
Tegnap villámlátogatást tett Maros megyében Szijjártó Péter,
Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Kíséretével
ellátogatott Kerelőszentpálra, Nyárádtőre és Nyárádgálfal-
vára, ahol olyan mezőgazdasági egységeket keresett fel,
amelyek sikeresen pályáztak a Pro Economica Alapítvány tá-
mogatására. A miniszter találkozott Soós Zoltánnal, Marosvá-
sárhely polgármesterével, majd megkoszorúzta Bethlen

Gábor köztéri szobrát. Végül kora délután a Pro Economica
Alapítvány székházában házigazdájával, Kelemen Hunorral, 
az RMDSZ szövetségi elnökével együtt sajtótájékoztatót 
tartott. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Vajda György 

(Óv)intézkedés nélkül

Köztudott, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt egészségügyi
óvintézkedések közepette hagyományos katonai díszszemle és közön-
ség nélkül, az állami vezetők szűk körének részvételével ünnepelték
meg kedden Bukarestben Románia nemzeti ünnepét, a Román Király-
ság és Erdély egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nem-
zetgyűlés 102. évfordulóját. 

Az államfő a román nemzet egyesítése során hősi halált halt kato-
nák és a koronavírus-fertőzésben elhunyt román állampolgárok emlé-
kére helyezett el koszorút a bukaresti diadalívnél, majd rövid
beszédben emlékezett a különböző korosztályok hőseire.

Az elnök ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy vasárnap – tegyük
hozzá: járvány ide, járvány oda – el kell menni szavazni, mert a sza-
vazás jó alkalom lesz egy – szerinte – tisztességesebb, dolgosabb, jobb
parlament megválasztására. Természetesen a nemzeti ünnepen is a
Szociáldemokrata Párt járt az eszében.

De vannak más rögeszmések is. Országszerte betartották az előírá-
sokat, kivétel az úzvölgyi katonatemető volt, ugyanis itt ünnepeltek a
román nacionalisták. Idén harmadik alkalommal. A magyar katona-
temető a rögeszméjükké vált. Emellett rájuk a járványügyi előírások
sem vonatkoznak. Az ünnepséget a jól ismert Calea Neamului (Nép
Útja) egyesület szervezte, amelynek elnöke, Mihai Sorin Tîrnoveanu
szokás szerint ezúttal is Facebook-oldalán hívta meg az ünneplőket a
sírkertbe. 

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Az intenzív terápiáról
is van visszaút
Az intenzív terápiás osztályt (ATI) a
köztudatban sokan a véggel azonosít-
ják, azzal a kórházrészleggel, ahon-
nan nincs visszaút. Szerencsére az
orvosok, nővérek, betegápolók, akik
március óta ezeken az osztályokon
megfeszített erővel teljesítenek szol-
gálatot, és akik a legsúlyosabb álla-
potba kerülő koronavírusos
betegekkel dolgoznak a nap huszon-
négy órájában, sikertörténetekről is be
tudnak számolni…
____________5.
Online térbe 
költözött az iskola
Fenekestül felforgatta a szülők életét a
járványhelyzet miatt bevezetett online
oktatás, hiszen a munkahely, házi-
munka mellett meg kell oldani a gye-
rek egész napos felügyeletét,
biztosítani kell esetenként több gye-
reknek az online oktatáshoz szüksé-
ges eszközöket, helyiséget a
lakásban, ugyanakkor a tananyag be-
gyakorlása, amit eddig a pedagógusok
ügyesen megoldottak, most szintén a
szülőre hárul. 
____________6.
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Szijjártó Péter külügyminiszter villámlátogatása Maros megyében

A választók a két ország közös
jövőjéről is döntenek 



„Angyalok a városban” jelszóval Baranka Katalin, a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem szociális munkás szaká-
nak másodéves hallgatója és Kovács Lajos-Alpár a maros-
vásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum
önkéntes diákjaival adománygyűjtést szervez a Szent Er-
zsébet Társulás Pál atya által vezetett gyermekotthona szá-
mára. Az adományokból lábbelit vásárolnak az otthon

lakóinak, valamint a karácsonyi ünnepi vacsora költségeit
fedezik. Az adományok összegyűjtése érdekében több üz-
letben gyűjtődobozokat helyeztek el, ugyanakkor a temp-
lomba járókat is arra kérik, hogy támogassák a
tevékenységüket. A jó szándékot az önkéntesek és a gon-
dozottak bevonásával készített mézeskalács figurákkal és
képeslapokkal fogják meghálálni. 

Méhésztanfolyam
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE)
Maros megyei szervezete decemberben méhésztanfolya-
mot indít. A 360 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés be-
fejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők
a Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium
által elismert oklevelet kapnak. Érdeklődni, feliratkozni
Kiss Miklós falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszá-
mon, vagy személyesen, hétköznap 9 és 17 óra között
Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám
alatti székhelyén lehet.

Május 1. – strandtörténeti állandó
kiállítás

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület a Maros Sportklub-
bal közösen gyűjtést szervez fotókiállításhoz. Azokat a di-
gitális felvételeket és/vagy papírképeket várják, amelyek
az egykori marosvásárhelyi Május 1. strandon készültek.
A felvételek tükrözhetik a fürdő hangulatát, vagy valami-
lyen sporteseményen készülhettek (úszás, vízilabda), il-
letve olyan sportolókat, csapatot ábrázolhatnak,
akiknek/amelyeknek a karrierje az egykori strandhoz kö-
tődik. A fényképekből előválogatás után állandó kiállítást
állítanak össze, amelynek anyagát az új uszoda falaira he-
lyezik ki. A digitális képeket a gyvajda67@gmail.com e-
mail-címre várják, míg a papírképeket a Népújság Dózsa
György utca 9. szám alatti, II. emeleti apróhirdetéseket fo-
gadó irodájába lehet borítékban eljuttatni, ahonnan szken-
nelés után visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak. A beküldők
lehetőség szerint mind a digitális, mind a papírképekhez
mellékeljenek leírást a következő információkkal: a fény-
kép szerzőjének neve, elérhetősége, a készítésének idő-
pontja, az ábrázolt személyek, sportolók, csapatok neve(i),
esetleg a sportesemény megnevezése (helyi, megyei baj-
nokság, emlékverseny stb.). Bővebb tájékoztatás a 0744-
604-244-es telefonszámon. 

Karácsonyi vásár – online
A marosvásárhelyi Philothea Klub a járványhelyzetre való
tekintettel idén a virtuális térben szervezi meg a hagyomá-
nyos karácsonyi vásárt. Az ajándéktárgyakat december
15-ig a Philothea Klub Facebook-oldalán lehet megtekin-
teni, hozzászólásban lefoglalhatók, és a helyszínen (Kos-
suth/Călăraşilor utca 2. szám) személyesen átvehetők. 

Csipike 
– az Ariel Színház online előadása

December 6-án, vasárnap 10–20 óra között a marosvá-
sárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Csipike című
előadása tekinthető meg az interneten. Jegyet az Ariel
színház jegypénztáránál (Nyomda utca 4. szám) lehet vál-
tani személyesen pénteken 10–13, illetve 17–19 óra kö-
zött. Az előadás linkjét a néző által megadott e-mail-címre
küldik el, a jegyvásárlást követően. További információk a
0740-566-454 mobilszámon kérhetők naponta 9–13 óra
között.

Adventi erkélykoncert
Népzenei koncertsorozattal készül a karácsonyra a Ha-
gyományok Háza. Advent négy vasárnapján román idő
szerint 18 órától a budapesti Budai Vigadó Corvin téri te-
raszán a Bazseva zenekar, a Fonó zenekar, a Babra ze-
nekar és a Magos együttes dallamai csendülnek fel. A
koncertek élőben követhetők a szervezők Facebook-olda-
lán és YouTube-csatornáján.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma FEREC és OLÍVIA,
holnap BORBÁLA, 
BARBARA és BORÓKA
napja.
BORBÁLA: a Barbara régi,
magyaros alakja. 
BARBARA: görög eredetű
név, jelentése idegen, külföldi
nő

3., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 338. napja, 
hátravan 28 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. december 2.

1 EUR 4,8721
1 USD 4,0434

100 HUF 1,3650

1 g ARANY 237,9394

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 0 0C
min. -10 0C

Megyei hírek

Figyelmeztető szőnyeget húztak

Jogunk van beleszólni a jövőnkbe 
– vita az Erdély TV műsorában 

Egyelőre nincs megállj a koronavírusnak, de közel van
már a vakcina. Hogy hogyan lehet ezt a helyzetet jól ke-
zelni, képes-e Románia az oltáskampányt megszervezni és
a lakosság elutasító magatartását kezelni, ez is kiderül csü-
törtökön, az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című mű-
sorának asztalánál. De arról is szó lesz, hogy miért

vegyünk részt vasárnap a parlamenti választásokon, mi a
tét számunkra, erdélyi magyarok számára. Jakab Orsolya
szerkesztő-műsorvezető vendége Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke lesz. Kövessék a műsort csü-
törtökön este 8 órától az Erdély Tv képernyőjén és 
Facebook-oldalán!  

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei utolsó lapszáma
Örömhír az ifjabb természetjáróknak: új

Gyopárka látott napvilágot! Az Erdélyi
Kárpát-Egyesület gyerekeknek szóló kiad-
ványa úgy válik tudásgyarapítóvá, hogy
közben az élményszerű olvasás lehetősé-
gét adja. A szerkesztők gyerekeknek szán-
ják, de minden korosztálynak ajánlják.
Szintén korhatár nélküli az Erdélyi Gyo-
pár legfrissebb száma, benne vezércikkel
a természetjárásról és a tudományról, be-
számoló az EKE-osztályok kéthavi tevé-
kenységeiről és arról a hagyományos
közmunkáról, mely idén sem maradt el
Várfalván, az EKE-Várban. 

Vizek és karszt a Torockói-hegységben,
A Szamostól a Kis-Békásig, Ipari létesít-
ményekhez kapcsolódó meteorológiai je-
lenségek, A homoródkarácsonyfalvi
Dungó feredő, Természetvédelmi terüle-
tek a Fekete-tenger bulgáriai északi tengermellékén – íme
néhány cím a friss folyóiratból, melyből most sem hiá-
nyoznak a közkedvelt sorozatok: a Fele se mese, az EKE

Múzeum értesítője, a gombák, a kereszt-
rejtvény. Gazdag a külföldi túrakínálat,
amelyre most, a bezártságban igencsak
szükség van, hisz így legalább gondolat-
ban utazgathatunk, és nem marad el az
ember tevékenységének elismerése sem,
akivel annyi közös élményt lehetett gyűj-
teni. Szomorú a hír: búcsúzni kell Vekov
Károlytól, jó érzés viszont, hogy egy
ilyen személyiség társaságát élvezhettük.
Az elmúlás mindig megállít egy percre,
hogy magunknak is feltegyük a kérdést:
mit hagyunk magunk után? Ezt a kér-
dést feszegeti az Ökolábnyomok kör-
nyezetvédelmi mellékletünk is, melyben
ezúttal a megújuló energiaforrások rész-
ben az atom erejéről olvashatnak, az
építész pedig az ivói vízi fűrész máso-
dik életét mutatja be. Olvassák haszon-

nal az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadványait, találják
meg az értelmet ezen esztendőben is az év végi számve-
téskor!
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Adománygyűjtés a Szent Erzsébet Társulásnak

Több helyen is vörös színű sávokat ragasztottak az út-
testre Nyárádszeredában a gyalogátkelőknél. Érdeklődé-
sünkre Tóth Sándor polgármester elmondta: ezzel is
figyelmeztetni szeretnék a gépjárművezetőket a gyalogát-
kelők létére. A biztonságos anyagból készült szőnyegeket
csak napsütéses időben lehet az úttestre húzni, ezért 
a munkálat néhány napot vett igénybe. „Többször is hang-
súlyoztuk, hogy a településen áthaladó megyei utak kor-
szerűsítése, szélesítése, a sáncok kibetonozása és lefedése,
valamint az új járdák megépítése mind-mind azt a célt szol-
gálja, hogy biztonságossá tegyük a forgalmat” – mondta az

elöljáró. A bekecsi út megnyitása után jelentősen megnö-
vekedett a forgalom Szováta és Marosvásárhely között ezen
a szakaszon, és a gyorshajtások miatt két halálos baleset is
bekövetkezett. Ezért is alakítottak ki az elmúlt években ma-
gasított gyalogátjárókat, hogy lelassítsák a forgalmat leg-
alább az egyenes szakaszokon. Amióta Nyárádszereda
Szováta felőli kijáratánál idén az utolsó ilyen gyalogátkelőt
is befejezték, érezhetően lassult a járművek sebessége, biz-
tonságossá vált a forgalom ebben az övezetben is, amit meg
is köszöntek az itt lakók – részletezte a városvezető. Azt is
hozzátette, hogy a napokban a főtéri parkolókban a fogya-
tékosokat szállító járművek számára külön parkolóhelyeket
jelölnek ki, hogy ezek az emberek nagyobb biztonságban
legyenek.

Gligor Róbert László

A forgalom további lassítását remélik a vörös szőnyegek elhelyezésével Fotó: Gligor Róbert László



Így aztán december elsején kora délután több százan
jelentek meg a helyszínen, népviseletbe öltözve, román
zászlókat és az 1916-os úzvölgyi harcokban részt vevő
román katonai alakulatok zászlóinak másolatát lobog-
tatva.

Tîrnoveanu pedig kihasználta az alkalmat, és arra
kérte a jelenlévőket, álljanak folyamatos őrséget, és ha
látják, hogy „buldózerekkel közelítenek a temetőhöz a
magyarok, szóljanak, és pár órán belül több százan, egy
nap alatt több tízezren ide jövünk, és nem tud minket
megállítani sem az RMDSZ, sem Magyarország, sem a
korrupt politikusok”. Természetesen nem hagyhatta szó
nélkül a hétfő este kihelyezett helységnévtáblákat sem,
amelyeket szerinte „sunyi módon az éjszaka leple alatt”
állítottak fel az RMDSZ-es politikusok. 

Tehát a nacionalisták a járványügyi korlátozásokat
semmibe véve, óvintézkedések nélkül ünnepeltek az úz-
völgyi katonatemetőben. Fordított esetben bizonyára
azonnal „intézkedtek” volna. Az úzvölgyi esetről egye-
lőre nem szólnak a hírek. Választási kampány van. 

A hét végén megnyitják a piacokat 
Jelentősen csökkent az elmúlt időszakban az új ko-
ronavírusos megbetegedések száma, így a hét vé-
gétől ismét megnyitják a piacokat – jelentette ki
szerdán Klaus Iohannis. Az államfő azt mondta, igaz
ugyan, hogy a munkaszüneti napokon valamelyest
kevesebb tesztet végeztek, az új megbetegedések
számának visszaesése azonban így is egyértelmű.
A tendencia szinte minden európai országban meg-
figyelhető – állítja Iohannis, hangsúlyozva, hogy az
elrendelt korlátozó intézkedések helyesek és indo-
koltak voltak, az esetszámcsökkenés nem véletlen-
szerű, és nem az adatok manipulálásának
eredménye, ahogyan azt egyes „politikai értelmezé-
sekben” állítják.(Agerpres)

Románia sereghajtó
Románia mindössze 580 eurót költött lakosonként
az egészségügyre 2018-ban, ami a legalacsonyabb
összeg európai uniós viszonylatban – derül ki az EU
statisztikai hivatala, az Eurostat által szerdán közzé-
tett adatokból. Az egy főre jutó egészségvédelmi
költségek Dániában voltak a legmagasabbak (5260
euró). Az uniós átlag 2982 euróra tehető. Az EU or-
szágai átlagosan bruttó hazai termékük (GDP) 9,9
százalékát fordították az egészségügyre. Románia
ezen a téren is a lista végén kullog, az egészségügyi
kiadások a GDP 5,6 százalékát tették ki 2018-ban.
(Agerpres)

Hárommilliárd euró kedvezmé-
nyes kölcsön

Öt tagország, köztük Románia is, összesen 8,5 mil-
liárd euró kedvezményes kölcsönt kapott a munka-
nélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes
támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) kereté-
ben – tájékoztat az Európai Bizottság keddi közle-
ménye. A SURE keretében kifizetett harmadik
részletből Románia és Portugália három-három mil-
liárd eurót kapott, Belgium kétmilliárdot, Szlovákia
300 ezer, Magyarország pedig 200 ezer eurót.
Eddig, a keddi kifizetéssel együtt 15 ország mintegy
40 milliárd eurót kapott. Románia 4,1 milliárd, Ma-
gyarország 504 millió euró kölcsönben részesült. A
kedden nyújtott pénzügyi támogatás annak a harma-
dik kötvénykibocsátásnak az eredménye, amelyet
több mint 13-szor túllicitáltak. Ez megmutatkozott az
előnyös árakban is, ami azt jelenti, hogy a tagálla-
mok több hitelt kapnak, mint amennyit vissza kell fi-
zetniük. (Agerpres)

Kitüntetések 
Egészségügyi dolgozókat, orvosi egyetemeket és az
Országos Közegészségügyi Intézetet (INSP) is ál-
lami kitüntetésben részesítette Klaus Iohannis ál-
lamfő kedd este, a román nemzeti ünnep
alkalmából. A Cotroceni-palotában tartott esemé-
nyen más egészségügyi dolgozókkal együtt Egész-
ségügyi Érdemrenddel tüntette ki az elnök Casoni
Maria-Elena marosvásárhelyi főasszisztenst is. Az
Egészségügyi Érdemrend lovagkeresztjét adomá-
nyozta az államfő az INSP-nek, továbbá a bukaresti,
a kolozsvári, a iaşi-i, a temesvári, a craiovai és ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetemnek.

Nőtt a munkanélküliség 
5,3 százalékra nőtt októberben a munkanélküliségi
ráta – közölte szerdán az Országos Statisztikai In-
tézet (INS). Ez 0,2 százalékpontos emelkedést jelent
a szeptemberben jegyzett 5,1%-hoz képest.  A 15 és
74 év közötti munkanélküliek becsült száma 477
ezerre emelkedett októberben az előző hónapban
jegyzett 455 ezerről. A tavalyi év októberéhez mér-
ten is növekedés észlelhető, akkor ugyanis 350 ezer
állástalan személyt tartottak számon. A férfiak köré-
ben 0,5 százalékponttal magasabb volt a munkanél-
küliség, mint a nőknél (férfiaknál 5,5 százalék,
nőknél 5 százalék). (Agerpres)

Ország – világ

(Óv)intézkedés nélkül
(Folytatás az 1. oldalról)
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Macron korlátozásokkal akadályozná meg, hogy a

franciák külföldön síeljenek az év végi ünnepek idején
Miután a franciaországi sífelvonók a koronavírus-
járvány miatt az év végi ünnepek idejére nem nyit-
hatnak ki, Emmanuel Macron francia államfő
„korlátozó és elrettentő intézkedéseket” helyezett
kilátásba annak megakadályozására, hogy a fran-
ciák külföldre, elsősorban Svájcba utazzanak síelni.

„Vannak országok, ahol a sípályák már kinyitottak, ezért el-
lenőrzések lesznek, hogy megakadályozzuk a franciák oda-
utazását, és azért is, hogy ne alakuljon ki egyenlőtlen helyzet
a franciaországi síparadicsomok számára” – mondta kedden a
francia elnök a hivatalában tartott sajtótájékoztatón. Hozzá-
tette: „Korlátozó és elrettentő intézkedéseket foganatosítunk,
amelyeket a kormány a következő napokban pontosít”.

Emmanuel Macron jelezte: megérti a sípályákon dolgozók
és a hegyvidéki régiók képviselőinek aggodalmait, amiért a
sífelvonók egyelőre nem működhetnek. Elmondta, hogy
amennyiben „jobb rálátás lesz” a járvány alakulására, a hegy-
vidéki turizmus januárban a lehető leghamarabb újraindulhat.

A kormány döntése értelmében az általános karantén de-
cember 15-i feloldása után a francia síparadicsomok szállás-

helyei az év végi ünnepek idején fogadhatnak vendégeket, de
a sífelvonók nem működhetnek és a vendéglátóhelyek sem
nyithatnak ki.

Emmanuel Macron azzal magyarázta a döntést, hogy a sí-
paradicsomokban „nagyon sokan találkoznak egymással, ahol
már délután 5 órakor besötétedik, s az emberek olyan helyeken
vannak együtt, amelyeket többen együtt béreltek ki”. 

„Tudjuk, hogy így fertőzzük meg egymást, ezért tehát in-
kább elkerüljük ezt idén, hogy ne áldozzuk fel mindazt az erő-
feszítést, amelyet eddig tettünk” – mondta a francia elnök.

Párizs álláspontja szerint európai együttműködésre lenne
szükség a sípályák kinyitásáról az év végi szabadságolások
idején, mert jelenleg nem minden ország követi ugyanazt a
stratégiát. Emmanuel Macron elmondta: Franciaország Né-
metországgal és Olaszországgal együtt szeretné meggyőzni
Svájcot és Spanyolországot, hogy  „ne tárja ki a sípályái ka-
puit”. A hegyvidéki régiókban dolgozók és a képviselők fel-
háborodását követően a kormány újabb támogatásokat
jelentett be, megtéríti a sífelvonók bevételkieséseit, az ott dol-
gozó idénymunkásoknak pedig bérpótlékot fizet. (MTI)

Von der Leyen
A jogállamisági feltételrendszer helyes, 

arányos és szükséges
Az EU hétéves keretköltségvetéséhez, valamint a korona-

vírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alaphoz kap-
csolódó jogállamisági feltételrendszer helyes, arányos és
szükséges – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke az EU-tagországok nemzeti parlamentjeiben
és az Európai Parlamentben az európai ügyekre szakosodott
bizottságok képviselőinek féléves találkozóján.

A videókonferencia keretében megrendezett eseményen
hozzátette: nehéz elképzelni, hogy a feltételrendszert bárme-
lyik tagállam ellenezhetné, mivel az kizárólag az uniós költ-
ségvetés érdekeit védi.

Amennyiben – emelte ki – bárkinek is jogi aggályai lenné-
nek ezzel kapcsolatban, akkor az Európai Unió Bíróságához

fordulhat. „Az az a hely, ahol a jogi szövegekkel kapcsolatos
nézeteltéréseket meg lehet vitatni anélkül, hogy az több millió
ember kárára válna, akik kétségbeesetten várják az anyagi se-
gítséget, egy igen mély válság közepette” – tette hozzá.

Von der Leyen szerint a gazdasági válságból a kiutat a be-
ruházások jelentik, amelyeket a 750 milliárd eurós helyreállí-
tási alap is előmozdít. Hangsúlyozta, hogy ezekkel a
forrásokkal nemcsak a gazdasági válságból lehet kilábalni,
hanem digitálisabbá és ellenállóbbá is lehet tenni az európai
gazdaságokat.

„Történelmileg nem sok ilyen alkalom adódik, hogy ilyen
mértékben legyen lehetőségünk fejleszteni és modernizálni.
Ki kell használnunk, csak rajtunk múlik” – fogalmazott. (MTI)

E hónap első napját, amely már a
telet jelenti, még ha a meteorológiai tél
csak később ront reánk, köszönt be, ha
egyáltalán beköszönt hóval és hóesés-
sel, szóval ezt a napot sajátos családi
ünneppé nyilvánítottuk. Mások, más
okból ugyanezt a napot három színnel
megjelölve jeles napnak tartják; olykor
a volt polgármester mesterkedése alatt
még tűzijátékkal is megfejelve. Ugyan-
akkor másoknak gyászos nap; pl. me-
sélnek egy anyáról, aki túlzott
nagyromán szellemben nevelte gyerme-
keit, s egyikük ennek lett áldozata, épp
egy ilyen jeles napon. Ampertúltengés-
ből kifolyólag.

Nálunk mindenképpen új keletű
ünnep, és összefügg aktív erdélyisé-
günkkel, azzal a kölcsönhatással, mely-
lyel a balkáni szokások, ellenállást nem
ismerve, legyőzték a gyomornedveket,
és bevették a kényes erdélyi magyar íz-
lést: zakuszkacsellel. 

Természetesen mi is behódoltunk
ennek az őszi kollektív alkotásban kitel-
jesedő tápszernek. Megvásároltuk, ki-
csumáztuk a paradicsompaprikát –
csak ép, szépen karéjosodó, mélyvörös,
legfeljebb vöröseszöldes, józanul érett
egyedek jöhetnek szóba, hozzá hasas
padlizsánok vinettázhatnak be kony-
hánkba, melyeknek blokki megsütése
nem akadály (számos sütési technikáról
hallani a digitális magánmédia előtérbe
tolakodása miatt), aztán jön a fűszerezés,
nem árt egy kis paradicsomlevet is hoz-
záadni, hogy kora nyárra ne száradjon
le 10 centis vastagságú sárfolttá;
mások, másutt mások számára készíte-
nek olívaolajost, fuszulykást (egész sze-

mek vagy törtté zúzott) és gombást, sőt
szóba jöhet még a murokváltozat is, el-
fogadható más konyhai kultúrák szá-
mára közmegegyezéssel és
kamratágítással; a zakuszkából illik kül-
deni szomszédnak, rokonnak, annak, aki
külföldön dolgozik, mert ott nem olyan
ízűek – fene tudja miért, mert távolról
ugyancsak jól néznek ki – mint a házi,
hazai, otthoni, anyámfőzte. Ellenségnek
pukkasztás céljából, főnöknek könnyebb
munkavégzés reményében, egyháznak –
gyorsabb üdvözülés célzatával.

Szóval az ünnep lényege a zakuszka-
bontás. Ünnepélyesen, sűrű fényképez-
kedéssel, elrendezve, díszszalvétával

körítve, csillogó karácsonyközeli 
fényárban megfürdetve. Elküldendő a
kép (mint művészi alkotás) az ismerő-
söknek, akiktől számos viszontlájk vár-
ható el. Maga a bontás aktusa zenei
aláfestés nélkül sivárabb; hasonlít az
adventi gyertyagyújtáshoz, a székesegy-
ház középkori beszenteléséhez, az új épü-
let felavatásához, az új kenyér
ünnepéhez, a fregatt vízre bocsátásához,
a kiállítás megnyitásához, a lovaggá
ütéshez, csillaghulláshoz. Közösségi ese-
mény a javából, és egyben napforduló.
Ereje is nagy, hiszen ettől kezdve az
utolsó üveg (borkány) kenyérrel történő
kitörléséig ez lesz reggel, és ez kerül az
asztalra vacsora alkalmával, ezt viszi
óvatosan uzsonnára a munkába járó,
ahol van ebéd- vagy uzsonnaszünet, ezt
kanalazzák ki a munkatársak kollektív

evészeti mesedélelőttökön, ez lesz a köte-
lező vetélkedők tárgya, kié ízesebb, külön-
legesebb, csípősebb, édesebb, fűszeresebb,
diétásabb, balkánibb, erdélyibb, széke-
lyebb (alváltozat füstölt kolbászra/szalon-
nára emlékeztető), hagymásabb,
fokhagymásabb, mioricásabb.

A december elsejei felbontás előtt a
családnak számos tilalmas napot kell
átélnie, elszenvednie. A hirtelen felbuz-
dulásokat illik visszafogni: mégsem
nyitjuk fel, mert még elég közel a befő-
zés időpontja, és akkor mi értelme volt
eltenni, ha egy hónap múltán máris fel-
szakítjuk elmentett nyárízmagányát. A
saját kezünkre ütünk, visszanyeljük el-
csöppenő nyálunkat, és arra a hűvös,
kimondottan télies napra gondolunk,
amikor reggel már bepárásodik az
ablak, az ablak alján akár kissé fagyot-
tas a dér, és az ég egyenletesen szürke,
vigasztalan, havat ígérő (de azt nem
ád). Amikor kellemesen duruzsol a
kályha, a kandallovak, a tűzhely, az én-
központú önfűtésünk radiátorai és a
friss kenyéren landol az első kanál za-
kusz. Előbb csak orrunkkal közelítünk,
szagolgatjuk, illatával telítkezünk, még
nem, még egy pillanatig késleltetjük a
befalás után elömlő gyönyört, a kéjes
nyáremlékezetet, a gazdag ősz idilli
képe rémlik fel előttünk. Füstté, köddé
válik a közvetlen környezet. Ez a legra-
fináltabb családon belüli erőszak. Ha
okosan és beosztással élünk, márciusig
folytonosan megismételhető ízlelő-
bimbó-kényeztetés.

Most azonban csak mi vagyunk és
őfelsége XXII. Zakuszka. Tűzijáték a to-
rokban. 

Családban maradó ünnep



A sajtótájékoztatót Kelemen
Hunor nyitotta meg. Miután üdvö-
zölte a sajtó képviselőit, megkö-
szönte a miniszternek a látogatást,
majd hozzátette: a FIDESZ-KDNP
kormánya morálisan, politikailag
segített az RMDSZ-nek, és ezt erő-
sítette meg a miniszter látogatása is.
Annak ellenére, hogy vannak, akik
dühösek amiatt, hogy december 6-
ára tűzték ki a parlamenti választá-
sokat, el kell menni szavazni,
hiszen szükség van az RMDSZ erős
parlamenti jelenlétére, az erős köz-
képviseletre. Az RMDSZ parla-
menti jelenléte közös román–
magyar érdek – mondta a szövet-
ségi elnök, majd átadta a szót 
Szijjártó Péternek. 

A magyar külügyminiszter kifej-
tette: nem akar beleszólni a román
belpolitikába. A hét végén azonban
parlamenti választások lesznek,
amikor a román állampolgároknak
dönteniük kell az ország jövőjéről.
Arra kérte a magyarokat, hogy ve-
gyenek részt a választásokon.
„Minél erősebb a magyar érdekkép-
viselet, annál nagyobb erővel hall-
szik a magyarok hangja a jövőről
szóló elképzelésekben” – mondta a
miniszter. A magyar kormánynak
érdeke a két állam közötti kapcsolat
fejlesztése. Magyarország külkeres-
kedelmi forgalmát illetően a 4. he-
lyen áll Románia. Évente 5,5
milliárd euró célozza meg a román
piacot. A tőkebefektetéseket ille-
tően az országok közötti rangsorban
Románia a 8., a kereskedelmi part-
nerkapcsolatok terén a 9. helyen áll.
A statisztikai adatokból is kitűnik,
hogy nem mindegy, a két ország
milyen viszonyban van. Az együtt-
működés, a jó kapcsolat mind a ro-
mánok, mind a magyarok érdeke, és
ezt szavatolja az RMDSZ parla-
menti jelenléte is. Magyarország
nemzetpolitikájának alappillére,
hogy „minden magyar felelős min-
den magyarért. Ezért nyújtunk se-
gítséget a határon túli magyar

közösségeknek. De nem mi kell
megmondjuk, hogy mi a jó. Meg-
kérdeztük az RMDSZ-t. Kiderült,
a gazdaságot kell megerősíteni” –
hangsúlyozta a miniszter, majd ki-
fejtette, ezért kezdeményezték a
gazdaságfejlesztési programot,
aminek köszönhetően 53 nagy me-
zőgazdasági egység mintegy 40
milliárd forintos beruházást eszkö-
zölhetett. A sikeres programnak
köszönhetően 6,5 milliárd forint
jutott mezőgazdasági termelő- és
feldolgozóegységek fejlesztésére,
ezenkívül öt év alatt 6045 mező-
gazdasági vállalkozást támogattak
Székelyföldön mintegy 135 milli-
árd forint értékben. Ezért kell 
erősíteni a román–magyar 
együttműködést, aminek az erős bu-
karesti képviselet lehet a letétemé-
nyese. 

Az újságírók négy kérdést tehet-
tek fel. Mint ismeretes, a Pro Eco-
nomica Alapítvány által kezelt
pályázat kiterjesztésével kapcsola-
tosan kifogásokat emelt a román
kormány, így bizonytalanná vált
ennek a jövője. Az erről szóló kér-
désre válaszolva a miniszter el-
mondta, nem kíván beavatkozni a
román belpolitikába, és reményét
fejezte ki, hogy a választások után
kialakuló kormánnyal meg tudnak
egyezni, és a kölcsönös tisztelet
jegyében hozhatnak mindkét fél
számára megfelelő döntést. A prog-
ram összeállításánál a magyar kor-
mány odafigyelt, hogy az
megfeleljen mind az európai, mind
a romániai jogszabályoknak. A gaz-
daságfejlesztési program Romániá-
ban hoz létre munkahelyeket, itt
gerjeszt adóbevételt, és hozzájárul

a költségvetés növeléséhez. Emel-
lett megerősíti az itt élő magyar kö-
zösséget is. A magyar kormány, az
előző évek sikerein felbuzdulva, az
RMDSZ-szel konzultálva készen
áll folytatni a programot. 

Magyarországnak az EU-költ-
ségvetés megvétózásával kapcsola-
tos kérdésre Szijjártó Péter a
következőt válaszolta: „Az Európai
Unió következő hétéves költségve-
tési ciklusával, illetve a nehéz gaz-
dasági helyzetből való
kilábalásához vezető forrásfelhasz-
nálásával kapcsolatosan ideje lenne,
hogy Brüsszel végre maga mögött
hagyja azt a hazug percepcióépítést,
amely azt a hamis képet kívánja ki-
alakítani, mintha az európai uniós
források a nyugat-európai barátaink
jófejűségéből jöttek volna létre, és
humanitárius adományként kerül-

nek Közép-Európába. Ez nem így
van! Az EU-források a közös euró-
pai gazdaságteljesítés nyomán jöt-
tek létre. Amiben ugyanúgy benne
van a román, a magyar, a szlovák, a
cseh emberek munkája, mint a
Nyugat-Európában dolgozóké,
ezért az EU-források nekünk jár-
nak, mert hozzátettük a magunkét.
Ezért elfogadhatatlan szubjektíven
feltételhez kötni ezeknek a nekünk
járó forrásoknak a lehívhatóságát.
Nemcsak elfogadhatatlan, hanem
ezt mi az európai értékekkel és a
szerződésekkel is ellentétesnek
gondoljuk.” A konszenzusos meg-
oldást a helyzetből való kilábalás-
ból az EU soros német elnöksége
kell megtalálja. 

Végül egy, a választások után ki-
alakulható kormánykoalícióval
kapcsolatos kérdés hangzott el. Ke-
lemen Hunor többek között el-
mondta, nem azért kéri az RMDSZ
a szavazók bizalmát, hogy a szövet-
ség ellenzékbe vonuljon. „A végre-
hajtó hatalom részesei akarunk
lenni, ha megvannak erre a feltéte-
lek, és egy olyan program, amelyet
közösen meg tudunk valósítani” –
mondta az elnök, majd hozzátette:
ahhoz kell az erős parlamenti kép-
viselet, hogy ne lehessen megke-
rülni az RMDSZ-t. Nem lehet
tudni, hogy a román szavazók me-
lyik pártot juttatják helyzetbe, de ha
kialakul egy erős jobbközép koalí-
ció, amely előre tudja vinni az or-
szágot, és választ tud adni mind a
románokat, mind a magyarokat
érintő kérdésekre, akkor ezt a fele-
lősséget az RMDSZ is fel tudja vál-
lalni. Alkotmányos és közigazgatási
reformot akarnak, ehhez kétharma-
dos többség kell a parlamentben,
azért kell ott lenni, hogy ezek a fon-
tos, alapvető változások a magya-
roknak is megfeleljenek. Az
ellenzéki pozíciót is mérlegelik, de
mindenképpen a végrehajtó hata-
lom részese szeretne lenni az
RMDSZ. Csak erős, nagy létszámú
képviselettel lehet befolyásolni a
december 6-án kialakuló helyzetet
– mondta többek között Kelemen
Hunor. 

– Az erdélyi magyar politikai
szervezetek félretették a vitákat,
összefogtak a közös cél érdekében.
Mit üzen ez az összefogás a magyar
embereknek? 

– 2020-ban az összefogásnak
minden szervezet részese, így a Ma-
gyar Polgári Párt és az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt is. Látni kell, mikor
van ideje a versenynek, és mikor az
együttműködésnek. Most az együtt-
működésnek van az ideje, amely le-
hetővé teszi, hogy a közös
dolgainkra figyeljünk. 

Ehhez az összefogáshoz kérjük a
magyar közösség támogatását. Aki
úgy gondolja, hogy teljesült az el-
várása, kérjük, erősítse meg szava-
zatával. Most az erdélyi magyar
emberek kezében van a döntés.
Nekik kell összefogniuk, hogy a po-
litikai összefogást tartalommal tölt-
sük meg. December 6. csak a
kezdet az együttműködésben. Az
együttműködés nem a választásokig
tart, hanem ott kezdődik a parla-
mentben, a frakcióban, a szakbizott-
ságokban, az önkormányzatokban,
a nemzetközi politikai intézmé-
nyekben. 

– Nem az RMDSZ-en múlt, hogy
vasárnap választások lesznek. Van-
nak, akik dühösek, amiért a korlá-
tozások közepette kell szavazni
menni. Mivel győzné meg őket?

– Kezdjük a legegyszerűbb vá-
lasszal. Ha mi nem szavazunk,
mások fognak helyettünk választani
– de nem a mi érdekünkben.

Először is a bután korlátozó dön-
tésekért a kormány felelős. Több-
ször elmondtuk, hogy sok
mindennel nem értünk egyet, külö-
nösen az iskolák és a piacok bezá-
rásával. Ám a düh nem jó
tanácsadó, ezért most sem azt az
utat kell követni, hogy egyszer
ütünk, és utána gondolkodunk.
Nem a kormányt, hanem saját
magát bünteti, aki vasárnap otthon
marad, és nem szavaz. 

Másodszor: a szabadságunkat
nem adhatjuk fel! Minden érv amel-
lett szól, hogy elmenjünk szavazni,
mert parlament így is, úgy is lesz –
ha nem szavazunk, akkor is. Nem
fogják még egyszer megkérdezni
néhány nap múlva, hogy nem gon-
doltuk-e meg magunkat, nem akar-
nánk-e mégis szavazni. Az a jó

megoldás, ha most vasárnap azokra
bízzuk a képviseletet, akik nem a
kormányhoz hasonló rossz döntése-
ket hoznának. 

Végül ez a mostani helyzet egy
történelmi lehetőséget is magában
rejt. Ha alacsony részvétel mellett
mi nagy számban megyünk el sza-
vazni, azzal a romániai magyarok
megerősíthetik a jelenlétüket a par-
lamentben. És fordítva is igaz: ha
nem megyünk el szavazni, azzal je-
lentősen csökkenhet a súlyunk, el is
veszíthetjük az érdekképviseletet. 

– Mekkora kockázata van annak,
hogy az ember elmegy szavazni a
korlátozások idején?

– Nincs nagyobb kockázata a
szavazásnak annál, mint ahogy el-
megyünk kétnaponta vásárolni az
üzletbe, ahol többnyire sokkal na-

gyobb számban tartózkodnak em-
berek, mint a szavazás napján a vá-
lasztókörzetben. 

Az elmúlt időszakban nem iga-
zán voltak választások Európában,
nálunk viszont volt szeptemberben
helyhatósági választás. Európa több
országában mégis jobban nőttek az
esetszámok, mint nálunk. Tehát
semmilyen bizonyíték nem tá-
masztja alá azt az állítást, hogy koc-
kázata volna a szavazásnak.

– Elnök úr, azt mondta, hogy a
járványhelyzet lehetőséget is jelent,
ha a magyar emberek arányosan
nagyobb számban mennek el sza-
vazni. Az önkormányzati választá-
son, különösen a szórványban
azonban alacsony volt a részvétel.
Nem tart attól, hogy ez most is így
lesz? 

– A szórványban élők is tudják,
hogy a parlamenti választáson min-
den párt arányosan akkora jelenlétre
számíthat, ahány szavazatot kapott.
Minden RMDSZ-re leadott szava-
zatból mandátum lesz, nem vész el
egyetlenegy szavazat sem. Ezért jó
szívvel és nagy meggyőződéssel
szavazhatnak az RMDSZ jelöltje-
ire. Különösen azért, mert immár
harmadik alkalommal gondosko-
dunk arról, hogy a szórványnak is
legyen egy biztos befutó helye a
parlamentben. Ez a belső szolidari-
tás hihetetlenül fontos, erős érv
amellett, hogy a szórványban is a
szövetségre szavazzanak a magyar
emberek. 

Aki esetleg attól félne, hogy
kárba vész a szavazata, gondoljon
arra, hogy valójában a román jelöl-

tekre leadott voks jelent pazarlást,
hiszen ők amúgy is bejutnak a par-
lamentbe. 

– Mit üzen azoknak a fiataloknak,
akik ma a legtöbbet tehetnek a vá-
lasztás sikeréért?

– Mindig azt mondom, hogy egy
politikai választás róluk, vagyis a
jövőről szól. Előttük még az a sok
évtized, amikor alkotni fognak,
tehát ne engedjék ki a kezükből
annak a lehetőségét, hogy beleszól-
janak abba, merre kell haladni. Mi
mindig olyan jelölteket is állítunk,
akik jobban értik a fiatalok problé-
máit. Mindig kiegyensúlyozott kép-
viseletre törekszünk. Az
önkormányzati választáson renge-
teg fiatal jelölt nyert mandátumot,
sok polgármesterünk 35 év alatti. 

– A fiataloknak most az idősek
helyett is helyt kell állniuk. Ez mit
jelent? 

– Az idős emberek óvatosabbak,
az egészségüket okkal féltik. Ezért
kérjük a fiatalokat, hogy szavazza-
nak az idős emberek helyett is, ami-
kor magukról szavaznak. Ezzel is
azt akarjuk érzékeltetni, hogy a
nemzedékek felelősek egymásért.
Nagyon szeretném, ha mifelénk is
megerősödne egy olyan kultúra,
amelyben többet teszünk az idős
emberekért. 

– Miért kell elmenni szavazni va-
sárnap? 

– Azért, hogy ne legyünk megke-
rülhetőek, hogy ne hozhassanak
döntést nélkülünk. 

Románia nemrég volt százéves.
A következő 100 évben is bele aka-
runk szólni az ország dolgaiba. 

A választók a két ország közös jövőjéről is döntenek

Könczei Árpád
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Az intenzív terápiás osztályt
(ATI) a köztudatban sokan a
véggel azonosítják, azzal a
kórházrészleggel, ahonnan
nincs visszaút. Szerencsére az
orvosok, nővérek, betegápo-
lók, akik március óta ezeken
az osztályokon megfeszített
erővel teljesítenek szolgála-
tot, és akik a legsúlyosabb ál-
lapotba kerülő koronavírusos
betegekkel dolgoznak a nap
huszonnégy órájában, siker-
történetekről is be tudnak
számolni: nyolcvanas éveik-
ben járó, társbetegségekben
szenvedő páciensekről, de
olyanokról is, akik kétheti
mesterséges lélegeztetés
után gyógyulva hagyták el a
kórház intenzív terápiás rész-
legét. Az ATI-s mindennapok-
ról, nehézségekről és
sikerélményekről faggattuk
dr. Tubák Nimródot, a székely-
udvarhelyi városi kórház 
intenzív terápia és aneszte-
ziológia szakos rezidens 
orvosát. 

– Gyakran hallani, hogy a koro-
navírus-fertőzés rendkívül alatto-
mos, hirtelen romlik a betegek
állapota, a páciens, aki délelőtt vi-
szonylag jól van, estére esetleg az
intenzív osztályra kerül, és mester-
séges lélegeztetésre szorul. Az ud-
varhelyi ATI-n is rendszerint ezt
tapasztalják? 

– Alattomos betegség, mert nem
lehet egy szabályszerű lefolyást fel-
állítani. Van lassú és gyors lefolyású
formája, ami alatt napokat, illetve
heteket értek. Nem lehet általánosí-
tani, hogy az előbbi vagy az utóbbi
a fiatalabbaknál vagy idősebbeknél,
több társbetegséggel rendelkezők-
nél vagy egészséges embereknél je-
lentkezik. Koronavírussal megfer-
tőződötteknél a betegség lehet tü-
netmentes vagy enyhe, esetleg sú-
lyos formájú. A tünetekkel
rendelkezők legtöbbször felkeres-
nek egy orvost, aki javasolhatja az
RT–PCR-teszt elvégzését. Tanácsos
mielőbb szakemberhez fordulni, aki
azonosítani tudja a fertőzést, és mi-
hamarabb elkezdheti az első vona-
las kezelést. Ez sokat számíthat a
betegség kedvező lefolyásában,
mivel szakember követi, így kisebb
az esély, hogy egyik pillanatról a
másikra a beteg állapota jelentősen
romoljon. Azok, akik a betegség
előrehaladott formájában jelentkez-
nek, kockáztatják a kór súlyos 
lefolyását, hisz ilyenkor már szá-
mos gyógyszer használata késői.
Sokan annyira későre fordulnak or-
voshoz, amikor már határozottan
mutatják a légzési elégtelenség
egyértelmű jeleit, és előfordulhat,
hogy ilyes esetekben egyből léle-

geztetőgépre kell tennünk őket. Ha
valaki időben kerül nyilvántartásba,
akkor a klinikai és paraklinikai
vizsgálatok alapján tudni lehet,
hogy a betegség rövid távon milyen
lefolyású lesz.

– Sajnos az ATI a köztudatban a
véget jelenti, ahonnan szinte nincs
visszaút. Az elmúlt kilenc hónap ta-
pasztalata alapján milyen a túlélési
arány az intenzív osztályon, a páci-
ensek hány százaléka gyógyul meg?
Esetleg megosztanál néhány emlé-
kezetesebb sikertörténetet?

– Ha a járvány időszakát nézzük,
és túlélési mutatókat próbálunk
vizsgálni, akkor nem túl szerencsés
ezt egy konkrét százalékra leszűkí-
teni. Egy új kórképről beszélünk,
aminek naponta változik a kezelése,
ellátási módszertana, így nem
mondhatnám, hogy létezik egy álta-
lánosan elfogadott protokoll. Válto-
zóak a betegek intenzív terápiára
való felvételének a kritériumai, ami
nyilván a helyek számától is függ.
Továbbá nem egységesek az intubá-
lási kritériumok, amelyek az inva-
zív lélegeztetéshez szükségesek.
Vannak osztályok, ahol először 
noninvazív lélegeztetési móddal
próbálkoznak, és késleltetik az in-
tubálás pillanatát. Ugyanakkor van,
ahol ez hamarabb történik meg. Így
a leghelyesebb mutató, amit hasz-
nálhatunk, az a mortalitási arány a
pozitív esetszámokhoz képest.
Nyilván ezt is befolyásolhatja az,
hogy mennyi tesztet végeznek az il-
lető megyében. Ez a mutató már az
adott megye egészségügyi rendsze-
rét is jellemezheti. Hargita megyé-
ben az országos átlag alatti a
mortalitási arány, úgyhogy ez egy
pozitív visszajelzés. 

– A koronavírussal fertőzött és
ATI-re szoruló páciensek mindenike
több, súlyosabb társbetegségben
szenved? Elég rémisztő olvasni a
napi statisztikákban, hogy szinte
mindennap vesztik életüket negy-

ven-, de akár harmincé-
ves páciensek is. 

– Voltak komoly társ-
betegségekkel rendel-
kező betegeink, kóros
túlsúlyos betegeink és
korban jelentősen előre-
haladott betegeink, akik
meggyógyultak. Voltak
társbetegség nélküliek,
illetve fiatalok, akiket el-
vesztettünk. Nem lehet
itt sem általánosítani és
valakire rámondani,
hogy biztosan meggyó-
gyul, vagy biztos, hogy a
legsúlyosabb formáját
ölti majd a betegség.
Több emlékezetes siker-
történetünk van. Volt 86
éves gyógyult pácien-
sünk, illetve olyan is, aki
több mint 3 hétig léle-

geztetőgépen volt, két hétig intu-
bálva, és úgy gyógyult meg.
Ugyanakkor minden beteg elvesz-
tése nyomot hagy bennünk.

– Nemrég egy marosvásárhelyi
ATI-s orvos említette, hogy Romá-
niában hiányzik az úgynevezett át-
meneti zóna, azaz azok a páciensek
is az ATI-re kerülnek, akik nem szo-
rulnak intubálásra, csupán oxigén-
nel kell segíteni a légzésüket. Ez az
oka annak, hogy ennyire telítettek
az ATI-részlegek az ország minden
pontján? 

– Ez leginkább annak a mutatója,
hogy az adott kórházban vagy régi-
óban mennyire felszerelt az intéz-
mény, a nem intenzív terápiás
osztályokon mennyire kiépített az
oxigénes hálózat, illetve, hogy a
szakemberek mennyire lettek ruti-
nosak az alacsony szaturációjú
(szerk. megj.: vér-oxigéntelítettség)
betegek ellátásában. Szerencsére az
udvarhelyi városi kórház mára fel-
szereltnek mondható. A járvány ele-
jén tényleg voltak olyan betegek,
akiknek nem kellett lélegeztetőgép,
de akkor még mindenki számára új-
donságnak számított a gyors frek-

venciával szuszogó és kisebb szatu-
rációjú betegek viselkedése. Mára
az országos javaslat az, hogy ne
foglaljuk el az értékes intenzív terá-
piás helyet, ha a betegnek nincsen
lélegeztetőgépre szüksége. Nyilván
ezt nem lehet százszázalékosan be-
tartani, hiszen van, akit éppen akkor
szoktatunk le a lélegeztetőgépről,
vagy vannak azok a betegek, akik
„késélen táncolnak”, és egyik pilla-
natról a másikra légzéstámogatásra
szorulnak. Körülbelül 80 százalékra
tenném az intenzív osztályon kezelt
betegeink arányát, akik lélegeztető-
gépre szorulnak. Valóban nem
tudom azt mondani, hogy a mi in-
tézményünkben is lenne egy „szub-
intenzív” osztály, ami kimondottan
erre a célra lenne fenntartva. A min-
dennapokban több – például a fer-
tőző-, kardiológiai, tüdő-,
belgyógyászati, ideggyógyászati –
osztályon szubintenzív ellátást
igénylő betegek vannak. A kollégák
itt kellőképpen helytállnak, és ezál-
tal a mi munkánkat is nagymérték-
ben segítik. 

– A sajtóban folyamatosan arról
beszélnek, hogy az ATI-s ágyszámot
lehet ugyan növelni, ellenben nin-
csen elegendő személyzet, aki ott
szolgálatot teljesítsen. Specifikus
tapasztalatot igénylő szakterületről
lévén szó, be tudnának-e esetleg
más osztályokon dolgozó asszisz-
tensek, de akár orvosok segíteni az
intenzív terápiás ellátásba?

– Kell tudni, hogy az intenzív te-
rápiára korábban is a legsúlyosabb
betegek kerültek. Ez így van most
is. Nem szabad összetéveszteni a
nagyobb műtétek utáni megőrzés-
sel, ami számos kórházban szintén
az intenzív osztályokhoz tartozik.
Különleges egy ilyen osztály tevé-
kenysége, ezért jól képzett szakem-
berekkel, orvosokkal, nővérekkel,
betegápolókkal kell legyen ellátva.
Kevesebb az egy nővérre, beteg-
ápolóra jutó beteg, mert az intenzív
terápiát igénylő betegek folyamatos
ellátást és megfigyelést, utánköve-
tést igényelnek. Ehhez drága és szé-
les körű technikai felszerelés is
szükséges. Legtöbbször sürgősségi
beavatkozásokat kell végeznünk,
amelyekhez más osztályok sze-
mélyzete nincsen hozzászokva. A
betegeink számára sokszor ez élet-
halál kérdése, és ezt a munkát, tu-
dást nem tudja egy orvos vagy
nővér rövid képzések által pótolni.
Tehát nem lehetetlen, de hosszabb

tanulási idő szükséges ahhoz, hogy
valaki igazi sürgősségi helyzetek-
ben helyt tudjon állni. 

– Az udvarhelyi Covid-részlegen
mennyire váltak nehézzé a minden-
napok? Mennyire telített az ATI,
van-e elegendő személyzet? 

– Majdnem mindennap elmond-
juk, hogy kérjük vissza a régi éle-
tünket. Ez nem csak a kórházon
kívülire vonatkozik, hanem főként
a kórházon belülire. Egy rettentően
kényelmetlen, érzékeinket tompító
védőruhát kell viselnünk nap mint
nap ahhoz, hogy ne fertőződjünk
meg. Bár a krónikus betegek beüte-
mezett műtétei leálltak, számunkra
a munka mennyisége megnőtt. A
pandémia kezdetétől nagy volt raj-
tunk a nyomás, először az ismeret-
lentől tartottunk, majd tudatosult
bennünk, hogy ez a helyzet jelentő-
sen átalakítja a mindennapjainkat,
és oroszlánrészt kell majd vállal-
nunk belőle. Ez az állapot fokozó-
dott a személyzethiánnyal, ami
főként az orvosokat érintette, majd
a folyamatos ágyszámnöveléssel.
Hatással van a kórház teljes sze-
mélyzetére, ezért előfordul, hogy
időnként egymást vigasztaljuk,
vagy néha nem úgy kezeljük a min-
dennapi emberközti kapcsolatain-
kat, ahogyan tettük ezt a járvány
előtt. Tíz helyünk van igazolt koro-
navírusos betegek számára, és egy
kórtermünk két ággyal, ahová teszt-
eredményre váró betegeket tudunk
elhelyezni, olyanokat, akiknek az
állapota nem engedi meg, hogy más
intézménybe szállítsák őket. Ebben
a kórteremben történnek a dialízi-
sek is. Az orvosok napi programja
reggeltől délutánig tart, és minden-
nap van egy ügyeletes orvos. 
A nővérek és betegápolók hétköz-
napokon három, hétvégén két vál-
tásban dolgoznak. A nővérek
egymást váltva hétközben napi 4-4
órát ülnek beöltözve, hétvégenként
6-6 órát. Az orvosok naponta több-
ször vizitelnek, illetve ahányszor a
betegek állapota, ellátása igényli,
bemennek hozzájuk. Délelőttönként
átlagban kétszer-háromszor, ügye-
letekben akár öt-, hat-hét alkalom-
mal. Fontos megemlítenem, hogy
osztályunkon egy nagyon jó nővéri,
betegápolói csapat van. Számukra
már a kezdetkor sem volt kérdés,
hogy ezzel a járvánnyal együtt fo-
gunk megbirkózni. A korábban em-
lített sikerélményekben nekik óriási
szerepük van. 

Sokan a tünetek ellenére túl későn fordulnak orvoshoz
Az intenzív terápiáról is van visszaút 
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Fenekestül felforgatta a szülők életét
a járványhelyzet miatt bevezetett on-
line oktatás, hiszen a munkahely, há-
zimunka mellett meg kell oldani a
gyerek egész napos felügyeletét, biz-
tosítani kell esetenként több gyerek-
nek az online oktatáshoz szükséges
eszközöket, helyiséget a lakásban,
ugyanakkor a tananyag begyakor-
lása, amit eddig a pedagógusok ügye-
sen megoldottak, most szintén a
szülőre hárul. Egyértelmű tehát, hogy
szülőnek, ráadásul ezzel egy időben
pedagógusnak is lenni ebben az idő-
szakban csöppet sem könnyű feladat:
rengeteg türelemmel, erőfeszítéssel
és lemondással jár megélni, túlélni a
mindennapokat. Édesanyákat kérdez-
tünk arról, hogyan állnak helyt ebben
a helyzetben. 

– Három gyerekünk van, kettő kisiskolás
(előkészítős és második osztályos), egy pedig
középcsoportos óvodás. Mivel az online ok-
tatás és egyáltalán a számítógép kezelése na-
gyon újszerű a gyerekeinknek,
elengedhetetlen a szülő segítsége – mutatott
rá Enikő. – Édesanyaként nem találtam más
megoldást erre a helyzetre, amely már sajnos
nem mondható ideiglenesnek, mint hogy a
teljes munkaidőről átálljak részmunkaidőre
(fél normára). Még így is azt érzem, ez is
nagy erőfeszítés, hiszen rohanás, kapkodás
jellemzi a hétköznapokat ahhoz, hogy szülő-
ként, pedagógusként, alkalmazottként min-
dennel naprakész legyek. Amikor elmegyek
dolgozni, akkor egy néni vigyáz rájuk, akit
órára fizetek. Az online oktatáshoz szükséges
technikai eszközökkel hadilábon állunk, de
egyelőre megoldottuk, a munkahelyi laptop
utazik nap mint nap az otthon és a munkahely
között. A szűkös lakás is igazi kihívás olyan-
kor, amikor külön helyiséget igényel mind-
egyik gyerek. Számomra a legnagyobb
nehézség azon túl, hogy a logisztikai felada-
tok időnként meghaladnak, az a fiammal való
kapcsolat. Előkészítősként unja az online órá-
kat, nem köti le a figyelmét a tanítás, a foly-
tonos noszogatás részemről pedig egy olyan
kényszerhelyzetet szül, amely hosszú távon
rontja a kapcsolatunkat. Lelkileg mindannyi-
unkat megvisel ez a helyzet – ismerte el az
édesanya. 

A betűvetést tanuló elsősnek 
még meg kell fogni a kezét

– Négygyerekes édesanyaként elsősorban
az időbeosztás jelenti az igazi kihívást a min-
dennapokban – véli Gyopár, aki szerencsés-
nek tartja magát, ugyanis otthon van,
gyereknevelési szabadságon a legkisebb gye-
rekével, így a három nagyobbról (egy harma-
dikos, egy első osztályos és egy óvodás) is
tud gondoskodni. 

– A nagyobbak már eléggé önállóak, sze-
rencsére a Google Classroom nem túl bonyo-
lult, így egyedül is be tudnak jelentkezni,
leginkább a házi feladatok feltöltésében
szorulnak segítségre, a tanítónők igyekez-
nek olyan házi feladatokat adni, amelyeket
a gyerekek önállóan is el tudnak végezni.
Arra mindenképp törekszünk, hogy ne szól-
jon az egész nap a tanulásról, próbáljuk rög-
tön az órák után elvégezni a házi
feladatokat, hogy utána a délután szabad le-
gyen – mutatott rá az anyuka. Mint mondta,
az első osztályos gyerekek még nehezebb
helyzetben vannak, hiszen online kell meg-
tanulniuk a betűket. 

– Létfontosságú lenne, hogy az elsősök
mellett ott legyen a pedagógus. Mondta is a
lányom tanítónője, hogy a húsz év alatt, ami-
óta pedagógus, nem voltak olyan elsősei,
akiknek ne fogta volna meg a kezét a betűta-
nulásnál. Nálunk az osztály rendelt kis táb-
lácskákat, arra írják a gyerekek a betűket, a
tanítónő pedig követi a kamerán – osztotta
meg a kényszerhelyzet szülte tapasztalatokat
az édesanya. A technikai eszközök, valamint
a minden családtag számára külön helyiség
biztosítása sem egyszerű, az apukának a
munkavégzéshez szüksége van egy laptopra,
ezenkívül még egy hordozható számítógép
van a lakásban, szerencsére barátoktól kaptak
kölcsön egy készüléket, hogy mindkét kis-
lánynak jusson. A két iskolás lány egy szobá-
ban tanul, mindkettő fülhallgatóval, hogy ne
zavarják egymást, az óvodás kisfiú pedig al-
kalomadtán az anyuka telefonjáról kapcsoló-
dik be az ovis találkozókba. Az édesanya
megjegyezte: sajnos a harmadikos lányának
vannak osztálytársai, akik délelőttönként
egyedül vannak otthon, ugyanis a szülőknek
nincsen lehetőségük az otthoni munkára. 

Kisgyerekkel az otthoni munka is kihívás
Kinga már a beszélgetésünk elején hang-

súlyozza, ő igazából szerencsésnek tartja
magát, ugyanis irodai munkát végez, így

március óta otthonról dolgozik, ő vigyáz az
ősztől előkészítő osztályos kislányára.

– Szerencsére a szülőkkel és a tanító néni-
vel sikerült megegyeznünk abban, hogy dél-
után tartja meg az órákat, ugyanis a szülők
délelőtt dolgoznak, és kisgyerekekről lévén
szó, még ott kell lenni mellettük az online ok-
tatás közben, segíteni kell nekik, hogy meg-
találják a munkafüzetben a feladatot,
amellyel éppen dolgoznak. Szerencsésnek
tartom magam azokhoz a szülőkhöz képest,
akik reggel 8-ra bejárnak dolgozni, és délután
4-5-ig távol vannak, majd utána csöppennek
be az online órákba, vagy több gyerek van a
családban, akiknek segíteni kell a tanulásban,
ráadásul, ha a szülő pedagógus, és neki is on-
line órákat kell tartania, az még nehezít a
helyzeten. Mindenképp úgy érzem, sokkal fá-
rasztóbb a szülőknek ez a helyzet. Otthonról
kisgyerekkel nem könnyű dolgozni, hiszen
gyakran szakít félbe vagy azért, mert vala-
mire szüksége van, vagy mert segítséget kér,
tegyük fel, a kézimunkázásban. Így sokkal
több időbe telik, amíg elvégzem a munkám,
és neki is nehéz egész délelőtt egyedül elfog-
lalni magát. Folyamatosan hangoztatja, hogy
unatkozik, miért nem megyünk sétálni, miért
nem társasozunk. Állandó vita van amiatt,
hogy csak egy rövid ideig engedem, hogy

mesét nézzen a tévében. A nagyszülőkkel
szeptember óta csak az utcán, maszkban ta-
lálkozunk, nagyon félünk, nehogy megbete-
gítsük őket. Délben munka után nekifogok
főzni, ebédelünk, majd kezdünk készülni az
online órákra, hiszen ilyen körülmények kö-
zött a tanítónőnek nincsen lehetősége alapo-
san begyakoroltatni a gyerekekkel a
feladatokat, így ez a szülőkre hárul. Miután
az online órák lejárnak, lassan este 7 óra,
vége a napnak. Reggel pedig minden kezdő-
dik elölről – vázolta fel a mindennapjaikat az
anyuka. 

Akad másodikosom, 
aki délelőtt egyedül van otthon

Elemi osztályban oktató pedagógusként és
háromgyerekes édesanyaként igen jól kidol-
gozott forgatókönyv szükséges ahhoz, hogy
megszervezzék a mindennapokat úgy, hogy
a család minden tagja el tudja végezni a dol-
gát – állítja Zsuzsa. – A férjem bejár a mun-
kahelyére, a két idős, beteges nagymamával
pedig telefonon, Skype-on tartjuk a kapcso-
latot, amióta fokozódott a fertőzésveszély,
így egyedül vagyok otthon délelőttönként a
három gyerekkel, előkészítő osztályos a leg-
kisebb, másodikos a középső, és ötödikes a
legnagyobb fiam. Én délelőtt tanítok, ezért
sajnos nem tudok nekik segíteni, a nagyfiam
próbál az órák közötti szünetben segíteni a
testvérének, ha valamire szüksége van, hábo-
rog is gyakran, hogy zavarja őt a kérdéseivel,
de egyszerűen nem tudunk más megoldást,
mert egy időben vannak az órák. A legkisebb-
nek, a lányomnak szerencsére délután vannak
az órái, ő viszont unatkozik délelőtt, nehezen
érti meg, hogy csöndben kell maradnia, mert
egyik szobában én tanítok, a gyerekszobában
pedig a két bátyja tanul. A tanítványaim szü-
lei is nagyon nehezen boldogulnak, vannak
családok, ahol mindkét szülő dolgozik, így
reggel a nagyszülőkhöz viszik a gyerekeket,
ott azonban nincsen internet-hozzáférési le-
hetőség, így elküldöm a feladatokat, és dél-
után igyekeznek bepótolni a gyerekkel a
tananyagot. Sajnos akad másodikos tanítvá-
nyom, akit reggel otthon hagynak egyedül, az
anyuka hívja telefonon, amikor kezdődik az
óra, a gyerek bekapcsolja a tabletet, és csat-
lakozik az órákhoz. Igyekszem ezekre a gye-
rekekre fokozottan odafigyelni, hogy tényleg
megértsék a hallottakat, külön jelzem a szü-
lőknek, hogy miről volt szó délelőtt. Ugyan-
akkor félóránként igyekszem felállítani őket
a gép elől, néhány tornagyakorlattal meg-
mozgatjuk a végtagjainkat, mert sajnos
sokan a szünetekben sem állnak fel, hanem
játszanak a laptopon, táblagépen. Van gye-
rek, aki egész nap nem mozdul ki a lakásból,
a szülők késő délután fáradtan érnek haza,
addig a gyerekek tévét néznek vagy online
játszanak. 
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Menyhárt Borbála

Fenekestül felforgatott családi mindennapok
Online térbe költözött az iskola 
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Dobjuk fel a reggeliket,
vacsorákat!

Gombás bundás kenyér cheddar sajtréteggel 

A Graham-kenyeret felszeleteltem. 6 darab gombát botmi-
xerrel pürésítettem, majd 5 tojást, 2 evőkanál tejfölt és a gom-
bamasszát alaposan összedolgoztam. A kenyerszeletek
mindkét oldalát jól beleforgattam a masszába, és mindkét
felét szép aranysárgára sütöttem. Mindenik szelet kenyérre
egy szelet cheddar lapsajtot helyeztem, és ezt vagdalt petre-
zselyemzölddel megszórtam. Nagyon laktató. 
Omlós fehér karaj 

Egy jó nagy darab fehér karajt (kb. 1,5 kg) egészben oda-
tettem főni. A vízbe 2 karika gyömbért, 1 fej hagymát, 1 fej
fokhagymát, mokkáskanálnyi szemes borsot, 1 kisebb babér-
levelet, 1 darab murkot kettőbe vágva, 1 szál zellerzöldet és
3 leveskockát tettem. Kb 2-2,5 órán át puhára főztem. Miután
megfőtt, tányérra, lapítóra helyeztem a húst, a főtt fokhagy-
mát villával összenyomtam, és bedörzsöltem vele a főtt hús-
darabot. Megszórtam darált borssal, kevés szerecsendióval,

pirospaprikaporral. Kihűlve kell felszeletelni. Kenyérrel,
zöldséggel, reggelire, vacsorára kiváló, de gyümölcsszósszal,
krumplipürével is nagyon finom.

Rakott rizs 

Én ezúttal jázminrizst használtam, amit megpároltam.
A csirkemellből fűszeres pörköltet készítettem, kevés
hagymával, zsiradékkal. A pörköltbe friss paprika, paradi-
csom, fokhagyma, chili és murok is került. A gombát meg-
sóztam, beborsoztam, és folytonos kavargatás közben
megdinszteltem, majd petrezselyemzölddel ízesítettem. A
jénait befújtam olajjal. A rétegezés a következőképpen tör-
ténik: alul rizsréteg, csirkepörkölt, majd újra rizs, és rá a
gombaragu. A legfelső réteg rizs legyen. Ezt követően 4
tojást felvertem, egy doboz (200 gramm) tejfölt adtam
hozzá, és jól összedolgoztam. Sárga cheddar sajtot reszel-
tem bele, hozzáadtam 4 evőkanál főzőtejszínkrémet és egy
mokkáskanál füstölt pirospaprikaport, majd nyakon öntöt-
tem vele a rizst. 180 fokon 20 percig, majd 160 fokon to-
vábbi 25-30 percig sütöttem. Miután elkészült, ne forrón
szeleteljük. 

Finom pogácsa köménymaggal, reszelt sajttal

Szükséges hozzá 70 dkg liszt ,1 kávéskanál só, 25 dkg jó
minőségű zsíros vaj, 5 kanál házi zsír (disznó- vagy kacsa-),
2,5 dkg élesztő, fél tasak sütőpor, 1,5 dl tej, pici cukor, 2 tojás.
A tejben a cukorral felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet elmor-
zsoljuk a zsírral, a vajjal, a sóval és a sütőporral. Hozzáadjuk
az élesztős masszát és 2 tojást. Miután egy lisztezett deszkán
a tésztát jól kidolgoztuk, két részre osztjuk, kinyújtjuk, majd
kiszaggatjuk. Felére köménymagot szórunk, a másik felére
pedig reszelt sajtot. 

Jó étvágyat kívánok!
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Rózsa Enikő

Jean-Jacques Rousseau 
egy intelmét idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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November 26-i rejtvényünk megfejtése: Nincs olyan szerencse, amit az oktalan kárára ne tudna fordítani.
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A Real Madrid meglepetésre 
2-0-s vereséget szenvedett a Sahtar
Donyeck vendégeként a labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportkörének 5.
fordulójában. A spanyol csapat
ezzel mindkét Sahtar elleni meccsét
elveszítette a B csoportban, és a
harmadik helyre szorult, az ukrán
gárda mögé. 

Ugyancsak az 5. fordulóban Szo-

boszlai Dominik csapata, a Red
Bull Salzburg 3-1-re nyert a Loko-
motiv Moszkva otthonában. A ma-
gyar válogatottal a soraiban felálló
osztrák csapat Berisha góljaival már
a szünetre kétgólos előnybe került,
amelyet Marko Nikolic csapata
nem tudott ledolgozni. Győzelmé-
vel az osztrák együttes a harmadik
helyre lépett fel az A jelű négyes-

ben, és maga mögé utasította a ta-
bellán az orosz gárdát.
Labdarúgó Bajnokok Ligája,

csoportkör, 5. forduló:
* A csoport: Lokomotiv

Moszkva (orosz) – Salzburg (oszt-
rák) 1-3, Atlético Madrid (spanyol)
– Bayern München (német) 1-1. Az
állás: 1. (már továbbjutott) Bayern
München 13 pont, 2. Atlético Mad-

rid 6, 3. Salzburg 4, 4.
Lokomotiv Moszkva 3.
* B csoport: Sahtar

Donyeck (ukrán) – Real
Madrid (spanyol) 2-0,
Borussia Mönchenglad-
bach (német) – Interna-
zionale (olasz) 2-3. Az
állás: 1. Mönchenglad-
bach 8 pont, 2. Sahtar
Donyeck 7, 3. Real
Madrid 7, 4. Inter 5.
* C csoport: Olym-

pique Marseille (francia)
– Olimpiakosz (görög)
2-1, FC Porto (portugál)
– Manchester City
(angol) 0-0. Az állás: 1.
(már továbbjutott) Man-
chester City 13 pont, 2.
(már továbbjutott) FC
Porto 10, 3. Olympia-
kosz Pireusz 3, 4. Olym-
pique Marseille 3.
* D csoport: FC Li-

verpool (angol) – Ajax
Amsterdam (holland) 
1-0, Atalanta (olasz) –
Midtjylland (dán) 1-1.
Az állás: 1. (már tovább-
jutott) Liverpool 12
pont, 2. Atalanta 8, 3.
Ajax 7, 4. Midtjylland 1.Berisha két gólt lőtt a Lokomotivnak az orosz fővárosban. Fotó: Football Club

Ma esti televíziós közvetítések az Európa-ligából
* 19.55 óra: AC Milan – Celtic Glasgow (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look

Sport), LASK Linz – Tottenham (DigiSport 4, Telekom Sport 3, Telekom Sport
3), Antwerp – Ludogorec (Telekom Sport 4), Lille – Prágai Sparta (Look Sport 2).

* 22.00 óra: Kolozsvári CFR – CSZKA Szófia (DigiSport 1, Telekom Sport 1,
Look Sport+), AS Roma – Young Boys Bern (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport 3), AZ Alkmaar – Napoli (DigiSport 4), Glasgow Rangers – Standard Liege
(Telekom Sport 3, Look Sport 2), Prágai Slavia – Hapoel Beer Sheva (Telekom
Sport 4, Look Sport).

Kikapott a Real, Szoboszlaiék 
Moszkvában nyertek

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 10. for-
duló: Arsenal – Wolverhampton 
1-2, Brighton & Hove Albion – Li-
verpool 1-1, Chelsea – Tottenham
0-0, Crystal Palace – Newcastle
United 0-2, Everton – Leeds Uni-
ted 0-1, Leicester – Fulham 1-2,
Manchester City – Burnley 5-0,
Southampton – Manchester United
2-3, West Bromwich – Sheffield
United 1-0, West Ham United –
Aston Villa 2-1. Az élcsoport: 1.
Tottenham 21 pont (21-9), 2. Li-
verpol 21 (22-17), 3, Chelsea 
19.
* Spanyol La Liga, 11. forduló:

FC Barcelona – Osasuna 4-0, Betis
– Eibar 0-2, Celta Vigo – Granada
3-1, Getafe – Athletic Bilbao 1-1,
Huesca – Sevilla 0-1, Real Madrid
– Alavés 1-2, Real Sociedad – Vil-

larreal 1-1, Valencia – Atlético
Madrid 0-1, Valladolid – Levante
1-1, Elche – Cádiz 1-1. Az élcso-
port: 1. Real Sociedad 24 pont/11
mérkőzés, 2. Atlético Madrid 23/9,
3. Villareal 20/11.
* Olasz Serie A, 9. forduló: Ata-

lanta – Hellas Verona 0-2, Bene-
vento – Juventus 1-1, Bologna –
Crotone 1-0, Cagliari – Spezia 2-2,
Genoa – Parma 1-2, Lazio – Udi-
nese 1-3, AC Milan – Fiorentina 
2-0, Napoli – AS Roma 4-0, Sassu-
olo – Inter 0-3, Torino – Sampdoria
2-2. Az élcsoport: 1. AC Milan 23
pont, 2. Inter 18 (23-13), 3. Sassu-
olo 18 (20-12).
* Német Bundesliga, 9. forduló:

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 
1-2, Lipcsei RB – Arminia Biele-
feld 2-1, Mönchengladbach –

Schalke 04 4-1, Bayer Leverkusen
– Hertha BSC 0-0, Wolfsburg –
Brémai Werder 5-3, Union Berlin –
Eintracht Frankfurt 3-3, Mainz –
Hoffenheim 1-1, Augsburg – Frei-
burg 1-1, VfB Stuttgart – Bayern
München 1-3. Az élcsoport: 1.
Bayern München 22 pont, 2. Lipcsei
RB 20, 3. Bayer Leverkusen 19.
* Francia Ligue 1, 12. forduló:

Lens – Angers 1-3, Lorient –
Montpellier HSC 0-1, Lyon –
Reims 3-0, Olympique Marseille –
Nantes 3-1, Metz – Brest 0-2, AS
Monaco – Nimes 3-0, Nice – Dijon
1-3, Paris St. Germain – Bordeaux
2-2, St. Etienne – Lille 1-1, Stras-
bourg – Stade Rennes 1-1. Az él-
csoport: 1. Paris St. Germain 25
pont, 2. Lille 23 (22-8), 3. Lyon 23
(21-10).

Távozott a CFR-től 
Dan Petrescu vezetőedző

Távozott a Kolozsvári CFR labdarúgócsapatától Dan Petrescu ve-
zetőedző. Mint arról tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, a klub
közös megegyezéssel bontott szerződést a szakemberrel, miután a baj-
nok több fontos mérkőzést is elvesztett az elmúlt napokban.

A CFR az 1. ligában kétszer kikapott legutóbbi három találkozóján,
és a tabella harmadik helyére esett vissza. Ezek közül az élvonalba idén
feljutott Aradi UTA-tól elszenvedett múlt heti hazai vereség volt ki-
mondottan fájó. A pohár akkor telt be, amikor a vasárnap este a kolozs-
vári csapat kikapott a Románia-kupában a Jászvásári CSM
Politehnicától, és nem jutott a legjobb 16 közé. A mérkőzés után Dan
Petrescu azt nyilatkozta, hogy összecsomagolt, és várja a személyével
kapcsolatos döntést.

A CFR-nek az Európa-ligában sem sikerült október óta pontokat sze-
reznie. Két novemberi mérkőzését az AS Romával játszotta, és mind
idegenben, mind hazai pályán vereséget szenvedett.

A kolozsvári csapat Dan Petrescu vezetésével nyerte meg a román
bajnokságot az utóbbi három kiírásban. Az 52 éves Petrescu 2017 jú-
niusától ült a CFR kispadján, egy rövid megszakítással, amikor pár hó-
napig egy kínai csapatot készített fel.

A DigiSport televízió a lehetséges utódok között az Edi Iordănescu,
az Adrian Mutu, a Jorge Costa, a Bálint László és a Vasile MiriuTă nevét
említette. Azt is írták, hogy a CSZKA Szófia elleni EL-mérkőzésen
Marius Bilaşco sportigazgató irányítja a csapatot a kispadról, míg az
év végéig Dan Petrescu eddigi másodedzői, Valeriu Bordeanu és Costin
Curelea felelnek az alakulat előmeneteléért.

Továbbjutó helyen 
a Ladies

A női labdarúgó 2. liga II. cso-
portjának 2. helyén zárta a mind-
össze 11 nap alatt lezavart őszi
idényt a Marosvásárhelyi Ladies
csapata. 

Az első két csoportban négy
fordulót rendeztek vasárnap–
szerda–vasárnap–szerda ritmus-
ban (mint már jeleztük, a III.
csoportban, amelyben a Marosvá-
sárhelyi CSM is érdekelt, csak ta-
vasszal játszanak), a Ladies
azonban csak kétszer lépett pá-
lyára. A második fordulóban, te-
kintve, hogy a csoportban páratlan
számú csapat van, szabadnapos
volt, míg a negyedik fordulóban a
házigazda Kolozsvári Olimpic
Star elleni, idegenbeli mérkőzését
az orvos hiánya miatt nem lehetett
megrendezni, így játék nélkül
kapta meg a 3 pontot.

Az első meccset Csíkszeredá-
ban, az újonc FK ellen játszotta a
Ladies, és 2-2-es döntetlent ért el.
Az első gólt a marosvásárhelyi
csapat szerezte Nagy Renáta
révén, majd, miután a házigazdák-
nak sikerült fordítaniuk, Krall
Tímea egyenlített 30 méteres sza-
badrúgásból. Az egyetlen hazai
mérkőzését az idén Nyárádszere-
dában játszotta a Ladies a Szö-

rényvári Athletic Drobeta ellen. A
meccset mindvégig a házigazda
csapat uralta, és Nagy Renáta (2),
Dávid Márta (2), Krall Tímea (2)
és Tamás Tímea (2) góljaival 8-0-
ra nyerte. A kezdőcsapat a követ-
kező összetételű volt ezen a
találkozón: Tóth Evelyn, Egyed
Kriszta, Rus Orsolya, Tímár Erika,
Krall Tímea, Tamás Tímea, Dávid
Márta, Adorján Szidónia, Ale-
xandra Suciu, Nagy Renáta, Csóka
Antónia. Csereként beállt: Nagy
Laura és Barabási Salome.

Ezekkel az eredményekkel a
Ladies 7 ponttal a második helyen
áll, a feljutási jog nélküli Kolozs-
vári Olimpia II után, amely ellen a
tavaszi idényben az első mérkőzé-
sét játssza majd az 5. fordulóban.
Az eredeti elképzelés szerint az
idény március 1-jén kezdődne.

A női labdarúgó-bajnokságban
a 2. ligát három csoportban ren-
dezik idén. Az első két csoport
győztese, valamint a harmadik
csoport első két helyezettje döntő
tornát játszik, hogy kiderüljön a
két feljutó kiléte. A CSM részéről
egyértelmű a szándék a feljutásra,
de az eddigi eredmények alapján
akár a Ladies is beleszólhat a
küzdelembe, hiszen bejelentették:
erősíteni akarnak a tavaszi
idényre.

A CSZKA Szófia ellen a Dan Petrescu (j2) balján ülő Marius Bilaşco irányítja a csapatot,
utána pedig, az év végéig Valeriu Bordeanu (b2) felel a CFR előmeneteléért. 
Fotó: DigiSport

Bálint Zsombor

Nagy Ádám győztes gólt szerzett a Bristol City labdarúgócsapatában az angol másodosztály 15. fordulójának keddi játéknapján, a Queens
Park Rangers otthonában 2-1-re megnyert mérkőzésen. A magyar válogatott futballista az 51. percben egy szép csel után a tizenegyespontról
lőtt a hálóba. Tavaly nyári klubváltása óta Nagy Ádám a második gólját szerezte, tavaly augusztus közepén szintén a QPR ellen volt eredményes.
Fotó: BT
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December harmadikán, ma este 7
órától ismét online előadással örven-
dezteti meg nézőit a Kolozsvári Ma-
gyar Opera. Ez alkalommal Giuseppe
Verdi A trubadúr (Il Trovatore) című
operáját adja elő a társulat, a librettó
Salvatore Cammarano munkája. 

Az opera középpontjában Azucena, a
cigányasszony áll, akit két szenvedély: nevelt
fia iránti szeretete és az anyja gyilkosa elleni
bosszúvágy mozgat. Ellentmondásos, tragi-
kus sorsú szereplő, akinek döntései irracio-
nálisnak tűnhetnek. Verdi szerint „csupán a
beszéde zavaros, de elméje ép”. A másik női
főszereplő Leonora, akinek kegyeiért két férfi
küzd életre-halálra – az első felvonásban még
egyszerű, szerelmes fiatal lány, az utolsóban
önmagát feláldozó, tragikus hősnő. A két férfi
főszereplő, Luna gróf és Manrico, a trubadúr,
a háborúban és a szerelemben is ellenfelek.
Míg Luna grófot az elvakult szenvedély és
még inkább a féltékenység mozgatja, Man-
rico viszonzott szerelméért harcol anélkül,
hogy sejtenék, milyen titkos kötelék feszül
közöttük. 

„Egy zátonyra futott társadalom fekete do-
boza. Persely a szó szoros és átvitt értelmé-
ben is, ahol az emberi értékeket aprópénzre
cseréljük, akár saját indítékból, akár külső
kényszer hatására. A sorsfonatból kiragadott
egyetlen epizód kerül reflektorfénybe a szín-

padon” – fogalmaz a rendező, aki az előadás
központi szimbólumaként Azucena hajfona-
tát választotta. Ahogy a tragédia kibontako-
zik, úgy őszül meg napról napra Azucena,
míg végül a szürke hajfonat fogja béklyóba
az asszonyt.

Azucena: született ismeretlen helyen és
időben, életművész családban, apja ismeret-
len, anyja „kétes erkölcsű”, gyermekét meg-
ölte, másét felnevelte, űzött vadként
többrendbeli keresztjét tovább cipeli.

Leonóra: reménytelenül szép lélek, ki he-
lyét társadalmi rendszerünkben nem találva
szerelembe menekül, majd életét – nemes cél
érdekében – eldobja magától.

Ines: képmutató, irigy és hazug, karrierista,
sötét lélek, aki – bár jelen történetünkben 

visszakozni kényszerül – társadalmunkban
fényes jövő előtt állhat.

Manrico: alias Trubadúr, Azucena nevelt
gyermeke, szabad gondolkodású, egészsége-
sen érző, kissé heves természetű, akár normá-
lis életet is élhet(ne).

Luna: testvérgyilkos, társadalmunk meg-
becsült és köztiszteletben álló polgára, ki
győzelmével veszti el élete értelmét.

Ferrando: hithű, joviális katonatiszt, túl-
áradó becsületből visszafordíthatatlan kárt
okozva magában.

Fent nevezett, bizonyos Verdi által mani-
pulált lelkek, minekutána az általunk, ma-
gunknak okozott felbecsülhetetlen emberi,
lelki és kulturális kárt több órán át, hasztalan
próbálták helyrehozni, visszatértek a halha-
tatlanságba – áll a Kolozsvári Magyar Opera
ismertetőjében.

A produkció szereposztása a következő:
Luna gróf – Balla Sándor, Leonora – Egyed
Apollónia, Azucena – Molnár Mária, Man-
rico – Pataki Adorján, Ferrando – Köpeczi
Sándor, Ines – Mányoki Mária, Ruiz – Rétyi
Zsombor, Egy öreg cigány – Mányoki
László, Hírnök – Rigmányi István. Díszlet-
tervező: Venczel Attila. Jelmeztervező: Le-
denják Andrea. Mozgásművész: Jakab
Melinda. Karigazgató: Kulcsár Szabolcs.
Hangversenymester: Barabás Sándor, Fe-
renczi Endre. Korrepetitor: Incze G. Katalin,
Nagy Gergő. Súgó: Kostyák Júlia. Ügyelő:
Szabó V. Beáta. A rendező munkatársa: Ven-
czel Péter. Vezényel: Jankó Zsolt. Rendező:
Szabó Jenő. (Knb.)

A Kolozsvári Magyar Opera ma esti online előadása
A trubadúr

Az egyetem kiválasztása az
egyik legfontosabb dolog egy
ember életében, hiszen ekkor
lép rá céltudatosan egy hiva-
tás ösvényére. Sokan azon-
ban nem tudják, hogy melyik
egyetem mellett tegyék le a
voksukat, hiszen nem látnak
bele a működésébe, emiatt
nem tudnak róla egy átfogó
képet alkotni. Illetve még ott
vannak a sztereotípiák is,
amelyek hatására a diákok in-
kább lemondanak az illető
egyetemről, és lehet, hogy
nagy hibát követnek el.

Az egyetemi nyílt napok rendez-
vény arra hivatott, hogy segítsen a
diákoknak a döntésben. Az esemé-
nyen betekintést nyerhetnek az
egyetemek működésébe, program-
jaiba és diákéletébe. Az esemény
egy másik fő célja, hogy gátat szab-
jon a sztereotípiáknak. 

Idén december 5–6-án – rendha-
gyó módon – online szervezik meg
az eseményt. Nincs szükség előze-
tes regisztrációra, és a részvétel is
ingyenes. 

A XVII. egyetemi nyílt napok
kapcsán Marton Lászlót, a Maros-
vásárhelyi Magyar Diákszövetség
elnökét kérdeztük.

– Milyen volt az egyetemi nyílt
napok eddig, és hogyan fog kinézni
idén?

– Az eddigi években különböző,
főként magyarlakta megyékből el-
jöttek a diákok Marosvásárhelyre.
Az ideutazást buszokkal szerveztük
meg. Érkezésük után a Sapientián
fogadtuk őket, ott lezajlott a regiszt-
ráció, ezt követően pedig a Sapien-
tia diákjai körbevezették a
látogatókat a tanszékeken. Minden
tanszéken egy tanár is várta az ér-
deklődőket, bemutatott nekik kü-
lönféle kísérleteket, vagy mesélt az
adott szakról és annak lehetőségei-
ről. Ezt követően a diákokat átve-
zettük a Művészeti Egyetemre. Ott
általában egy kis előadással várták
őket, legyen szó musicalrészletről
vagy éppen egy koreográfiai elő-

adásról. Ezután következett a
Babeş–Bolyai kihelyezett karának a
bemutatása, ahol szintén tanárok és
diákok vezették körbe a líceumok
diákjait. Ezt pedig az étkezés és a
szállás elfoglalása követte, este
pedig kötetlenebb beszélgetés volt
a szervezők és a középiskolás diá-
kok között. Másnap reggel az orvo-
sin kezdődött a nap, a szervező
diákok körbevitték az érdeklődőket
a tanszékeken, és ott is különböző
kísérleteket és bemutatókat tartot-
tak. Ezen túlmenően a tanárok még
beszéltek a kutatási részről és az
egyetem nyújtotta lehetőségekről is.
Az egyetemi látogatás után pedig a
Diákszövetség irodáját is megmu-
tattuk. Ezután következett az ebéd,
majd pedig a hazautazás. Ez egy
turnus, ebből kettő volt egy hétvége
alatt, egy péntek-szombati és egy
szombat-vasárnapi. Ennek eredmé-
nyeképpen 300 diáknak tudtuk be-
mutatni a marosvásárhelyi
egyetemeket. Ez idén másképpen
fog kinézni. Szombaton és vasár-
nap, délelőtt és délután fog zajlani
a program, és mindkét nap két-két
egyetemet mutatunk be, az első
mozzanatban egy előre felvett 
videóklippel. Minden egyetem
maga dönthette el, hogy milyen
hosszú filmet készít, lehet akár 20
perces vagy másfél órás is. A film
után következik egy beszélgetés a

Google Meet felületen, ahol a diá-
kok feltehetik a kérdéseiket. Ezen a
beszélgetésen jelen lesz diákszövet-
ségi tag, különböző karokról taná-
rok és diákok egyaránt, tehát
akármilyen kérdéssel fordulhatnak
hozzánk. Lényegében egy kérdezz-
felelek szerű kötetlen beszélgetés
kellene kialakuljon. 

– Számítotok arra, hogy több
diák fog részt venni az eseményen?
Hiszen nem kell eljönni Marosvá-
sárhelyre...

– Reményeink szerint többen
fognak részt venni. A hagyományos
nyílt napok során is szívesen fogad-
nánk több mint 300 diákot, de a
szálláslehetőségek és más infrast-
rukturális tényezők miatt ez nem
megvalósítható. Azonban idén, tel-
jesen függetlenül attól, hogy hol
lakik az illető, vagy éppen hol tar-
tózkodik, be tud jelentkezni erre az
eseményre, és olyan információkkal
gazdagodhat, amit máshogy lehet,
hogy nem tudna megszerezni. Meg-
említeném még azt, hogy az előző
években volt olyan, hogy több diák
nem tudott részt venni a rendezvé-
nyen, mert korlátozva van az is,
hogy hányan jöhetnek egy adott vá-
rosból. Ez azért van, mert szeret-
nénk, hogy minden nagyobb
városba vagy magyarlakta telepü-
lésre eljusson ez a hír. Azonban
idén bárhonnan jöhetnek, létszám-
beli korlátozás nélkül, tehát idén a
szórványból, sőt még a határon túl-
ról is be lehet jelentkezni.

– Hogyan lehet jelentkezni?
– Előzetes regisztráció nem szük-

séges. Mindössze annyit kell tenni,
hogy a Facebookon megkeresik az
eseményt (XVII. egyetemi nyílt
napok), és mi ott közzé fogunk
tenni Google Meet linkeket. Arra
egyszerűen csak rá kell kattintani,
és be is jelentkeztek, ezáltal pedig
már résztvevőnek is számítanak.
Első lépésként megtörténik az el-
igazítás, elmondják, hogy milyen
lépések vannak, és hogy hogyan
lehet ezen az eseményen végig részt
venni. 

– Aki valamilyen okból kifolyólag
lemarad ezekről az online beszélge-
tésekről, bemutatókról, utólag visz-
sza tudja nézni?

– Ezt még nem döntöttük el vég-
legesen. Reményeink szerint egypár
napig elérhető lesz, de sokáig biz-
tosan nem. Viszont a későbbiekben
ezekből a hosszú videókból szeret-
nénk több kisebb videót is gyártani,
amelyekkel az egyetemek promo-
válását tudjuk egy kicsit érdeke-
sebbé tenni. Ezeket majd
folyamatosan fogjuk vetíteni és is-
mertetni a diákokkal. Ilyen nagy
formátumban, pl. egyórás formá-
tumban nem lesz fent. Azért is, mert
azt szeretnénk, hogy ezen az esemé-
nyen minél többen részt vegyenek,
és amennyire lehet, meg szeretnénk
tartani azt a formát, ami a fizikai je-
lenléttel történő eseményen volt.
Így a diákok kérdésére jobban tu-
dunk válaszolni, ők is meglátják,
hogy másokat mi érdekel, és lehet,
hogy még nekik is eszükbe jut más
kérdés. Úgy gondoljuk, hogy így le-
hetne igazán hasznos ez az ese-
mény. Továbbá úgy véljük,
hogy az eseményen kívül nem va-
lószínű, hogy egy diák egyedül ott-
hon leül, és több órán keresztül
egyetemi bemutatókat néz. Sokkal
inkább az adott karról a mi rövid vi-
deónkat fogja megnézni, ami utólag
lesz közzétéve. 

– Az elmúlt 16 évben kialakult
egy forma. Most új eszközöket kel-
lett beszerezni, újra kellett az egész
eseményt tervezni. Mire volt szüksé-
getek, hogy ezt online meg tudjátok
valósítani?

– Elsősorban szükség volt egy
filmstábra, ők velünk egyidős di-
ákok, akik már céget alapítottak.
Ők jöttek el több kamerával és
teljes felszereléssel. Több napon
keresztül zajlott a munka, amed-
dig sikerült mindent felvenni. Ez
jelentette a költségek egy tetemes
részét. Ezenkívül kellett designer
is, hogy minél érdekesebbé tud-
juk tenni az eseményt, még akkor
is, ha online van. Nyilván még
voltak apró-cseprő dolgok, de ez
a kettő az, ahol több költségünk
volt, viszont szerencsére a támo-
gatók segítségével sikerült le-
fedni. 

– Meglátásod szerint mennyire
lesz sikeres az esemény?

– Bízom abban, hogy a videók
nagyon érdekesek lesznek. Én is
részt vettem egypár forgatási
napon, és láttam azt, hogy meny-
nyire minőségi munkát végeznek,
valamint azt is, hogy mennyire

más szemszögből tudják bemutatni
az adott tanszéket, mint ahogy egy
egyszerű körbevezetés során lát-
nák a diákok. Ilyen szempontból
én nagyon bízom abban, hogy a
fiúk, akik ezt megvágják és össze-
rakják, nagyon érdekesen fogják
tudni tálalni. Nagyon bízom a vi-
deóklipekben és abban is, hogy
minél többen részt fognak venni
a beszélgetéseken, hogy már
most valamelyest megismerjük
egymást, és majd, amikor idejön-
nek, nekik is legyen egy alapis-
meretségük, valamint, hogy
tudják azt is, hogy a tanárok
közül kihez és a Diákszövetség-
hez miként lehet fordulni. Ezáltal
is egy befogadóbb környezetet
biztosítunk. Én nagyon bízom az
esemény sikerességében, és a
legnagyobb előnyét ennek az on-
line formának abban látom, hogy
300-nál több diák részt tud venni,
hiszen nincs korlátozva a résztve-
vők száma.

– Az eseménynek az is a célja,
hogy leküzdje a különböző sztereo-
típiákat a marosvásárhelyi egyete-
mekkel kapcsolatban...

– Úgy láttuk, hogy mind Maros-
vásárhelyről, mind a marosvásárhe-
lyi egyetemekről és diákéletről sok
negatív és téves sztereotípia kering
a fiatalok körében. Fel is sorolok
egyet-egyet mindegyik egyetemről:
például az orvosiról azt tartják,
hogy aki oda jelentkezik, lemond-
hat a magánéletről, annyit kell ta-
nuljon; a Sapientiáról a régi mondás
azt tartja, hogy nem is egyetem,
sokan úgy tudják, hogy Marosvá-
sárhelyen nincs Babeş–Bolyai, il-
letve a Művészeti Egyetemről
szokás azt mondani, hogy ott csak
játszanak. A felsorolt dolgoknak
van egy közös tulajdonsága: még-
pedig, hogy egyik sem igaz. Hiszen
az orvosi mellett is van a diákoknak
magánéletük, a Sapientián is na-
gyon komoly oktatás zajlik, van
Marosvásárhelyen a Babeş–Bolya-
inak kihelyezett létesítménye, il-
letve a Művészeti Egyetemen is
nagyon komoly oktatás folyik,
amely alapos felkészülést igényel.
A téves információkat szeretnénk
megcáfolni és bebizonyítani, hogy
sokkal többet tud adni Marosvásár-
hely és a marosvásárhelyi egyete-
mek, mint ahogy azt sokan
gondolnák.

XVII. egyetemi nyílt napok
Bezártak, de mégis nyitva maradtak

Nagy-Bodó Szilárd

Marton László, a Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség (MMDSZ) elnöke



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 110-150 kg-os disznók ház-
hoz szállítással. Tel. 0728-971-777.
(9825-I)

ELADÓ 200 kg-os disznó. Tel. 0740-
124-154. (9876-I)

LAKÁS

KIADÓ egy-két szobás lakást kere-
sek Marosvásárhelyen. Tel. 0753-
504-375. (9872-I

MINDENFÉLE

FESTÉST, vakolást, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást
vállalok. Tel. 0749-564-921, 0771-393-
848. (9684)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (9813-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, udvartakarítást és bármi-
lyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

TETŐT szeretne javíttatni? Bármilyen
tetőjavítást vállalunk: lemezzel, cse-
réppel; víkendházat fából, teraszt,
festést, javítást, vakolást, mindenféle
munkát vállalunk. Tel. 0742-344-119.
(9739-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, soha el nem múló
fájdalommal, szeretettel emléke-
zünk december 3-án a karácson-
falvi MUNTYÁN IMREH
FERENCRE halálának 20. évfor-
dulóján. Áldott emlékét szívünk-
ben őrizzük. Szeretett felesége,
gyermekei családjukkal együtt.
Nyugodjon békében a drága Ta-
tuka! (9865)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Fájó szívvel emlékeztünk decem-
ber 2-án drága édesanyánkra,
TŐKÉS ILONÁRA (Nagy) halálá-
nak első évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Fiai: Sándor, István és családja.
(9867-I)

December 2-án 9 éve, hogy imá-
dott Édesanyám, PORÁCZKI
SÁRA SAROLTA (született Angi)
eltávozott mellőlem, végső pihe-
nésre térve. Gondolom, akik is-
merték, tisztelettel és szeretettel
emlékeznek Rá. Nekem nagyon
hiányzol! Szerető fiad. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anya, nagymama, déd-
nagymama, testvér, anyós és
barát, 

özv. OLÁH RÓBERTNÉ 
szül. BORDÁS IRÉN 

ny. tanítónő 
életének 90., özvegységének 10.
évében, hosszú szenvedés után,
2020. november 29-én elhunyt.
Temetése Marosvásárhelyen
lesz, a református temetőben,
2020. december 3-án 13 órakor,
római katolikus szertartás sze-
rint. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek és testvér, 

INCZE ISTVÁN 
életének 54. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése 2020. december
4-én, pénteken 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke szívünkben
örökké élni fog. Nyugodjon béké-
ben! 
Szerető édesanyja és testvére,
Levente. (9880-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó nővér, jó barát, a nagy-
váradi születésű 
dr. BOCA MARGARETA MARIA 

a marosvásárhelyi CFR 
járóbeteg-rendelő 

fizikoterápiás főorvosa 
életének 69. évében eltávozott az
élők sorából. Drága halottunk te-
metése 2020. december 4-én,
pénteken 13 órakor lesz a radnóti
városi temetőben, katolikus szer-
tartás szerint. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család és öreg ba-
rátja. (9846-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető férj, édesapa, nagyapa,
após, rokon, szomszéd és jó
barát, 

id. TOLLAS LÁSZLÓ 
matematikatanár 

életének 90. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
2020. december 4-én, pénteken
12 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Emléked
szívünkben örökké élni fog. 

A gyászoló család. (9875-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
HAMZA CSABA-ANDRÁS 
a Mobex volt dolgozója  

2020. december 1-jén, 73 éves
korában elhunyt. Temetése 2020.
december 4-én, pénteken 13 óra-
kor lesz a református temetőben.
Nyugodjon békében!
Búcsúztatása közvetlen a sírnál.
Emlékét szívébe zárja felesége,
fia és neje, unokája és barátnője.
(9877-I)

Megrendült szívvel, mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a hőn sze-
retett, drága jó édesanya,
nagymama, testvér és rokon,

dr. KILYÉN KÁROLYNÉ
szül. SZABÓ IRÉN

drága szíve advent első vasár-
napján megszűnt dobogni. Drága
testét unitárius egyházi szertar-
tás szerint fogadja be az anya-
föld a katolikus temetőben 2020.
december 4-én 14 órakor. 
„Az édesanyák nem halnak meg,
csak fáradt szívük megpihen.”

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten és döbbenten
vettünk tudomást LOKODI
ZOLTÁN barátunk és segítőnk
hirtelen haláláról. Őszinte és
mély részvétünk a családnak.
A Bálint család. (9863)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
kollégánknak, Fülöp Csongor-
nak szeretett ÉDESAPJA el-
hunyta alkalmából. A
Marosvásárhelyi Filharmónia
kórusa. (9871-I)

Megrendüléssel vettük tudo-
másul volt gyerekkori bará-
tunk, LOKODI ZOLTÁN
hirtelen halálhírét. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak, feleségének, Katinak és
két fiának: Leventének és Ist-
vának, valamint családjuknak.
Nyugodjon békében! Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyerekkori barátok.
(9874)
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MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VIL-
LANYSZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit aján-
lunk: vonzó jövedelem. Tel:   0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra
között. Jelentkezésüket az alábbi e-mail-címre várjuk: 
office@consuselectric.ro (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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LÉGY TE AZ, AKI öSZTöNöZ ÉS VÉD MÁSOKAT!    A VíRUS öL. LÉGY ÓVATOS!

TÁJéKOZTATó
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


