolgálat
megalakulása óta a helyi közösséget
szolgálja, munkatársainak nagyon
sok kezdeményezésük volt, amelye-
ket önerőből, külső anyagi támoga-
tás nélkül valósítottak meg. Ennek
ellenére az országos egészségügyi
biztosító nem hajlandó finanszí-
rozni a szolgálatukat. A mentőszol-
gálat maroknyi csapata számára az
ösztönzést, a megfeszített hajtóerőt
nem az anyagi haszonszerzés je-
lenti, hanem a mindenkori segítő
szándék, a szűnni nem akaró, sok-
szor kétségbeesett betegek telefo-
nos felkéréseinek a teljesítése. A
tevékenységük, így a mostani fel-
ajánlásuk sem részesül finanszíro-
zásban az országos
egészségbiztosító részéről, annak
ellenére, hogy a betegek, családor-
vosok, egészségügyi személyzet
nap mint nap érzékeli a szaksze-
mélyzet hiányát. Az anyagi nehéz-
ségek ellenére a másfél hónapja
útjára indított kezdeményezéssel

eddig több mint hatvan Covid–19-
vírussal fertőzött, otthonában kezelt
betegen segítettek.
Leheletnyi segítség 
a magán-mentőszolgálatnak

Az Oxigént Marosvásárhelynek!
projektre a közösség eddig pozití-
van reagált. Civil szervezetek, ön-
kéntesek, vállalkozók egyesült
erővel támogatják a Samaritanus
Mentőszolgálat tevékenységét a ko-
ronavírus elleni harcban folytatott
önzetlen tevékenységében, amellyel
a családorvosokat segítenék annak
érdekében, hogy életeket mentse-
nek. Az adománnyal a mindennél
értékesebb életmentő lélegzetvétel-
hez segítik a fertőzött betegeket
ahhoz, hogy a gyógyulás útján elin-
dulhassanak. Minden egyes lehelet-
nyi támogatás a vírusfertőzés elleni
közös harcban lépéselőnyt jelent-
het.

Varga Zsigmond Károlyt, a Sa-
maritanus Mentőszolgálat vezetőjét
arra kértük, ismertesse a projekt lé-
nyegét. Amint elöljáróban el-
mondta, a Covid–19-vírussal
fertőzött betegeket a Samaritanus
Mentőszolgálat révén tartanák meg-
figyelés alatt, természetesen a csa-
ládorvosokkal együttműködve. A
projekt 1.500–2.000 olyan célsze-
méllyel számol, akiknek lakhelye
Marosvásárhelyen és vonzáskörze-
tében – Marosszentkirály, Náznán-
falva, Marosszentanna, Koronka,
Jedd, Maroskeresztúr, Nyárádtő és
Remeteszeg – található.

A mentőszolgálat szakemberei
által összeállított pontozásos táblá-
zatokat, amelyek a betegség súlyos-
ságának a szintjét és a beavatkozás
fokát jelzik, a Maros Megyei Orvosi
Kamara is elfogadta. Ezek alapján a
diszpécserszolgálat önkéntesei a be-
telefonálóktól átveszik a beteg funk-
cionális paramétereit, azokat
továbbítják a szolgálat ügyeletes or-
vosának, aki kiszámítja a Covid–19
veszélyességi pontszámát, amit kö-
zölnek a páciens családorvosával. A
következő lépésben a beteg család-
orvosa a funkcionális paraméterek
pontszáma alapján dönt arról, hogy
a pácienst hol kezeljék, maradhat-e
az otthonában, vagy sürgős kórházi
beavatkozásra van szüksége.

Amennyiben közepesen súlyos
esetről van szó, amelynél oxigén-
adagolással vagy kezeléssel lehet
segíteni, a Samaritanus Mentőszol-
gálat a beteg lakására szállítja az
oxigénkoncentrátort és a használa-
tához szükséges fogyóeszközöket.
Az említett homologált orvosi esz-
közök egyéni használatra készültek,
melyeket a betegek otthonukban
különösebb szakmai felkészültség
nélkül is használhatnak. Természe-
tesen a Samaritanus Mentőszolgálat
csapata felszereli és beüzemeli a
gépet, és ismerteti annak helyes ke-
zelési módját.
A diagnózis pontos felállítását is
segítik

– Mi történik abban az esetben,
ha a családorvos úgy ítéli meg,
hogy szükséges röntgenfelvételt
vagy laboratóriumi mintavételt ké-
szíteni?

– Ha a családorvos úgy ítéli meg,
hogy a pontosabb diagnózis felállí-
tásához röntgenfelvételre is szük-
ség van, illetve laboratóriumi
analízisekkel szeretné alátámasz-
tani, esetleg kórházi beutalásra szo-
rul a beteg, a Samaritanus
Mentőszolgálat csapata minden
esetben teljesíti azokat az igénylé-
seket is.

– Milyen felszereltségre van szük-
sége a mentőszolgálatnak ahhoz,

hogy a betegek otthoni kezelésében
segíthessenek?

– 20 darab oxigénkoncentrátort
megrendeltünk, a szállításukat de-
cemberre ígérték. Ugyanakkor 20
darab szabályozható 10 literes oxi-
génpalack, fogyóeszközök: párásító
üveg, orrkanül, 1.500–2.000 sze-
mélyt kiszolgáló nagy hatású
HEPA-részecskeszűrők, 200 darab
homologált pulzoximéter a véroxi-
génszint-mérésre, 50 darab homo-
logált vérnyomásmérő is szükséges
ahhoz, hogy a kéréseket kielégít-
hessük. 

A beavatkozásokat a Covid–19-
vírussal fertőzött és otthoni kezelés-
ben részesülő, a családorvos által
követett páciensek esetében végzik
díjmentesen a saját személyzettel –
orvosok, egészségügyi személyzet,
mentősök –, valamint a projektben
részt vevő önkéntesek segítségével.

Amint a mentőszolgálat vezetője
hangsúlyozta, mindenekelőtt azok
számára tesznek elérhetővé pulzo-
ximétert és vérnyomásmérőt, akik-
nek nincs anyagi lehetőségük
ezeket beszerezni. A gyógyulás fo-
lyamatában elengedhetetlen a vér
oxigénszintjének a folyamatos mé-
rése, amely a vérnyomás mellett a
betegség súlyosbodásának vagy a
gyógyulási folyamatnak egyik leg-
fontosabb mutatója. Természetesen

a családorvos ajánlása szükséges, és
a Samaritanus Mentőszolgálat disz-
pécserszolgálatán a 0365/400-800-
as telefonszámon hétfőtől péntekig
10–16 óra között lehet igényelni a
segítséget. A saját anyagi alapjaik-
ból vásárolt oxigénkoncentrátorok
mellett az eddig beérkezett támoga-
tásokból a napokban sikerült újabb
két készüléket vásárolni.

Mint megtudtuk, az oxigénkon-
centrátor olyan elektronikus mű-
ködtetésű készülék, amely az
oxigént a szoba levegőjéből levá-
lasztja, és nagyobb koncentrációban
adagolja, egyéni, otthoni haszná-
latra tervezték. Az orrkanül segítsé-
gével nagy koncentrációjú oxigént
biztosít közvetlenül a betegnek.
Klinikai tanulmányok során felje-
gyezték, hogy az oxigénkoncentrá-
tor terápiás hatása egyenértékű más
típusú oxigénszállító rendszerek ha-
tásával.

A Samaritanus Mentőszolgálat
projektje a Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány https://www.fcmu-
res.org/ro/doneaza-30.html honlap-
ján támogatható az Oxigen pentru
Targu-Mures/Oxigént Marosvásár-
helynek! program kiválasztásával,
illetve a Közösségi Alapítvány RO
78 BTRL 0270 1205 J646 58XX
bankszámlájára utalhatók a pénz-
adományok.

(Folytatás az 1. oldalról)
Oxigént Marosvásárhelynek!

Fotó: Nagy Tibor



Alegszebb karácsony min-
dig az, amit éppen várok.
Jó a várakozás. Tervez-

getéssel, reménnyel jár. Tervezge-
tem a teendőket. Mindenre jusson
idő, mindennel elkészüljek. Vélet-
lenül se maradjon semmi, amit ne
végeztem volna el, vagy amit csak
félig tudtam megtenni. Tervezek,
áthúzom a kész tervet, újat készí-
tek. A várakozás óráit és napjait.
Az a legjobb, ha a tervezésbe be-
segít valamelyik családtagom. Va-
lamit valamelyikkel mindig együtt
csinálunk. Vagy legalább megbe-
széljük. Ez biztonságossá teszi a
várakozást. Reménnyel tölt el,
hogy ennyi szép munka után kará-
csonyra megszületik a békesség a
lelkemben. Ezért voltak annyira
szépek a gyermekkorom karácso-
nyai. A csoda titok volt, és a titok
csodává lett. Az izgalmas várako-
zás után békesség költözött a szí-
vembe. Kibékültem a világgal. Ott
volt a sokszor égig (plafonig) érő,
sokszor kicsi ügyetlen, féloldalas

karácsonyfa. Kezdetben angyal
szüleim meglepetésnek díszítették,
azután már magunknak díszítet-
tem, és közben szelídült a serdülő-
kor, a fiatalkor megannyi vívódása.
Rév volt a karácsony, meleg öböl.
Miután gyermekekkel ajándéko-
zott meg a Fennvaló, nekik díszí-
tettük a fát a férjemmel és a
nagyszülőkkel, de értünk is. A
gyermekeim szemében a hit csillo-
gott. Hitték, hogy vannak csodák,
hitték, hogy az angyal elsuhant az
ablakunk alatt, néha kékes, máskor
lila vagy éppen rózsaszín fényű
szárnyakon. A mese valósággá lett.
A jászolban nyugvó kisded kinyi-
totta a lelkünk ablakait, kapuit, és
a béke beköltözött a lélekbe. Béké-
ben a lélek hatalmas, mint a tenger.
A háborgó hullámok elülnek, elcsi-
tul a fájdalom. A félelemtől, ijedt-
ségtől, viszolygástól, undortól
összeszoruló szív hatalmas és kor-
láttalan lesz. Így szabadít meg a
megszületett a szorongástól, emeli
fel a lelket, és teszi befogadóvá, sza-

baddá. Összeköt a múlttal és a jövő-
vel, földhöz ragadt lényünket szár-
nyalni tanítja. Ezért olyan szépek a
karácsonyaim: a szegényebbek és
gazdagabbak, a boldogságosak és
szomorkásak. A békességesek. 

Kilyén Ilka
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A titok csodává lett 
Emlékezések, vallomások 

Lelkünk nyíló ablakai

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Az 1950–60-as években a „tanügyi káderek”
nem ünnepelhették a karácsonyt, csak az
újévet. Így nem karácsonyfánk, hanem té-

lifánk volt, és nyilván nem az angyal járt, hanem a
Télapó. Édesapám meg is személyesítette. Nagy-
szerű élmény volt mindannyiunknak, úgyhogy ami-
kor karácsonykor már ünnepelhettünk, akkor is
megtartottuk a Télapó-járás szokását, csak az idő-
pontja költözött el.

A húgom hat évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy el-
jött az a pillanat is, amikor már tudtam az „igazsá-
got”, de ő még nem. Így történt, hogy kamaszként a
Télapó segédjeként osztogattam az ajándékokat, és
szinte lebuktunk.

Édesapám az unokái kedvéért még lelkesebben
bújt kenderszakáll mögé és improvizált köpö-
nyegbe. Nem a klasszikus szép és kedélyes piros-
fehér Mikulás-jelmezbe öltözött, mert a lényeg a
felismerhetetlenségen és az ős öreg hatáson volt.
Ezért bizony kisgyermekeknek akár félelmetesnek
is tűnhetett. Egyik alkalommal például a három év
körüli Eszterünk az ágyneműtartó ládába menekült
előle, ahonnan csak nagy nehezen tudtuk előcsalo-
gatni.

Természetesen énekelniük kellett, és mindenféle
kérdésre válaszolni. Távozáskor Télapó mindig
üzent a „tekergő nagyapátoknak”, akit soha nem talál
otthon. Nekünk, felnőtteknek az volt az est fény-
pontja, amikor hazakerült a „tekergő”, és a kicsik be-
számoltak, és átadták az üzenetet. Olyankor kiderült,
hogy mennyire mást jelentett nekik az esemény, mint
a nagyoknak.

Télapót végül is a kesztyűje és a cipője buktatta le
néhány év után.

Az én unokáimhoz most már a Mikulás jön el, ka-
rácsonykor az angyal titokban intézkedik. Vajon
hogy lehetne megszemélyesíteni?!

Bandi Kati

A félelmetes Télapó

Éjféli misére mentünk haj-
danán. Merthogy kará-
csonykor az éjféli misén

hangzott fel először a csodálatos
ének, a Mennyből az angyal és a Di-
csőség mennyben az Istennek.
Ennek ne lenne jelentősége? Ady is
megírta ezt pontosan úgy, ahogy ná-
lunk történt: „A templomba/ Hosszú
sorba'/ Indulnak el ifjak, vének,/ Az
én kedves kis falumban/ Hálát
adnak/ A magasság Istenének./”

Minket, gyermekeket is bevontak
a nagy készülődésbe, a takarításba,
az előkészületekbe. Karácsony kora
estéjén kíváncsian leskelődtünk,
hogy megjött-e már az angyal a
szomszédba. Nem reggel vagy
előző nap, hanem december 24-én
délután, estefelé vagy este. Ilyenkor
előkerültek a féltve őrzött díszek, és
amíg az apa/nagymama/szomszéd-
asszony elvitte szánkázni a kicsit,
addig az otthon maradt nagy test-
vér(ek) vagy édesanyák (mert akko-
riban édesanyámnak, édesapámnak
szólítottuk szüleinket) megteremtet-
ték a kicsiknek a varázslatot. A ki-
pirosodott arcú gyereksereg a

domboldalon is hallgatózott, hogy
nem hall-e valami neszt vagy
szárnycsattogást, suhogást, mert
igen-igen fontos lett volna angyal-
ügyben megtudni az igazságot már
akkoriban is. A hó pedig hullott bő-
ségesen. A Kárpát-kanyarban,
Felső-Háromszéken nem voltak hó
nélküli karácsonyok. 

Az is megesett, hogy egy-egy
dolgot az angyal már előre elhozott,
hogy ne fázzon a csemete, hiszen az
elmúlt évi csizmát, kabátot, sapkát
már rég kinőtte. Merthogy az angyal
csak hasznos dolgokat hozott. No,
és édességet, de csak módjával, pár
narancsot és zöld banánt. Istenem,
micsoda íze és illata volt annak a
narancsnak! 

Nem sírom vissza, dehogy. Vagy
mégis? Átélném újra és újra azokat
a „szívünkben van karácsony” álla-
potokat. Kiiktatnám a sok lótást-fu-
tást, a mindenáron ajándékvásárlást.
Bizony szívesen kézen fognám a
szüleimet, mert egy gyermeknek is
ott kell lennie a templomban kará-
csonykor az éjféli misén, aztán a
friss hóban hazabandukolnánk, ál-

mosan elkölteném a hurka-kolbász,
töltött káposzta vacsorát, és elsőnek
lesnék ki, hogy vajon kik énekelnek
az ajtó előtt polifóniában – hiszen
ahányan vannak, annyifélék –, és
könyörögnék, hogy én is velük me-
hessek megénekelni a rokonokat.
Édesapám átvenné a dallamveze-
tést, nagyokat kacagnánk, ropogna
a hó a lábunk alatt. Karácsony éjje-
lén. Ezen az egy napon, a kis Jézus
megszületésének napján.

Kocsis Lívia

Szívünkben van karácsony

Utánam jött a karácsonyfa
Fölöttünk csillagos

ég, alattunk ropog
a hó, ahogy az új

téli bakancs megcsillan a
holdfényben, hideg, de
szent szél fúj szembe a fa-
gyos utcán, és mi kézen
fogva, töretlenül lépke-
dünk a templom felé; egy
szent család: édesapám Jó-
zsef, Erzsébet nevű édes-
anyám erre az egy estére
Mária lesz, én pedig kettő-
jük között az érkező öröm
vagyok. Érzem is, amint
betlehemi szeretettel fog-
ják két kezemet, lelkem-
ben pedig ott lobog a
szeretet izgalma, nehogy
belesüljek a karácsonyi
versmondásba. Akkor úgy
éreztem, érettük: József
édesapámért és Máriává
lett édesanyámért ma este
nekem kell a legjobbnak lenni.

*
Az emlékeimbe íródott gyermek-

kori karácsony izgalmával készültem
1977-ben arra az első karácsonyi
szentestére, amikor fiatal, kezdő lel-
kipásztorként nekem kellett örömöt
és biztatást közvetíteni egy eléggé
kiöregedett, alig másfél száz lelkes
görgényszentimrei gyülekezetnek.
Volt ugyan egypár iskolás gyermek
is, akik megilletődött, félénk és halk
énekükkel csak félig töltötték meg a
református templomot, de a karácso-
nyi öröm másik felét jelentette a fe-
nyőfa, amit az akkor már
nyolcvanéves Szalma Lajos gondnok
hozott az erdőről. Egész életében er-
dész volt a Görgény völgyében, és
abban az évben maga hozta el a kará-
csonyfát a templomba, és a következő
szavak kíséretében adta át:

– Ezt a fenyőt én ültettem egyik
tavasszal azért, hogy karácsonykor
legyen a templomban zöld fenyő.
Öreg vagyok, ez az utolsó kará-
csonyfa, amit én ültettem és elhoz-
tam ide, miután egyet az unokámnak
vittem.

Majd hozzátette:
– Tiszteletes úr, ültessenek tavasszal

maguk is fenyőfát itt, a Görgény völ-
gyében, s akkor még az unokáiknak is
hoz majd karácsonyfát az angyal.

*
Állok a főtéri nagy karácsonyfa

előtt, unokákkal együtt bámuljuk a
virágóra helyén álló, fényben úszó fe-
nyőt, és eszembe jut néhai Szalma
Lajos görgényszentimrei erdész igazi
ünnepi szolgálata: ő ott a Görgény völ-
gyében fiatal fenyőcsemetéket ültetett,
hogy szebb legyen az unokák karácso-
nya. Állok a főtér közepén, csodálom
a Görgény völgyében felnőtt fát, és
eszembe jut egy közel fél évszázados
karácsonyi intelem, majd magamban
meg is kérdezem, csak úgy némán, be-
felé szólva: talán ezt a karácsonyfát is
a néhai görgényszentimrei gondnok
ültette az én unokáimnak? A bizony-
talanságban elmaradt válasz helyetti
ünnepi mosolyban nézem és foga-
dom a Görgény völgyéből érkezett
ajándékot. 

Ötvös József

Sóvárgás
Ha advent idején lehunyom

a szemem, régi karácso-
nyok illatát érzem. Színe-

sen kavarodik emlékezetemben a
konyhában duruzsoló kályha szélén
száradó vanília, a rézmozsárban
megtört fahéj, a frissen reszelt cit-
rom- és narancshéj különleges, a ler-
ben felnövő sütemény édes, a fenyő
fanyar, a gyertyák békességet lobogó
illata, ami együtt a gyermekkori ün-
nepeket idézi. A türelmetlen várako-
zást, a naiv rácsodálkozást, a
képzeletbeli angyalszárnyak neszét,
amit hallani véltem, amikor a csen-
gettyűszóra beléptem a gyertyák és
csillagszórók által megvilágított szo-
bába. 

Mint ősz hajszál a barnák bárso-
nyába, a felidézett boldog pillanatok
közé éveken át úgy vegyült be a csa-
lódás kesernyés emléke, amikor kis-
iskolásként az egyszerűen
feldíszített, de számomra csodálatos
karácsonyfa alatt megrészegültem
kutakodni kezdtem. Kerestem azt a
szemét lehunyni és sírni tudó hajas
babát, amelyet hosszú hetekig igéz-
tem a Gulliver játéküzlet kirakatá-
ban. Eredménytelenül. A meleg
zokni, az édesanyám kötötte sál és
sapka, a mama kopott kabátjából
rendkívüli ügyességgel átszabott té-
likabát s egy festett buta, kicsi gu-
mibaba nem pótolta a játéküzlet
kirakatában megbámult csodát,
amiről azt hittem, hogy ha minden-
nap eléje járulok, az enyém lehet.
Annyira belekeseredtem a vélt
veszteségbe, hogy azon a januári
napon, amikor hazaérve az iskolá-
ból, már csak a lakásban elhullott
egy-két tűlevél emlékeztetett a ka-
rácsonyra, valósággal örvendtem,
hogy visszavonhatatlanul elmúlt az
ünnep. 

Erre a csalódással végződő kará-
csonyestére később szép és torok-
szorító emlékek rakódtak. Olyan
ünnepek, amikor már értékesebb
ajándékok, sőt kitörő örömömre a
későbbiekben egy használt írógép is
volt a fa alatt, de az a hajszálnyi szo-
morúság és vágyakozás az alvó hajas
baba után egészen addig mocorgott
emlékeimben, amíg egy advent el-
hozta az igazit. Bár nem volt le-
ányka, akinek édesanyámat
utánozva ruhákat szerettem volna
varrni, mégis a világon a legszebb-
nek láttam. És sírni is tudott, sokat
és jó hangosan, mielőtt sikerült
volna álomba ringatni. 

De akkor már a kötött sálat és sap-
kát, a kifordított és átszabott télika-
bátot, ami két télen át melengetett,
amíg ki nem nőttem, nem volt, aki-
nek megköszönni.

Bodolai Gyöngyi
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Az idén a Hagyományok Háza
és a Kallós Alapítvány által Élő
népművészet címen meghir-
detett XVII. országos népmű-
vészeti kiállítást virtuális
térben rendezték meg. A díja-
zott népi mesterek között van
a mezőpaniti Borbély Attila is,
aki háromféle alkotással ne-
vezett be: kopjafával, egy ko-
bozzal és egy budapesti ház
faragott oszlopos verandájá-
val, tornyával és átjárójával.

Nem véletlen, hogy a zsűri elis-
merését kiváltó tárgyak között sze-
repel a koboz, hiszen idővel a
hangszerkészítés vált a famegmun-
kálás különböző fokozatait megjáró
mezőpaniti 35 éves fafaragó fő fog-
lalatosságává. Ez a rendkívüli ala-
posságot, pontosságot, rengeteg
türelmet, éles szemet, simogató sze-
retetet és jó szívet kívánó tevékeny-
ség talán már nem is munka, inkább
művészet. Alkalmas arra, hogy új
életet adjon, és a legszebb nyelvre,
a zenére „tanítsa” meg a kényes
munkával, sokféle fából elkészülő
„dobozt”, amelyet aztán húrokkal
szerelnek fel.

Ahogy elnézem a mosolygós te-
kintetű, pozitív energiát sugárzó fi-
atal férfi finom vonalú kezét, biztos
vagyok benne, hogy rátalált az
egyéniségéhez legjobban illő tevé-
kenységre.

– Milyen út vezetett idáig? Mi-
lyen iskolákban lehetett ezt a tu-
dást elsajátítani? – teszem fel az
első kérdéseket Borbély Attilának,
aki a hangszerkészítés mellett to-
vábbra is népi faragónak tartja
magát, és a Waldorf-iskolában ok-
tatja a fafaragást.

– Már kiskoromban szerettem a
fát, sokat jártam a természetbe, az
erdőre. Az általános iskola után a
marosvásárhelyi faipari szakiskolá-
ban tanultam első éven az anyagfel-
dolgozást, a fafaragást, majd
elvégeztem a faipari technikumot.
Jó mestereim voltak, sok technikai
fogást tanultam tőlük. A legjobb fa-
ragók között tartottak számon, ver-
senyekre küldtek. Időközben
kijártam a népművészeti iskola gra-
fika szakát is, majd az érettségi után
a Petru Maior Egyetemen ipari for-
matervezést tanultam. Ezt követően
rövid ideig bútortervezéssel, szere-
léssel foglalkoztam, majd egy rek-
lámcégnél helyezkedtem el, ahol
hat évig tevékenykedtem dekoratőr-

ként, tervezőként, nyomtatókon
dolgoztam, majd a budapesti 
munkával tértem vissza a fához,
amihez valójában soha nem lettem
hűtlen.

Iskolai tanulmányaim idején a
Bandi Dezső iparművész vezette
paniti Barta Sándor fafaragó ön-
képzőkörben vettem részt, ami a
Bolyai Farkas középiskola alagso-
rában működött. Ott szerettem meg
a népi fafaragást. Az is vonzott,
hogy a kör egy mezőpaniti ácsmes-
ter, Barta Sándor nevét viselte.
1970-es gyűjtőútján Bandi Dezső
Panitban meglátott egy olyan gya-
logkaput, amelyre jelképek voltak
vésve „1915-ben A nagy háború-
kor” felirattal. Mielőtt Magyaror-
szágra költözött volna,
megajándékozott néhány saját raj-
zával, közöttük ennek a kapunak a
rajzával is. Barta Sándor kapujára
megfaragta a nagy háborút, a kivont
karddal, puskával a kezükben
harcba induló huszárokat, egy ágyút
és a golyók nyomát, ahogy egyik
kapufélfa irányából a másik felé
lőnek, és repülőket is. A kapu nyíló
részén félkörben bombákat vágott
ki, mintha az emberekre és házakra
hullanának, a kapuzábé aljára pedig
kifaragott egy búcsúzó párt.

Dezső bácsit ebben a különleges
kapuban az fogta meg, amit az egy-
szerű ember, a nép fia alkotni tudott
arról, ahogyan a világot látta. Tőle
tanultam meg, hogy a hajdani fara-
gómesterek nem dísztárgyat készí-
tettek, hanem egy használati

tárgyat, eszközt faragással díszítet-
tek. Ahogy azt is, hogy a kezünkben
levő faanyagba hogyan tervezzük
bele a saját gondolatainkat –
mondja, s mutatja a Gyöngykoszorú
néptánctalálkozók mezőpaniti tán-
cosairól készült alkotását, amelyet
diófába faragott, annak a formáját
követve. A rajz a szovátai Teleki
Oktatási Központban töltött faragó-
táborban készült, a faragást haza-
térve fejezte be.

– Mi szükséges ahhoz, hogy az
ember jó fafaragó legyen? Milyen
érzés, amikor készen van egy alkotás?

– Fontos a rajzkész-
ség, valamint az, hogy
amit megálmodom, majd
megtervezek, szépen és
türelemmel tudjam meg-
valósítani. Leginkább
megrendelésre dolgo-
zom, ritkán készítek
dísztárgyakat. Ezért szá-
momra fontos, hogy a
megrendelő elégedett le-
gyen, és az ő arcáról pró-
bálom leolvasni, hogy
tetszik-e neki a kész
munka. Ha igen, öröm-
mel tölt el engem is,
hogy részem volt benne.

– Milyen munkákat
kérnek manapság?

– Egyre többen érdek-
lődnek a kopjafák iránt,
ami azért jó, mert egy
természetes anyag kerül
a temetőkbe. Általában
tölgyfából készülnek elő-
zetes terv alapján, amit
megmutatok a megren-
delőnek. A vasalatot is
elkészítem, s elvégzem a
fa teljes kezelését.

– Mennyi idő alatt készül el egy
kopjafa?

– Sok tényezőtől függ. Az első és
legfontosabb a tervezés, ha már a
tervet jóváhagyták, a faragás mellett
a jó faanyag és a kezelőanyagok
megválasztása. Egy kopjafa két hét
alatt készül el, ezt befolyásolja az a
művelet is, hogy az olajos anyagok-
kal többszöri rétegben való kezelés
után mennyi idő alatt szárad ki a ke-
zelt felület.

– Mennyi ideig él egy kopjafa?
– Ameddig az elhunyt emléke

fennmarad – szokták mondani. Ha
jól kezelték, három nemzedéket ki-
tart, de akár még többet is.

– A női és férfikopjafák közti kü-
lönbség mellett milyen mintákat
kérnek a megrendelők?

– Bár ők választják ki, hogy mi-
lyent szeretnének, minden alkalom-
mal egy egyedi emlékoszlop,
síremlék készül el. Ha temetőbe
kérik, mindenikre ráfaragom a
kiszáradt életfát az egymásnak hátat
fordító madarakkal, amit még Dezső
bácsitól tanultam. A Studium Pros-
pero Alapítvány az orvosi és gyógy-
szerészeti egyetem végzőseinek és a
húsz évvel korábban végzetteknek
minden évben rendel egy-egy kop-
jafát, amelyeket a tanári lakások
kertjében helyeznek el. A különbsé-
get az képezi, hogy a korábban vég-
zett évfolyamok esetében egy-egy
újabb gallér kerül a kopjafára – vá-
laszolja Borbély Attila. Majd képen
megmutatja a paniti temetőben
megőrződött kopjafa mását is, ame-
lyet Zalaegerszegre faragott meg
egy olyan emlékparkba, ahol a Kár-
pát-medence sok tájegységéből ál-
lítottak fel kopjafákat.

A továbbiakban beszámol arról
is, hogyan újították fel 2016-ban
Budapesten egy ház faragott oszlo-
pos verandáját, faszerkezettel beé-
pített folyosóját, és cserélték ki a
magas torony korhadt tetőzetét.
Hárman három hónapig dolgoztak,
és ez a látványos, szép munka is
szerepelt a már említett kiállításon.

– Hogyan került be tevékenysé-
gei közé a hangszerépítés?

– A kezdetek 2004-ig nyúlnak
vissza. A grafika szak elvégzésekor
a vizsgadolgozatokat értékelő tan-
testületben részt vevő Lőrinczi
György marosvásárhelyi lantkészítő
tudta, hogy faragással foglalkozom,
meghívott a műhelyébe, és kezdet-

ben megbízott azzal,
hogy az általa készí-
tett hangszerek fedő-
lapjának rozettáit
megfaragjam, majd a
hangszerekhez szük-
séges kisebb darabo-
kat is rám bízta. 2016
végén megkérdezte,
hogy nem lenne-e
kedvem a hangsze-
rekhez, amire igent
mondtam, ugyanis
mindig tetszettek az
általa készített pen-
getős hangszerek. A
2009-ben kialakított
műhelyemben pedig
lehetőségem nyílt
erre is. Adott volt a
fához való kötődé-
sem, annak ismerete,
hogy milyen fa mire
alkalmas, hiszen ko-
rábban ácsmunkát is
végeztem, ugyanak-
kor tisztában voltam
azzal, hogy ez az új
feladat nagyon finom
munkát igényel. El-

jött hozzám a műhelybe, és megmu-
tatta, hogy a hangszertest hogyan
készül: hogyan kell meghajlítani a
fát, legyalulni kézi gyaluval az első
darabokat, majd összeragasztani
egyiket a másikhoz. Néhány cik-
kelyt odaillesztettem én is, mivel a
lantok teste több darabból áll, majd
felhívtam, hogy nagyon lassan és
nehezen megy. Amikor újra kijött,
megjegyezte, hogy tökéletes, ami el-
készült, de csak egy munkadarab
volt, és hozzáfoghatunk egy újhoz.
Onnan kezdődött a hangszerkészítés
tanulmányozása, amely során Gyuri
bácsitól sok mindent elsajátítottam a
hangszerek titkairól, de azóta is fej-
lődnöm kell minden téren.

Reneszánsz és barokk korszak-
beli lantokat és gitárokat készítünk,
valamint húros, pengetős hangsze-
reket, a kisebb testű mandolintól a
nagy testű teorbáig – mutatja a kü-
lönlegesen hosszú nyakú, „poca-
kos” reneszánsz lantot.

– Milyen fákból van összera-
gasztva?

– A test juharfa, szilvafa csíkok-
kal, a fedőlap, amelyben a rozetták
kaptak helyet, minden esetben fe-
nyőfából, a nyak négy típusú fából,
a hosszabbított rész hatféléből, a
teljes teorba nyolcféle fából készül,
a körtétől az ébenfáig. A faanyagot
Gyuri bácsi szerzi be, de van, amit
én vágok, hasítok és kalibrálom,
azaz méretre szabom és ellenőrzöm
a vastagságát, mert fontos, hogy a
hangszertest szépen szóljon, köny-
nyű és esztétikus legyen. Ehhez jó
fát kell választani. A hangszerfák le-
hetnek gyümölcsfák, mint például
szilva, körte, cseresznye, és diófá-
ból is dolgozunk. A rezonáns fa a
juhar, abból használunk a legtöbbet,
abból is a fodros juhart, amit Ré-
genből és környékéről lehet besze-
rezni. Amit egy tömbben kap meg,
azt szintén én hasítom és kalibrálom
az általam készített szerszámmal. A
gitároknak a rozettáját, a húrtartó
nyakát, kulcsszekrényét készítem, a
hangszertestet nem – mondja, mi-
közben szétnézünk a jól felszerelt
műhelyben. Majd hozzáteszi: – Ja-
vítunk is hangszereket, de elsősor-
ban újakat készítünk. Bár Lőrinczi
György sok mindenre megtanított,
végleges formájába, állapotába ő 
állítja össze a hangszert.

– Ezek szerint a legizgalmasabb
résznél, amikor megszólal a precíz,
nagy odafigyelést igénylő munka
„eredménye”, nincsen jelen?

– Hallom én is a hangokat, és
örömmel tölt el, amikor néha ott va-
gyok, és megszólaltatja.

– Jó hallása van?
– Van hova fejlődni. A néptáncot

is nagyon szeretem, műveltem, ok-
tattam és oktatom is. 1997-től kezd-
tem el táncolni a helyi Kádár

Márton Általános Iskolában, ahol
Deák János igazgató és Deák Júlia
tanárnő vezetésével nagy hangsúlyt
fektettek a hagyományok ápolá-
sára. Kezdetben Hayashi Akio fog-
lalkozott velünk, majd Fazakas
János vette át az oktatást. Volt rá
példa, hogy az iskola hagyomá-
nyőrző csoportjaiból több mint 90-
en vettünk rész a Gyöngykoszorú
találkozókon. 2004-ben alakult
meg a Porka tánccsoport, amely
2011-ig működött. A hagyományos
szüreti bálra a csőszöket készítem
fel a táncra.

A paniti iskola a 2000-es évek
kezdetén kézművestáborokat is
szervezett, amelyekben a szövéstől
a kosárfonásig több népi mesterség-
gel ismerkedhettek meg a résztve-
vők. Kezdetben Bandi Dezső
oktatta a fafaragást és az agyago-
zást, amit átvettem és folytattam,
miután elköltözött, és az utolsó
években a csittszentiváni Székely
Lajos is besegített. A tanév végén
kezdődött az egy- vagy kéthetes
tábor, amelyben a délelőtti és dél-
utáni fafaragás során elkészült egy
nagyobb alkotás is. 

– Szavai arra utalnak, hogy szí-
vesen foglalkozik a gyermekekkel.
Mit oktat a Waldorf-iskolában?

– Az ötödik osztálytól válnak
éretté, erősödik meg a gyermekek
keze, hogy késsel faragni tudjanak.
Jelenleg, az online oktatás kereté-
ben kisebb dísztárgyak és metszetek
tervezésén, karácsonyi üdvözlőlap
készítésén dolgozunk.

– Melyik a kedvenc fája, és
miért?

– A gyümölcsfákat szeretem a
legjobban, mostanában nagyon
megkedveltem a szilvafát. Nagyon
különleges a mintázta. Amikor el-
hasítódik, a világostól a nagyon
sötét színig vannak benne rétegek.
A szépsége ellenére nagyon kényes,
mert a szilvaágak közepe, amire
megvastagodnak, könnyen romlik,
és elszárad az ág. Az újabban ülte-
tett fáknak más a szerkezete. Az or-
gonafának is nagyon változatos az
erezete, a lilától a csontszínűig.

– A ház körül is látszik a keze
nyoma, mit szeretne megfaragni,
amire még nem került sor?

– Egy lantot szeretnék a saját ré-
szemre elkészíteni, megtanulni pen-
getős hangszeren játszani, jobban
elmélyülni a hangszerek világában.
A másik nagy tervem, hogy a mű-
helyt, amelyet már kinőttem, kibő-
víthessem.

A faragástól a hangszerkészítésig
Új életet adni a fának

A hosszú nyakú teorba

Mezőpaniti táncosok

Hány élete van a fának? Az igazi az, amikor egy magból cse-
metévé, majd ég felé nyújtózkodó terebélyes, gyümölcsöt
és árnyékot adó érett egyeddé válik. Ha pedig kivágják,
nem csupán meleget ad, hanem lakóházak faelemeivé, a
kényelmünket biztosító bútorrá, ügyes mesterek vésője
nyomán embert, állatot befogadó székely- és egyszerűbb
gyalogkapuvá, a holtak fölött őrködő, jelentős esemé-
nyekre emlékeztető kopjafává vagy az átalakulás legmaga-
sabb szintjén hangszerré válik.

Bodolai Gyöngyi
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December 17-i rejtvényünk megfejtése: A halál csak akkor jó, ha elkerülhetetlen. Mindenféle szándékos halál rossz.
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Oltási kampány
Vannak még bizonytalanságok

Románia készen áll, hogy az uniós országok-
kal egyszerre december 27-én megkezdje a
koronavírus elleni védőoltási kampányt.
Mivel nemzetbiztonsági ügynek nyilvánítot-
ták, a kampány szervezésében részt vesz a
hadsereg és a belügyi szervek is. A kampány
előkészítését és lebonyolítását egybehan-
goló országos bizottság élére dr. Valeriu
Gheorghiţă katonaorvos ezredest nevezték
ki. Ebben a tisztségében utasította vissza
Klaus Iohannis államfő gesztusát, aki fel-
ajánlotta, hogy elsőnek oltatja be magát a
koronavírus elleni vakcinával. 

Románia jelképesen 10.000 adag oltóanyagot kap
az első körben, ami, figyelembe véve, hogy a haté-
konyság érdekében 21 nap után meg kell ismételni az
oltást, 5.000 személynek lesz elegendő – amiről nem
esett szó a kampány kezdetét bejelentő sajtótájékoz-
tatón. Azt viszont megtudhattuk, hogy a Cantacuzino
Intézet már felkészült, hogy az előírt mínusz 80 fokon
tárolja az oltóanyagot, ahonnan hat regionális köz-
pontba fogják szállítani.

Elsőnek a Covid-19 elleni küzdelem élvonalához
tartozó tíz kórház személyzetét oltják be, majd janu-
ártól hétről hétre újabb adagokkal folytatják az egész-
ségügyben dolgozók immunizálását. 

Az Egészségügyi Világszervezet véleménye elle-
nére a védőoltás Romániában nem lesz kötelező, a la-
kosság a tavaszi hónapokban számíthat arra, hogy
sorra kerül. Az oltásra időpontot kell kérni, és akit be-
oltottak, igazságügyi-orvosi igazolást kap, amin sze-
repel az oltás időpontja, a készítmény neve és gyártási
száma. A beoltott személy neve pedig bekerül az or-
szágos védőoltási regiszterbe.

A vírus terjedését megakadályozó átoltottság érde-
kében a felnőttek 70 százalékét kellene beoltani két
adag vakcinával. Az első részoltás ugyanis lassan, né-
hány nap után hat, a második gyorsabb és erősebb im-
munválaszt vált ki. Azt viszont még nem lehet tudni,
hogy hosszú távon mennyi ideig tart az oltást követő

immunitás, és az sem tisztázódott, hogy aki kigyó-
gyult a betegségből, szüksége van-e védőoltásra vagy
sem. 

A Pfizer-BioNTech cég által előállított szer neve:
COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 koncentrátum
oldatos injekciókhoz – olvasható az alkalmazási út-
mutatóban. A fehér színű, fagyasztott készítményből
öt adag van összecsomagolva, amit az előírások sze-
rint kell felhígítani, és a hígítást követő hat órán belül
a kar deltaizmába beadni. Sem intravénásan, sem a
bőr alá nem adható. A 16 évesnél idősebb személyek
kaphatnak oltást. Hígítás után a vakcinát nem lehet
szállítani.  

Mint minden védőoltásnál, biztosítani kell az or-
vosi felügyeletet a ritkán előforduló anafilaxiás sokk,
azaz a súlyos allergiás reakció kivédésére. Lázas be-
tegeknek nem szabad az oltást beadni. Várandós nők-
nek és a szoptató anyáknak sem ajánlott. A vakcina
alkalmazása ellenjavallott véralvadási kezelésben ré-
szesülő személyeknél, kivéve, ha a lehetséges elő-
nyök fontosabbak a kockázatnál. Csökkent
immunválaszra képes személyeknél a szervezet vé-
dekező rendszere csökkent mértékben reagál az ol-
tóanyagra. Nincsenek adatok arra, hogy a
szervátültetett betegeknél, akik immunrendszer-
gyengítő kezelésben részesülnek, hogyan hat a vak-
cina. A védőoltás hatásfoka 95 százalékos, tehát
százból 95 személynél alakul ki a vírussal szembeni
immunitás.

Az oltás mellékhatásaként feljegyezték, hogy az in-
jekció beadási helyén jelentkezhet fájdalom, bőrpír
vagy duzzanat, a beoltottaknál fáradtságérzet, fejfájás,
izomfájdalom, ízületi fájdalom, hidegrázás, a testhő-
mérséklet emelkedése, émelygés. Ezek a tünetek
enyhe vagy középsúlyos lefolyásúak voltak, és hamar
elmúltak. Ilyen esetekben a védőoltás nem zárja ki a
fájdalomcsillapító és lázcsökkentő szerek alkalmazá-
sát. Az oltást követő nem kívánatos események a be-
oltott személyek 0,6 százalékánál fordultak elő.
(bodolai)

Egyhangúlag fogadta el dec-
ember 15-i ülésén a képvise-
lőház azt a törvénytervezetet,
amely az allergiás betegség-
ben szenvedő személyek jo-
gait védi.

A tervezet jogi keretet biztosít az
allergiás betegségben szenvedő em-
berek védelmére, életének biztonsá-
gossá tételére és jogainak
tiszteletben tartására. A jogszabály
egyaránt vonatkozik azokra, akiket
diagnosztizáltak allergiás betegség-
gel, illetve azokra, akik esetében
felmerül a gyanú, hogy allergiás be-
tegségben szenvednek. 

A jogszabály hatálya alá esnek a
következő allergiás betegségekben
szenvedő személyek: asztma, aller-
giás rhinitis, ételallergia, allergiás
rhinoconjunctivitis, allergiás der-
matitis, anafilaxia.

Nem esnek ezen jogszabály hatá-
lya alá azok a személyek, akiknél
élelmiszer-intoleranciát vagy liszt-
érzékenységet diagnosztizáltak
vagy feltételeznek. 

A törvény célja az allergiás be-
tegségekkel diagnosztizált vagy fel-
tételezetten ilyen betegségekben
szenvedő emberek azonosításának
és nyilvántartásba vételének meg-
könnyítése, kezelésük javítása, álla-
potuk jobbítása, a szövődmények
kialakulásának megakadályozása,
és az iskolai, sport- és munkahelyi

környezetbe történő beilleszkedé-
sük megkönnyítése. Az érintettek
számára a törvény garantálja, hogy
diszkriminációmentességet élvez-
zenek az iskolákban, kórházakban,
gyerektáborokban, azokban is,
amelyek élelmezési szolgáltatást is
nyújtanak, feltéve, hogy az illető in-
tézményt előzetesen tájékoztatják
az allergiás betegség tényéről. Az
iskolának kötelessége biztosítani az
allergiás betegségben szenvedő
vagy feltételezetten abban szenvedő
gyermek számára a program sze-
rinti étkeztetést. Az ilyen gyermek
élelmiszeradagját külön edényben
kell szállítani és felszolgálni.

Az allergiás betegségekben szen-
vedő emberek allergiatesztjének
költségeit az allergológus szakorvos
ajánlása alapján az Országos Egész-
ségbiztosító Pénztár fedezi. Az ana-
filaxiás sokk veszélyének kitett, 18
év alatti személyek ingyenesen évi
egy adrenalinadagra jogosultak az
allergológus által kiállított orvosi
igazolás alapján – olvasható a ter-
vezetben.

A törvénytervezet az allergiás be-
tegségekben szenvedő emberek or-
szágos jegyzékének létrehozásához
szolgáltat jogi keretet. Az érintett
betegek nyilvántartásba vétele az
allergológus szakorvosok köteles-
sége lesz. (Agerpres)  

Jogi keret az allergiás betegek 
védelmére
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Szikrázó döntetlen a karácsonyi szünet előtt

A mogoșoaiai csata néven vonul
be ez a mérkőzés a labdarúgás tör-
ténetébe – kommentálta a közvetítő
televízió riportere a FCSB – Sepsi
OSK csatát, miután HoraTiu Feșnic
játékvezető lefújta a mérkőzést. És
valóban: szikrázóan kemény mér-
kőzés volt, amelynek a végén talán
a FCSB lehet elégedettebb a döntet-
lennel, bár a végén a szentgyör-
gyiek ünnepelték a megszerzett
pontot.

Rendkívüli módon sikerült Leo
Grozavu edzőnek feltüzelnie játé-
kosait, akik erejüket nem kímélve
küzdötték végig a 90 percet. A küz-
delmet pedig értsük szó szerint. A
sokkal technikásabbnak ismert bu-
karesti játékosokkal szemben az
egyetlen fegyver az volt, hogy ne
hagyják őket kibontakozni, így
azonnal ott termettek ketten is,
ahogy valaki a FCSB-től megkapta
a labdát, s addig gyötörték, amíg
vagy elvették, vagy szabálytalan-
kodtak ellene. Bulldogként kapasz-
kodtak az ellenfeleikbe, és
ahányszor tehették, veszélyeztették
is Vlad kapuját, akinek legalább
kétszer csodákat kellett tennie, hogy
ne kapjon ki a csapata.

Ha a helyzetek számát nézzük, a
Sepsi OSK-nak volt több, ugyanak-
kor el kell ismerni, hogy HoraTiu
Feșnic játékvezetői stílusa kedve-
zett a szentgyörgyieknek, nehezen
fújt be minden belépőt, és akkor
sem adott tizenegyest, amikor
Vașvari elsodorta Octavian Popes-
cut. A szünetig a lapot sem vette elő,
más játékvezető (hogy ne említsük
ColTescut, akinek most épp elég
egyéb baja van), már legalább 5-6-
ot kiosztott volna.

Időrendben az alábbi kapujelene-
teket jegyeztük le. A 6. percben,
Aganović szögletéből Fofana fejese
kevéssel kerülte el a kaput, a FCSB
első veszélyes támadása azonban
gólt ért a 30. percben. Coman vég-
zett el bal oldalról egy szabadrú-
gást, Cristea pedig három méterről
a hálóba fejelt (1-0). Rövidesen jött
azonban az egyenlítés is. A 36.
percben Vlad még begyűjtötte Šaf-
ranko elől, egy perccel később

azonban Fl. Ștefan nem adta fel
könnyen a bal szélen, sikerült Fofa-
nának lövésre kitennie, aki 13 mé-
terről, laposan a bal alsóba küldte
(1-1). Szünetig helyzete csak az
OSK-nak volt még egy, a 39. perc-
ben Nouvier-t üggyel-bajjal, több
próbálkozás után blokkolták a hato-
son a védők.

A második félidőben több volt a
kapujelenet, ismét a Sepsi OSK ve-
szélyeztetett inkább, de gól már
nem esett. Az 56. percben Nouvier
szerzett labdát a középpályán, és 20
méterről a kapufa mellé csavart. A
72. percben meccslabda maradt ki.
Nouvier-t blokkolta Vlad, a kipat-
tanó Šafranko elé pattant, aki öt mé-
terről a kiszolgáltatott Vladba rúgta.
Két perccel később pedig, ha lehet,
még nagyobb lehetőséget puskáztak
el a háromszékiek. Šafranko az ötös
sarkáról nem tudta átemelni Vla-
don, Aganović duplázását szintén

nagy bravúrral védte, Petrila elől le-
zárták a lövés lehetőségét, végül a
kipattanót Nouvier föléküldte. Az
utolsó néhány percre maradtak a
FCSB lehetőségei. A 75. percben
Vînănak a 11-es tájékáról leadott lö-
vését védte Niczuly, a 87. percben
MoruTant blokkolták a védők az
ötös sarkán, míg a 90+1. percben
MoruTan került lövőhelyzetbe 8 mé-
terre, azonban a labdája elakadt
Niczulyon, a duplázás magas ívben
megpattant, és Deljanidisz a gólvo-
nalról kifejelhette.

A megszerzett pontnak köszön-
hetően a FCSB bebiztosította magá-
nak az alapszakasz első fele végén
az első helyet, a Sepsi OSK pedig a
4. helyről várja a folytatást. A téli
szünet után a bajnokság szokatlanul
korán, január 13-án folytatódik. A
Sepsi OSK mindjárt az elején ismét
igen nehéz feladat előtt áll, hiszen a
CSU Craiova otthonába látogat.

Norvégia nyerte a női kézilabda Eb-t
Norvégia válogatottja 22-20-ra legyőzte

Franciaország csapatát a Dániában rendezett
női kézilabda Európa-bajnokság vasárnap
esti döntőjében, Herningben.

Eleinte kettesével szerezték góljaikat a
csapatok, majd a norvégok egy 9-2-es soro-
zattal elléptek. Eközben Olivier Krumbholz
francia szövetségi kapitány időt kért, ám el-
lenfelük támadásban és védekezésben is pon-
tosabban kézilabdázott, így a szünetben
magabiztosan vezetett négy találattal.

A franciák kapust cseréltek, és Cleopatre
Darleux bravúros teljesítménnyel, tíz perc

alatt hat védéssel mutatkozott be, erre ala-
pozva csapata előbb felzárkózott, majd
egyenlített, sőt az 54. percben – 4-3 után –
visszavette a vezetést. A második félidő je-
lentős részében gyengébben teljesítő norvé-
gok egy 4-1-es sorozattal zárták a döntőt, így
százszázalékos teljesítménnyel nyerték meg
a tornát.

A franciák másodszor játszottak Európa-
bajnoki finálét, tavalyelőtt sikerrel jártak,
idén viszont nem tudták megvédeni címüket.
A norvégoknak ez volt a 11. kontinenstorna-
döntőjük és a nyolcadik aranyérmük.

A torna első négy helyezettje kijutott a
jövő decemberi spanyolországi világbajnok-
ságra, amelynek a házigazdák, valamint a
címvédő hollandok biztosan résztvevői lesz-
nek. Az elődöntőben Norvégia válogatottja

27-24-re nyert a házigazda Dánia ellen, a
címvédő francia válogatott pedig 30-19-re le-
győzte Horvátország csapatát. Az 5. helyért
rendezett mérkőzésen: Oroszország – Hol-
landia 33-27.

Ranglista
1. FCSB                       15        11         1          3        37-15      34
2. CSU Craiova           14        10         1          3        19-9        31
3. Kolozsvári CFR       14        9           3          2        18-6        30
4. Sepsi OSK               15        7           6          2        24-13      27
5. Clinceni                   15        6           7          2        16-10      25
6. Târgovişte                15        5           5          5        12-12      20
7. Botoşani                   15        4           6          5        21-22      18
8. Viitorul                     14        4           5          5        19-19      17
9. UTA                         15        4           5          6        13-25      17
10. Astra                      15        4           4          7        21-21      16
11. Dinamo                  15        4           4          7        18-18      16
12. Medgyes                15        5           1          9        19-26      16
13. Voluntari                15        4           3          8        20-25      15
14. Nagyszeben           14        3           6          5        16-21      15
15. Jászvásár                15        4           2          9        14-35      14
16. FC Argeş                15        2           5          8        14-24      11

Két elhalasztott mérkőzéssel zárul az év az NB I-ben
Két korábbról elhalasztott mérkőzéssel, a Budapest Honvéd budafoki

vendégjátékával, valamint az Újpest – Zalaegerszeg összecsapással
zárul az év ma a magyar labdarúgó OTP Bank Ligában. Mindkét talál-
kozót a koronavírus-járvány miatt halasztották, a Budafok – Honvéd
eredetileg a 10., az Újpest – ZTE meccs pedig a 11. fordulóba volt ter-
vezve.

A szezont jól kezdő újonc Budafok immár hét mérkőzés óta nyeretlen
a bajnokságban, így közel került a kiesést jelentő helyekhez, de ma a
nála is rosszabbul álló, 11. helyezett Honvéd ellen javíthat. Az Újpest
szintén nehéz helyzetbe került az elmúlt hetekben, ám legutóbb, épp a
Honvéd legyőzésével sikerült feljebb lépnie a tabellán. Ugyanakkor a
hetedik, és idegenben viszonylag stabil Zalaegerszeg nehéz ellenfélnek
ígérkezik a mai meccsen.

NB I, pótolt mérkőzések: 19.00 óra (TV: M4 Sport): Újpest FC – Za-
laegerszeg FC (11. forduló), 21.15 óra (M4 Sport): Budafoki MTE –
Budapest Honvéd (10. forduló).

Lehetnek nézők a férfikézilabda-vb-n
Korlátozott számban nézők is lehetnek a januári, egyiptomi rendezésű férfikézilabda-

világbajnokság mérkőzésein. A TASZSZ orosz hírügynökség a nemzetközi sportági szö-
vetségre (IHF) hivatkozva adott hírt arról, hogy a koronavírus-járvány közepette is
beengedik majd a szurkolókat a meccsekre, bár az arénák nem lehetnek tele. Kiemelték: a
jelenlegi helyzet szerint a lelátói helyek harminc százalékát tölthetik meg nézőkkel. A 32
csapatos tornán a doppingügyekben elmarasztalt Oroszország is részt vesz, de a nemzetközi
Sportdöntőbíróság (CAS) múlt heti ítélete nyomán életbe lépett szankciók miatt nem hasz-
nálhatja sem a nemzeti lobogót, sem az orosz himnuszt.

Érem nélkül maradtak a házigazda dánok
Horvátország válogatottja 25-19-re legyőzte a házigazda Dánia csapatát a női kézilabda

Európa-bajnokság vasárnap délutáni bronzmérkőzésén, Herningben. A horvátok, akik a
legutóbbi két Európa-bajnokságon egyetlen mérkőzést sem nyertek, és már a négy közé
kerüléssel is történetük legjobb eredményét érték el, ezúttal hat győzelemmel és két vere-
séggel zártak.

Az első félidő hullámzó játékot hozott, mindkét csapatnak voltak remek időszakai, de
egyik sem tudta állandósítani jó teljesítményét. Előbb a horvátok, majd a dánok vezettek
három góllal, ezt követően a horvát együttes egy négyes gólsorozattal ismét előnybe került.
A hajrában újfent a házigazdák álltak jobban, a szünetben pedig döntetlen volt az állás. A
torna legjobb kapusának választott Sandra Toftot le kellett cserélniük a dánoknak, mert
19-ből csupán három lövést védett ki. A helyére beállt Rebecca Reinhardt jól teljesített,
ám ő sem tudta megakadályozni a vereséget. A 41. percben még 18-18 volt az állás, ezt
követően azonban a dánok 17 percig nem tudtak betalálni. Ellenfelük ebben az időszakban
hét gólt lőtt, ezzel eldöntötte a bronzmeccset.

Fotó: AFP

Fotó: GSP

Bálint Zsombor

Eredményjelző
1. liga, 15. forduló: Chindia Târgoviște – FC Argeș Pitești 2-2, Med-

gyesi Gaz Metan – Konstancai Viitorul 1-0, Nagyszebeni Hermannstadt
– Jászvásári CSM Politehnica 0-1, FC Botoșani – FC Voluntari 1-1,
Academica Clinceni – Bukaresti Dinamo 1-1, Aradi UTA – Gyurgyevói
Astra 0-6, Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1. 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 15. forduló: Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi

Sepsi OSK 1-1 (1-1)
Mogoșoaia, sportbázis, zárt kapu. Vezette: HoraTiu Feșnic (Kolozs-

vár) – Alexandru Cerei (Kolozsvár), Vladimir Urzică (Karácsonkő).
Tartalék: Adrian Cojocaru (Galac). Ellenőr: Alexandru Deaconu (Bu-
karest).

Gólszerzők: Cristea (30.), illetve Fofana (37.).
Sárga lap: CreTu (a szünetben), Ov. Popescu (61.), Vînă (90+2.), il-

letve Ștefănescu (53.), B. Mitrea (69.).
FCSB: Vlad – Ov. Popescu (62. PanTîru), Cristea, Miron, CreTu,

Olaru, Perianu (46. Simion), MoruTan, Oct. Popescu (75. Vînă),
Coman, Man (83. Buziuc).
Sepsi OSK: Niczuly – Deljanidisz, Bouhenna, B. Mitrea, Fl. Ștefan,

Aganović (78. Purece), Vașvari, Fofana, Csiszér (14. Nouvier, 78. Go-
lofca), Ștefănescu (62. Petrila), Šafranko (78. Fülöp Loránd). 
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Az Azomures Rt. a hűtőtornyokból
származó ún. hulladékgőz felhaszná-
lásával kogenerált új villamosener-
gia-fejlesztő berendezés építésére
kötött szerződést az E.ON Energie
Románia céggel. Az új egységgel a
kombinát által használt villamos
energia 5%-át termelik majd, ami
4%-kal csökkenti az ipari egység
erre fordított költségét. 

A villamosenergia-fejlesztő központban
az áramot az M+M Turbinen-Technik
GmbH által gyártott, alacsony nyomáson
sűrített gőzzel működő, az Azomureş köve-
telményeinek megfelelően hatékony, nagy
teljesítményű generátor és turbina termeli
majd. 

Folytatjuk a beruházásokat olyan techno-
lógiákba, amelyek a gyártelep hosszú távú
fenntarthatóságát biztosítják. Ezért döntöt-

tünk úgy, hogy felhasználjuk a gőzt mint
belső energiaforrást, a partnereink által
ajánlott technológia megfelel az elképzelé-
seinknek. A projekt kivitelezésével közelebb
kerülhetünk az Európai Bizottság által java-
solt zöldegyezménybe foglalt követelmé-
nyekhez. Az Azomureş ambíciós, hosszú
távú fejlesztési programot dolgozott ki,
amelyet követ, mivel a gyár a román ipar
egyik jelentős tartópillére” – nyilatkozta
Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója. 

Az Azomureşsel közösen megvalósított
terv a klasszikus áramfejlesztőtől eltérő
szén-dioxid-kibocsátást semlegesítő gazda-
ságos, életképes, egyedi energiatermelő
megoldást kínál. Az E.ON a román gazda-
ság számára korszerű, energiahatékony
technológiai megoldásokat kínál a szén-di-
oxid-kibocsátás csökkentésére, a megkötött
üzleti szerződés is ezt az elkötelezettséget

erősíti – nyilatkozta többek között Cătălin
Iordache, az E.ON Energie Románia vezér-
igazgatója. 

A terv kivitelezéséhez tavasszal fognak
hozzá, az új villamosenergia-fejlesztő egy-
séget 2022 első felében helyezik üzembe.
Az egység 2,65 MW-ot termel, és lefedi
majd a kombinát áramfogyasztásának az 
5-6% -át. Összehasonlításképpen az egység
4600 család napi villanyáram-szükségletét
látná el. A gőzmeghajtású turbinák előnye,
hogy hosszú élettartamúak, biztonságosak,
jól kidolgozott technológia szerint akár más
üzemanyaggal is működhetnek. 
Az Azomureş Rt.-ről

A marosvásárhelyi Azomures Rt. Romá-
nia legnagyobb ásványi alapú műtrágyater-
melője. A gyártelep a város nyugati
részében mintegy 100 hektáros területen
fekszik. Évente 1,6 millió tonna műtrágyát

termel, amelynek 70%-a helyi farmokhoz
jut. Az Azomureş része Románia élelmi-
szerláncának, amely biztosítja az ország el-
látását, a svájci Ameropa Csoport tagja,
amely az ország egyik legnagyobb adófize-
tője. 
Az E.ON Energie Romániáról 

Az E.ON Energie Románia a németor-
szági E.ON cégcsoport tagjaként földgáz-,
villamosenergia-forgalmazó és energetikai
megoldásokat alkalmazó cég. 3,2 millió
ügyfele van, köztük magánszemélyek,
cégek és városok. Az E.ON cégcsoport 15
éve Románia egyik vezető energetikai szol-
gáltatója. Romániai működése óta 1,7 mil-
liárd eurót fektetett be a hálózatok
korszerűsítésébe, ugyanakkor az országos
és a helyi költségvetésbe eddig több mint
2,3 milliárd eurót utalt át. 

Az Azomureş sajtóirodája 

Az Azomureş 4 millió eurót fektet be 
egy új villamosáram-fejlesztő berendezés megépítésébe 

A brit kormány szombaton jelentette be,
hogy Londonban és Anglia délkeleti részén
megjelent a SARS-CoV-2-nek az eddiginél
akár 70 százalékkal fertőzőbb mutációja.

Egyre több európai ország zárja le a hatá-
rait az Egyesült Királyságból érkezők előtt.
Németország emellett a Dél-Afrikából érke-
zők beutazásának korlátozását is tervezi az új
típusú koronavírus mutációja miatt.

A tudósok hangsúlyozzák, hogy egyelőre
semmi nem utal arra, hogy halálosabb lenne
a vírus, és az oltás ez ellen a változata ellen
is hatásos.
Nem ez az első, fertőzőbb mutáció

Minden vírushoz hasonlóan az új korona-
vírusként ismert SARS-CoV-2 is mutálódik.
Ez egy természetes folyamat, megijedni nem
kell tőle, kutatni és figyelni annál inkább. 

Az eddigi adatok szerint ez a vírus nagy-
jából tízszer lassabban változik, mint az inf-
luenza vagy a hepatitis C. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy a vírusban van egy
„öngyógyító” folyamat, ami kijavítja a hibás
örökítőanyagot, így szaporodáskor alig tud
módosulni a vírus szerkezete. De nem lehe-
tetlen a változás, Európában februárban a
D614G névre keresztelt mutáció kezdett ter-
jedni, ami nem különbözik attól, amit 2019
decemberében a kínai Vuhan városában talál-
tak. Magyarországon a tavaszi első hullámot
már szinte kizárólag ez a változat okozta.

A mutáció a vírus tüskéjének proteinjét
változtatta meg. Mivel a tüskével kapcsoló-
dik a vírus a sejtekhez, ez megkönnyítette a
sejtekbe bejutást, vagyis a fertőzőképességet,
de ettől a vírus nem vált veszélyesebbé vagy
halálosabbá. 

Nem veszélyesebb, 
és az oltás továbbra is hatásos

A most azonosított mutációról is ezt hang-
súlyozzák a szakemberek, és azt, hogy a vak-
cinát nem teszi hatástalanná a változás.

„Az új vírustörzs gyorsabban terjed, de
nem okozza a betegség súlyosbodását, ez na-
gyon fontos, és amennyire ezt előre tudni
lehet, az oltás is hatásos ellene” – nyilatkozta
egy neves brit kutató orvos, Sir Mark Wal-
port. 

Azonban azzal, hogy gyorsabban terjed, nő
a fertőzöttek száma, ez pedig azt jelenti, hogy
több beteg szorul majd kórházi ápolásra, így
a kórházak újból túlterheltekké válhatnak, és
ez már komoly aggodalomra ad okot.

A koronavírus ellen kifejlesztett három ve-
zető oltás (Pfizer, Moderna és Oxford) a már
ismert tüske elleni immunreakciót vált ki. Az
egészségügyi szakemberek ennek ellenére
azért nem aggódnak a vakcinák hatékonysága
miatt, mert az emberi szervezet nemcsak a
tüskék elleni támadást tanulja meg velük,
hanem a vírus más részei ellenit is.

Az viszont elképzelhető, hogy a vírus oltás
elől való menekülésének kezdete a mutáció.
A BBC-nek nyilatkozó Cambridge-i Egyetem
professzora, Ravi Gupta szerint akkor lehet
aggasztó a helyzet, ha további mutáció adó-
dik a vírus új változatához.

David Robertson, a Glasgow-i Egyetem
professzora szerint a koronavírus valószínű-
leg képes lesz olyan mutáns verziókat gene-
rálni, melyek ellen nem véd az oltás. Ez azt
jelentené, hogy hasonló helyzet alakulna ki a
koronavírussal, mint az influenzával: rend-
szeresen frissíteni kell az oltást ellene. Sze-
rencsére a már említett három vezető
vakcinát könnyű változtatni.

Aggasztó ütemű terjedés
A kormány és tudósok leginkább amiatt

aggódnak, hogy az új változat sokkal gyor-
sabban terjed, és szokatlanul erősen mutáló-
dott.  A legvalószínűbb magyarázat az, hogy
a variáns egy, már legyengült, a vírus ellen
küzdeni képtelen immunrendszerű betegben
alakult ki. 

Jeffrey Barret, a Wellcome Sanger Institute
vezetője a Financial Timesnak azt mondta,
hogy a vírus genetikai kódjában 23 betű vál-
tozott meg, melyből 17-nek lehet hatása a vi-
selkedésére.

A vírustörzset először szeptemberben azo-
nosították. Novemberben körülbelül az ese-
tek negyedét okozta ez az új variáns,
december közepén pedig már a kétharmadát
– írja a BBC. Arról, hogy pontosan mennyi-
vel fertőzőbb az új törzs, melyen belül a ku-
tatók 17 különböző verziót azonosítottak,
egyelőre pontos adat nincsen. 

Boris Johnson brit miniszterelnök szomba-
ton azt mondta, hogy a Londonban és Anglia
délkeleti részén keringő vírus akár 70 száza-
lékkal fertőzőbb lehet, mint az eddigiek. 

Az eddigi kutatások alapján az új koronaví-
rustörzs 0,4-gyel vagy ennél nagyobb mérték-
ben emelheti a járvány terjedési ütemét mérő
R reprodukciós mutatót – tette hozzá. Ez a mé-
rőszám jelentősen emelkedett az elmúlt héten
az Egyesült Királyságban, jelenleg országos át-
lagban 1,1-1,2 között van. Ez azt jelenti, hogy
tíz fertőzött átlagosan 11-12 másik embernek
adja át a koronavírus-fertőzést. Az ezelőtti
héten jóval alacsonyabb, 0,9-1 közötti R ráta
volt országos átlagban, ami azt jelentette, hogy
az új fertőzések száma napi átlagban vagy nem
emelkedett, vagy kismértékben csökkent.

Kilenc esetet regisztráltak 
az Egyesült Királyságon kívül

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
vasárnapi közlése szerint a fertőzőbb vírus-
törzset már szeptemberben azonosították
Anglia délkeleti részén, és ugyanez a kóro-
kozó felbukkant Dániában – eddig kilenc
esetben –, továbbá Hollandiában, Olaszor-
szágban és Ausztráliában is – mindegyikben
egy-egy betegnél regisztrálták.
Nagy-Britannia elszigetelődik, 
nem lesz karácsonyi buborék

Európában vasárnap estig kilenc állam
(Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország,
Franciaország, Hollandia, Írország, Németor-
szág és Románia) döntött úgy, hogy nem
enged Nagy-Britanniából érkező utasszállítót
leszállni a területén. Hasonló lépést tervez
Svédország. Görögországban három napról
egy hétre hosszabbították meg a szigetország-
ból érkezők karanténját. Az EU soros elnök-
ségét betöltő Németország szeretné, hogy a
tagállamok lehetőleg egységesen válaszolja-
nak a mutálódott vírus rohamos terjedésére.
A német ARD értesülése szerint Angela Mer-
kel kancellár már egyeztetett az ügyben tele-
fonon Charles Michellel, Ursula von der
Leyennel és Emmanuel Macronnal.
A brit miniszterelnök otthonmaradásra 
szólította fel a londoniakat 
és a Délkelet-Angliában élőket

Az Egyesült Királyságban egy hét alatt
megduplázódott és jelenleg 35 ezernél jár a
napi igazolt fertőzöttek száma. Az emberek
elkezdtek élelmiszert felhalmozni. Angliában
és Walesben 21 millió lakost érint, hogy va-
sárnaptól bezártak a nem alapvető árucikke-
ket forgalmazó boltok.

Forrás:euronews

Egyre több ország zárja le határait az Egyesült Királyságból érkezők előtt 
Már Németország és Franciaország repterei sem fogadják a gépeket

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

AJÁNDÉKOZOK két kiscicát. Tel. 0770-

546-075. (10135)

ELADÓ lucerna Ákosfalván. Tel. 0743-

761-147. (10149)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb-

házlakás a nagyállomás környékén,

berendezve, azonnal beköltözhető,

150 euró. Tel. 0740-665-808.

(10161-I)

MINDENFÉLE

KERESEM fiatalkori ismerősömet,

Norbit – szőke hajú tanár –, akivel

1994-ben Szovátán együtt szilvesz-

tereztünk. Tel. 0740-846-127. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet csendesen megy tovább,
emléked elkísér egy életen át.
Örök álmod őrizze béke és nyu-
galom.
Kegyelettel emlékezünk decem-
ber 24-én id. BARTHA ISTVÁNRA
halálának 10. évfordulóján. Bána-
tos felesége, Irénke, fia, István és
családja. (10137)

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen, drága lel-
ked, fáradt tested nyugodjon
békében!
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 23-án drága jó édesanyánkra,
özv. MÁTHÉ ANDRÁSNÉRA szü-
letett FRUNZA ILONA ÉVA halálá-
nak 27. évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel.
Emlékét őrzik lányai: Évike, Ma-
rika és családja. Pihenj békében,
Anyu! (10158-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel búcsúzunk a szeretett
testvértől, nagybácsitól, kereszt-
apától, a nyomáti születésű 

NAGY FERENC 
volt nyárádszentmártoni lakos-
tól. Az együtt töltött szép éveket
szívünkben őrizzük. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Testvére, György Veronika és
családja. (10151-I)

Pihenj, te drága szív, már meg-
szűntél dobogni, 
szerető jóságod nem tudjuk fe-
ledni, 
mert elfelejteni téged soha nem
lehet,
csak meg kell tanulnunk ezután
élni nélküled. 
Betegségben is türelmes voltál, 
fájdalmadban is csak hallgattál.
Csoda volt, hogy éltél, és minket
szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni
mentél.
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, após,
testvér, sógor, rokon, jó barát és
jó szomszéd, 

NAGY FERENC 
életének 84., házasságának 59.
évében, 2020. december 20-án
türelmesen viselt betegség után
csendesen megpihent.  Drága
halottunkat 2020. december 24-
én 13 órakor helyezzük örök nyu-
galomra református szertartás
szerint a nyárádszentmártoni te-
metőben. 
Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló
család. (10150-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, testvér, anyatárs és
szomszéd, 

SZABÓ ROZÁLIA 
szül. Nemes 

a bútorgyár volt dolgozója, 
életének 76. évében rövid, de
nehéz szenvedés után csende-
sen megpihent. Temetése de-
cember 23-án 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben.
Fájó szívvel búcsúzik tőle három
gyermeke: László, Gyöngyvér,
Melinda, családjuk, és öt unokája. 
Számunkra te sosem leszel ha-
lott, örökké élni fogsz!
Nyugodj békében! (10160-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fejez-
zük ki és vigasztalódást
kívánunk drága nagybátyánk-
nak felesége, SZABÓ MÁRIA
elhunyta alkalmából. 
Nyugodjon békében! Emese és
családja, valamint Béla. (v.-I)
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A Kobak / Irka
karácsonyi kupon 
nyertesei:

1 db 400 lejes vásárlási utalvány 
0739. kupon Kobak, Marosvásárhely

1 db 300 lejes vásárlási utalvány
0709. kupon Kobak, Marosvásárhely

1 db 200 lejes vásárlási utalvány
0151. kupon Kobak, Marosvásárhely

200 lejes könyvcsomag   
0203. kupon Irka, Gyergyószentmiklós
0400. kupon Kobak, Szászrégen
0651. kupon Kobak, Marosvásárhely

15%-os árkedvezménykártya
0034. tombola Kobak, Marosvásárhely
0049. tombola Kobak, Szászrégen
0229. kupon Kobak, Parajd
0236. kupon Irka, Gyergyószentmiklós
0280. kupon Kobak, Szászrégen
0500. kupon Kobak, Marosvásárhely
0667. kupon Kobak, Marosvásárhely
0668. kupon Kobak, Marosvásárhely
0713. kupon Kobak, Marosvásárhely
0870. kupon Kobak, Marosvásárhely

Áldott karácsonyt kíván 
a Kobak könyvesbolt!

Örök álom zárta le a szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed. 
Nélküled semmi sem olyan, mint régen, 
fájó könnycsepp lettél mindnyájunk sze-
mében. 
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
amíg élünk, szívünkben őrizzük 
emléked.
Soha el nem múló szeretettel emléke-
zünk december 23-án a vadadi születésű TÓTH GYÖRGYRE,
a földi létből az örökkévalóságba való távozásának 12. év-
fordulóján.
Örök álmát őrizze béke és nyugalom.
Szerettei. (-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Közlemény
A Marosszentkirályi Polgármesteri Hivatal 2020. december
23-a és 2021. január 12-e között lakossági véleményeket vár
a Marosszentkirály községhez tartozó náznánfalvi Bujorului
(Bazsarózsa) utca szám nélküli telke rendeltetésének
megállapítására és házépítésre alkalmas telkek felosztására
vonatkozó övezeti területrendezési terv (PUZ) kapcsán.
Beruházó: Cioban Nicolae Dumitru 
Tervező: Tektura Kft. 
A nyilvános vitára bocsátott terv a következő helyeken
tanulmányozható: 
– a polgármesteri hivatal www.sancraiums.ro honlapján, a
hirdetések (Anunţuri) elérhetőségen
– a polgármesteri hivatalban levő hirdetőtáblán.

A tervvel kapcsolatos javaslatok, megjegyzések írásban
nyújthatók be a polgármesteri hivatal iktatójába, vagy online
a sincraims@cjmures.ro e-mail-címre. 

A nyilvános vita január 19-én 12 órától lesz a
Marosszentkirályi Polgármesteri Hivatal Fő út 197/A szám
alatti székházának gyűléstermében, ahol a terv készítői
bemutatják a településrendezési dokumentációt. 

A vitára várjuk az érdekelt magán- és jogi személyeket, civil
szervezetek és intézmények képviselőit, a község lakosait. 

Tekintettel arra, hogy a zárt térben szervezett
rendezvényeken legfeljebb 8 személy vehet részt, kérjük,
hogy az érdekeltek január 12-ig jelezzék részvételi
szándékukat a sincraims@cjmures.ro e-mail-címre, vagy a
0265-316-964-es telefonszámon. 

Bővebb tájékoztatás a polgármesteri hivatal
településrendezési osztályán, hétfőtől péntekig 9 és 12 óra
között személyesen, vagy a 0265-316-964-es telefonszámon.
Felelős személyek: Podari Valeriu Daniel és Farcaş Marinela. 

Cioban Nicolae Dumitru 

A hirdetési rovatban 
megjelent  közlemények, 

reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!
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