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Lassan egy éve 
a frontvonalban
Rendkívül nehéz, mozgalmas évet
zárt a segesvári városi kórház, amely-
ben tavasz óta – Covid-háttérkórház
lévén – több száz fertőzöttet láttak el.
____________4.
50 éve halt meg
Coco Chanel 
francia divattervező 
Chanel úgy vélte, az „igazi elegancia
feltétele mindig az akadálytalan moz-
gás lehetősége”, ezért már az első vi-
lágháború alatt szakított a
kényelmetlen, merev fűzős ruhákkal,
és csak olyan ruhát kreált, amit maga
is szívesen hordott. Elsőként dolgozott
a párizsi haute couture (exkluzív,
egyedi gyártású ruhák) tervezői közül
a konfekcióiparnak is, modelljeit az
egyszerűség, a kényelem és a prakti-
kum jellemezte.
____________5.
Szubjektív hangon
a tényekről
Nemrég a közösségi médiában egy –
jó értelemben vett – vitába kevered-
tem. A csevegés tárgya Szász Endre
világhírű festőművész volt, akiről azt
állította az egyik hozzászóló, hogy a
marosvásárhelyi Református Kollégi-
umban érettségizett. Az állítás előz-
ménye több hasonló, téves
információ. 
____________15.

Újabb oltási központokat alakítanak ki Marosvásárhelyen 

Iskolákban is lesznek oltópontok

Az amerikai kapcsolat

Kis túlzással elmondhatjuk, hogy hangos a világ a jenki elnöki hi-
vatalban zajló őrségváltás kapcsán. Ám a távozó amerikai elnök
bajba sodorta a hazai szociáldemokraták egykori bajszos báróját is,
akinek állami költségű vendéglátása meghosszabbodhat egy többéves
ügy kapcsán.

Szűk hét híján négy éve élénk sajtóérdeklődést váltott ki, hogy az
akkor frissen hatalomra került szocdemek pártvezére az akkori mi-
niszterelnök társaságában részt vett az amerikai elnök beiktatásán,
amiről még közös fotó is készült. Az ügy egyrészt attól volt érdekes,
hogy külpolitikai vonatkozásban a mi jogrendünkben az elnök az or-
szág első embere, diplomáciai szempontból fontos találkozókra őt
vagy a külügyminisztert illik meghívni. No de az elnöki beiktatás a
világ első számú nagyhatalmánál fontosság szempontjából nem el-
sőrangú esemény. Elvégre az ünnepelt még csak ennek az alkalomnak
a másnapjától válik a világ egyik legfontosabb emberévé, amikor a
gyakorlatban is átveszi az elnöki jogköröket. A beiktatása olyan ün-
nepség, amire megfelelő összegért olyanok is kaphatnak meghívót,
akiket hivatalosan nincs miért fogadnia az amerikai elnöknek. Viszont
egy protokollrendezvényen készült közös kép a Fehér Ház lakójával
bárkinek jól mutat az arcoskönyvében, pláne ha az illetőnek érdeke
fűződik hozzá, hogy a kapcsolataival kérkedjen.

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

A marosvásárhelyi tanácsot csütörtökön azért hívták
sürgősen össze, hogy a testület hagyja jóvá újabb öt
oltópont kialakítását a municípium területén. Ezek kö-
zött van három iskola sportterme, valamint a Mihai

Eminescu Ifjúsági Ház és a polgármesteri hivatal ví-
kendtelepi vendégháza. 

(Folytatás a 2. oldalon)
Antalfi Imola



A 2020-as év végén
megérkezett a Maros Me-
gyei Klinikai Kórházba a
négy darab EVITA V500
DRAEGER mechanikus lé-
legeztetőgép 644.980 lej
összértékben és a 12 PURI-
TAN BENNET mecha-
nikus lélegeztetőgép
összesen 1.756.440 lej ér-
tékben, az Egészségügyi
Minisztérium jóvoltából.

A lélegeztetőgépeket a
Maros Megyei Klinikai
Kórház aneszteziológiai és
intenzív terápiai osztályán
helyezték működésbe, hoz-
zájárulva a kórház által kí-
nált orvosi szolgáltatások
minőségének javításához.
(közlemény)

Nem volt fennakadás a megyei utakon
Az utóbbi napokban, a tél valódi beköszöntével nem volt
fennakadás a megyei utakon. A Maros Megyei Tanács a
megye hét övezetébe három céggel kötött szerződést hó-
eltakarításra. Mindhárom céggel négy évre szól a szerző-
dés. Szászrégen és Gernyeszeg környékén a Sirara Salub
Kft. végzi a hóeltakarítást, Segesvár környékén a Felix EM
Kft., a többi övezetben (Marosszentkirály, Vámosgálfalva,
Mezősályi és Nyárádszereda) a Maros Út- és Hídkarban-
tartó Kft. felelős a hóeltakarításért és a megyei utak téli kar-
bantartásáért – tájékoztatott Bálint Erika, a megyei tanács
sajtószóvivője.

Csúszásgátlót szórtak 
a lejtős utcákra 

A havazás beálltakor Marosvásárhely területén minden hó-
eltakarító gépet bevetettek, hogy megtakarítsák a hótól az
utakat. A lejtős utcákat – a Nyár, a Trébely, a Fenyő, a
Papiu –, illetve a megyei kórháznál és a hidakon sózták az
úttestet. A gépkocsivezetőknek a téli útviszonyokhoz iga-
zodva ajánlatos vezetni, hiszen a túlzott sebesség is ve-
szélyes, ahogy ezt a bekövetkezett balesetek is bizonyítják.
Ha tovább havazik, a munkálatok folytatódnak. Felhívják a
lakosok figyelmét, hogy autóikkal ne parkoljanak a szűk,
lejtős utcákon, hogy a gépekkel akadálymentesen dolgoz-
hassanak – tájékoztatott közösségi oldalán Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere. 

Összefogás a csíksomlyói tűzvész
károsultjaiért 

Mint ismeretes, január 7-én este több mint 20 lakóház égett
le Csíksomlyón, és megközelítőleg 250 személy vesztette
el otthonát. Ezen családok megsegítésére szervez ado-
mánygyűjtést a Proactiv Transilvania Egyesület Marosvá-
sárhelyen és környékén. Kelemen Áron elnök lapunknak
elmondta, adományként elfogadnak pénzt, tartós élelmiszert,
egyszer használatos evőeszközöket, tányérokat, poharakat,
szalvétákat, pelenkát, tisztasági betétet, tisztálkodási szere-
ket (szappan, fogkefe, fogkrém), toalettpapírt, törlőkendőt.
Az adományozási szándékot a 0741-436-367-es telefon-
számon jelezhetik, ezt követően az egyesület önkéntesei
személyesen, az adományozók otthonában veszik át a fel-
kínált javakat. Pénzadományt személyes átvétellel vagy
Revolut applikáción keresztül fogadnak a 0741-436- 367-
es telefonszámra. Adományozni január 18-ig lehet.

Megjelent a Mörfi naplója
A szerző kiadásában megjelent a Mörfi naplója című könyv.
A 360 oldalas kötet első részében a Népújságban közölt
cikksorozat olvasható. A második részbe a naplóból kima-
radt újabb írásokat sorolta a szerző. A harmadik részben a
Mörfi-kötetek kritikái és a szerzővel készült interjúk találha-
tók. A kötet nem kerül könyvkereskedésbe, kizárólag a
szerzőnél kapható, ára 30 lej. Az érdeklődők vásárlási
szándékukat telefonon közöljék a szerzővel, naponta 18–
20 óra között (Kuszálik Péter, 0770-186-675).

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma LÓRÁNT, LORÁND, 
holnap GUSZTÁV, 
STEFÁNIA napja. 
GUSZTÁV: ósvéd név, jelen-
tése: a gótok támasza. 

15., péntek
A Nap kel 

8 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 2 perckor. 
Az év 15. napja, 

hátravan 350 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 14.

1 EUR 4,8728
1 USD 4,0058

100 HUF 1,3540
1 g ARANY 236,8801

IDŐJÁRÁS
Havazás várható
Hőmérséklet:

max. -2 0C
min. -6 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
12, 10, 11, 27, 36 + 19 NOROC PLUS: 5 4 2 1 0 9

34, 14, 1, 10, 2, 20 SUPER NOROC: 6 4 1 1 2 7

39, 21, 49, 26, 11, 27 NOROC: 0 5 4 7 0 4 1
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Manapság egyre gyakoribb, hogy újra kell kezdeni vagy
tervezni az életünk bizonyos területét, de mi történik ben-
nünk, amikor új irányt vesz életünk, amikor eltűnnek a biz-
tonságos kapaszkodók, az új álmok megvalósításának
küszöbére lépünk, vagy lemondunk róluk? Arról, hogy ho-
gyan kell kezelni az ilyen helyzeteket, hogyan lépjünk to-
vább, honnan gyűjtsünk erőt, számtalan jó tanácsot
tartalmazó kiadványt vagy szakemberek által összegyűjtött
praktikát találhatunk, de ahogy sok más esetben, erre sincs

biztos recept, mindenkinél egyedi a helyzet. Pénteken este
8 órától az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című
műsorában Kurta Kinga szerkesztő-műsorvezető olyan
vendégekkel beszélget, akik  túl vannak az újrakezdésen,
akiknek volt bátorságuk meglépni ezt, és nyíltan vállalják,
beszélnek is róla. Ők Cârsteanu-Dombi Márta közgazdász,
Szaló Réka-Mária nyelvtanár, fordító és Vilcsek-Kovács
Réka fotó- és reklámmodell. Követhető a műsor az Erdély
TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

Újrakezdés, újratervezés 
az Erdély TV Nőszemközt műsorában

Kikapcsolódás vasárnap az Erdély TV-vel

E-mailben, postán is benyújtható a nyilatkozat

Lélegeztetőgépeket kapott a megyei kórházELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Iskolákban is lesznek oltópontok

A zsúfoltság elkerülése érdekében a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatósága
ajánlja, hogy a köztisztasági illeték pontos feltüntetése ér-
dekében a háztartásokban élők számáról szóló nyilatkozatot
online vagy postán küldjék be. E-mail-cím: declaratii.sa-
lubrizare@tirgumures.ro A nyilatkozatot személyesen is be

lehet nyújtani a polgármesteri hivatalban – Győzelem tér
3. szám – , illetve a Cutezanţei utca 19. szám alatti irodá-
ban. Ehhez nincs szükség előjegyzésre. A nyilatkozat űr-
lapja letölthető a www.tirgumures.ro honlapról,
megtalálható a polgármesteri hivatalban és a fenti munka-
pontnál.

A testületnek a kormány tavalyi 1031-es számú, a koro-
navírus-járvány miatti morbiditás és mortalitás csökkenté-
sét célzó stratégiája alapján jóvá kellett hagynia a három
tanintézet esetében a rendeltetés megváltoztatását, vagyis
a sporttermek berendezését oltóközpontnak. A három tan-
intézet az A. I. Cuza, a Tudor Vladimirescu és a Serafim
Duicu általános iskolák. Ezek mellett a polgármesteri hi-
vatal vendégházában és az Eminescu házban is oltóköz-
pontot rendeznek be. A tanintézetekkel kapcsolatosan több
tanácsos felvetette, hogy abban az esetben, ha a gyerekek
ismét járnak iskolába, hogyan lehet majd tornaórát tartani,
ha a sporttermekben oltóközpont lesz, a polgármesteri hi-
vatal iskolákért felelős igazgatóságának vezetője közölte,
találnak majd megoldást rá, mint ahogyan gondoskodnak
az oltópontok, iskolák, tanulók biztonságáról is. A testület
megszavazta a határozattervezetet, amit a polgármesteri hi-
vatal a tanfelügyelőségen keresztül a minisztériumba is el-
juttat jóváhagyás végett. 

Megkeresésünkre dr. Ferencz Loránd, a közegészség-
ügyi igazgatóság aligazgatója elmondta, az intézmény kell
engedélyezze ezeknek az oltópontoknak a működését,
amire akkor kerül sor, ha megfelelnek bizonyos feltételek-

nek. Az engedélyeztető járványügyi szakosztály a helyszí-
nen ellenőrzi, hogy megvan-e minden feltétel, hogy biz-
tonságosan sor kerülhessen a lakosság oltására, ezt
követően adja meg az engedélyt. Ugyanez érvényes a nagy-
áruházakban kialakítandó oltópontokra is. Az oltási kam-
pány második szakaszának indítása kapcsán Mara Togănel
prefektus ugyanis szerdán a szupermarketek képviselőivel
tárgyalt arról, hogy adjanak lehetőséget oltási központok
kialakítására. A prefektusi közlemény szerint három nagy-
áruház adott pozitív választ. Dr. Ferencz Loránd szerint a
nagy bevásárlóközpontokban azért jó kialakítani ezeket a
helyiségeket, mert nagyon sok ember fordul meg itt, köny-
nyen elérhetővé válik számukra az oltás. Minden ilyen ol-
tópontot a közegészségügy engedélyez, miután az előírt
kritériumoknak – az oltást végző egészségügyi személyzet,
munkafeltételek, szükség esetén elsősegélynyújtást biztosító
szakszemélyzet, mentőautó a helyszínen – megfelelnek. Az
aligazgató hozzátette, az oltási kampány második szakasza
január 15-én, pénteken indul, ekkortól lehet védőoltásra fel-
iratkozni, az első oltásokra várhatóan január 18-tól kerül
sor. Marosvásárhelyen az oltási kampány második szaka-
szában a jelenleg működő két központ mellett újabb nyolc
oltópont fog a lakosság rendelkezésére állni. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Vasárnap a pihenésé, kikapcsolódásé a főszerep az Er-
délyi Magyar Televízióban. Reggel 9 órától 100. alkalom-
mal lesznek követhetők Böjte Csaba ferences szerzetes
gondolatai Elmélkedések címmel. A 13.30 órától jelent-
kező Üzenet szeretettel műsorban Portik Lívia és Be-
reczky Botond, a No Sugar zenekar énekese és
basszusgitárosa meséli el, hogyan jutottak be a Falak című
dalukkal az MTVA A Dalának 2021-es mezőnyébe, majd
Kostyák Márton zenész, pedagógus a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia tagjaként és a marosvásárhelyi Művé-

szeti Líceum nagybőgőtanáraként mesél pályafutásának
legfontosabb állomásairól. 17 órától kiderül, mi az apa és
mi az anya dolga. A Pszichotrillákban arról kérdezi Ba-
dics Petra állandó vendégét, dr. Kádár Annamáriát, hogy
miért fontos az apa–gyerek kapcsolat az életünkben. Dél-
után fél 6-tól a Hitélet műsorban Balázs Attila műsorve-
zető arra keresi a választ, hogy van-e kiút a
szenvedélybetegség csapdájából. Ebben lesz beszélgető-
társa Bartha Zsolt András gyógyult szenvedélybeteg, aki
mesél élete mélységeiről, szabadulásáról. 



A Ploieşti-i Táblabíróság elutasította a Hargita
megye és Gyergyószentmiklós által benyújtott per-
újítási kérelmet, és ezzel véglegessé vált a Gyergyó-
szentmiklós és Almásmező (Bicaz Chei)
határperében hozott jogerős ítélet, mely a Neamţ
megyei félnek juttatta Románia egyik leglátványo-
sabb szurdokvölgyét.

A szerdán kimondott ítélet kivonatát a romániai bíróságok
portálján tették közzé. Ebben a bírák azt is elrendelték, hogy
Hargita megye és Gyergyószentmiklós fizessen 8000 lej per-
költséget Almásmezőnek.

A Kárpátok egyik és másik oldalán fekvő települések ha-
tárperében tavaly júniusban úgy hozott jogerős ítéletet a Plo-
ieşti-i Táblabíróság, hogy a perből kizárták Hargita megye
önkormányzatát. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkor-
mányzat elnöke akkor annak a gyanújának adott hangot, hogy
az általa vezetett intézményt azért zárták ki, hogy a bíráknak
ne kelljen figyelembe venniük azokat a „százszázalékos bizo-
nyítékokat”, amelyeket a Hargita megyei tanács nyújtott be a
pereskedés során. Az RMDSZ-es politikus mindezt azért tar-
totta törvénytelennek, mert több jogszabály is előírja, hogy a
megyék határtelepüléseinek a határvitáit a megyei önkor-
mányzatok bevonásával kell rendezni. A székelyföldi önkor-

mányzatok erre hivatkozva kérték a perújítást. Ezt utasította
el szerdai ítéletében a Ploieşti-i Táblabíróság.

A hagyományosan Székelyföldhöz tartozó Békás-szoros és
a körülötte fekvő 700 hektáros terület hovatartozása azt köve-
tően vált kérdésessé, hogy az 1996-ban elfogadott 7-es tör-
vény előírta a települések határainak rögzítését a kataszteri
iratokban. 1998-ban a két megye kataszteri hivatala azt rög-
zítette egy jegyzőkönyvben, hogy a nagy turisztikai potenci-
állal rendelkező terület Almásmezőhöz tartozik, és ezt a
jegyzőkönyvet Gyergyószentmiklós akkori alpolgármestere is
aláírta. Ennek a jegyzőkönyvnek a megsemmisítésére és a me-
gyehatár kiigazítására irányultak az ezt követő székelyföldi
kezdeményezések. 2012-ben megyeközi bizottság vizsgálta
meg az ügyet, megállapítván, hogy mind a hargitai, mind a
neamţi fél ragaszkodik az álláspontjához, és magának követeli
a vitatott területet, így a bíróságon folytatódott az ügy.

A pert többszöri áthelyezés után 2013-tól a Prahova megyei
törvényszék tárgyalta, amely 2019 júniusában Gyergyószent-
miklós és Hargita megye számára kedvező módon jelölte ki a
megyehatárt.

Ezt az ítéletet változtatta meg tavaly júniusban kimondott
jogerős határozatában a Ploieşti-i Táblabíróság, és a tavalyi
ítéletet erősítette meg a perújítás elutasítása. (MTI)

A Berlinből Moszkvába hazatérő Alekszej Navalnij
ellenzéki politikus őrizetbe vételére készül az orosz
Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat
(FSZIN).

A FSZIN moszkvai parancsnoksága csütörtökön megerősí-
tette, hogy a hét végén hazatérni készülő Navalnij ellen körö-
zés van érvényben, ezért lépéseket kíván tenni a politikus
őrizetbe vétele érdekében. Az Interfax hírügynökséghez eljut-
tatott közlemény szerint a hatóságnak szeptember 24. óta
nincs tudomása Navalnij valós tartózkodási helyéről, ezért no-
vember 27-én előzetes nyomozást indított, december 29-én
pedig elfogatóparancsot adott ki ellene.

Az ismert ellenzéki szerdán jelentette be, hogy vasárnap
kíván visszatérni Moszkvába, és arra biztatta követőit, hogy
fogadják őt a vnukovói repülőtéren. Ügyvédje, Vagyim Kob-
zev csütörtökön újságíróknak kijelentette: nem zárja ki annak
lehetőségét, hogy az őrizetbe vétel már ott megtörténhet.

Kobzev szerint Navalnij csak szerdán tudta meg, hogy a
FSZIN országos körözést adott ki ellene. Az ügyvéd nem tudta
megmondani, hogy ügyfele megváltoztatja-e emiatt hazatérési
szándékát. A FSZIN kedden keresetet nyújtott be egy moszk-
vai bíróságon, amelyben kezdeményezte az úgynevezett Yves
Rocher-ügyben Navalnijra kiszabott felfüggesztett börtönbün-
tetés letöltendővé változtatását. A hatóság az orosz büntető
törvénykönyvnek arra a paragrafusára hivatkozott, amely sze-

rint retorzióval sújtható az elítélt, ha nem térítette meg a kárt
vagy ha újabb bűncselekményt követett el. A FSZIN korábban
kifogásolta, hogy Navalnij felfüggesztett büntetése lakhelyel-
hagyási tilalmat is tartalmazott, ezért augusztusban el sem 
utazhatott volna Moszkvából Szibériába.

Alekszej Navalnijt és öccsét, Oleget az Yves Rocher-
ügyben 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén ítélték
el. Alekszejre három és fél év, öt évre felfüggesztett, az öcs-
csére, Olegre pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő bör-
tönbüntetést szabott ki a bíróság. A vád szerint a fivérek 26,8
millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi le-
ányvállalatának és további 4,5 milliót egy másik cégnek.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2017 októbe-
rében igazságtalannak minősítette az ítéletet, és felülvizsgá-
latot kért, de az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a
bírósági döntést, egy moszkvai bíróság pedig egy évvel meghosz-
szabbította a próbaidőt. Egy másik, úgynevezett Kirovlesz-
ügyben, amelyet 2013-ban indítottak ellene, Navalnij
felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje 2019 júliusában
lejárt. Alekszej Navalnij, Vlagyimir Putyin orosz államfő egyik
legismertebb bírálója augusztus 20-án kórházba került Omszkban,
miután rosszul lett a Tomszk–Moszkva repülőjáraton. Az omszki
mentőkórházból hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították.
Német, francia és svéd laboratóriumi eredmények szerint „novi-
csok” típusú harci idegmérget találtak a szervezetében. (MTI)

Bajszos vezérünknek meg igencsak érdekében állt a
saját fontosságát hangsúlyozni, mert jól tudta, hogy vaj
van a fején, már voltak folyamatban eljárások ellene. Az
ügy attól volt másodsorban érdekes, hogy a kiruccanás
idején itthon már elkezdődtek a szocik „igazságügyi re-
formja” miatti utcai tüntetések, és az akkor frissen ha-
talomra került kormányzat igazságügyi terveitől a szép
hazánkra az itteni katonai röpterek és rakétabázis miatt
tényleg stratégiai szövetségesként tekintő amerikaiak
nem voltak elragadtatva.

Aztán a sajtó után csakhamar az ügyészek is kezdték
érdekesnek találni a dolgokat, tengeren innen s túl. Itt-
hon azért, mert gyorsan kiderült, hogy a szoci pártházból
százezer dollár ment egy amerikai üzletember számlá-
jára, ennyibe került a kétszemélyes belépőjegy az elnöki
beiktatásra. De ez még nem minden, az ügyet itthonról
rendező illető fáradozását egy bonni konzuli poszttal há-
lálták meg. Az amerikai ügyészeknek az ottani üzletem-
ber váltotta ki az érdeklődését, aki állítólag több, a regáti
báróhoz hasonlatos kétes alak pénzért való meghívatását
saját üzleti haszonszerzésre is felhasználta. A jenki szo-
kásrend szerint a lobbizás addig nem gond, amíg a kap-
csolatrendszerét pénzért értékesítő illető nem kezd
visszaélni ezzel a befolyással mások kárára. Ha igen, ott
is lehet a dologból állami vendéglátás csíkos mundér-
ban. Azért azt meg kell hagyni, hogy az ügyészeket nem
fenyegeti infarktus a nagy rohanástól, pláne itthon, ha a
cselekmény után közel négy évvel még csak a kihallga-
tásoknál tartanak. A dolog attól válna igazán érdekessé,
ha kiderülne, hogy az elnöki fogadásra való belépő árát
közpénzből kanyarították le.

Kevesebb a pozitív eset, de többen
szorulnak intenzív kezelésre

A hatóságok csütörtökön 32.666 teszt feldolgozása
nyomán 3.525 új esetet jelentettek (10,8%), továbbá
66 személy vesztette életét a koronavírus-fertőzés
következtében az elmúlt 24 órában – adta hírül a
Stratégiai Kommunikációs Törzs (GCS). A legfris-
sebb adatok szerint jelenleg 1.101 személyt kezelnek
a kórházak intenzív terápiás osztályain. Románia te-
rületén eddig összesen 684.917 koronavírus-fertő-
zöttet regisztráltak, 17.035-en haltak meg és 614.545
személyt nyilvánítottak gyógyultnak. (Agerpres)

Módosíthatják idén 
az egységes bértörvényt

A 2021-es állami költségvetés kidolgozásakor a kor-
mány azt is megvizsgálja, hogy a közalkalmazottak-
nak megítélt valamennyi pótlék indokolt-e –
jelentette ki csütörtökön a kormányfő. Florin Cîţu az
egységes bértörvény módosítását is kilátásba he-
lyezte. A Guerilla Rádió műsorában a miniszterelnök
azt mondta, a 2017-ben elfogadott egységes bértör-
vény a bérezési méltánytalanságok megszüntetését
ígérte, a számos utólagos módosítás és kiegészítés
miatt azonban ez nem valósult meg. „Az első dolog,
amit akkor mondtak, az volt, hogy az államelnök fi-
zetése lesz a legnagyobb (...), ez azonban már nincs
így” – fogalmazott. Hozzátette, mind az egységes
bértörvényt, mind a nyugdíjtörvényt módosítani fog-
ják még ebben az évben, előbbit a méltánytalansá-
gok kiküszöbölése, utóbbit a hozzájárulás elvének
érvényesítése érdekében. (Agerpres)

Beidézték a DNA-ra Liviu Dragneát
Beidézték csütörtökre a korrupcióellenes ügyész-
ségre (DNA) Liviu Dragneát. A Szociáldemokrata
Párt volt elnökét érintő újabb ügyben a Donald Trump
amerikai elnök 2017-es beiktatási ceremóniáján való
részvételével kapcsolatban vizsgálódnak – értesült
az Agerpres hírügynökség. A korrupcióellenes ügyé-
szek befolyással való üzérkedés bűntettének gyanú-
ját vizsgálják – nyilatkozták a nyomozáshoz közel
álló források. Liviu Dragneát jelenleg a rahovai bör-
tönben tartják fogva, miután 2019 májusában három
és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hivatali
visszaélésre való felbujtás miatt a Teleorman megyei
gyermekjogvédelmi igazgatóságnál történt fiktív al-
kalmazások ügyében. (Agerpres)

Decemberben stagnált 
az éves inflációs ráta

Tavaly decemberben 2,1 százalék volt az éves inf-
lációs ráta Romániában, ami megegyezett a novem-
berben közölt éves inflációval – közölte csütörtökön
az országos statisztikai intézet. A decemberi 2,1 szá-
zalékos ráta megfelelt a Román Nemzeti Bank elő-
rejelzésének. Decemberben 2019 utolsó
hónapjához mérten 3,2 százalékkal drágultak az
élelmiszerek, 2,7 százalékkal a szolgáltatások és 1
százalékkal kerültek többe a nem élelmiszer jellegű
termékek. 2020 tizenkét hónapjában 2019 egészé-
hez mérten a fogyasztói árak 2,6 százalékkal nőttek,
így 4,8 százalékkal drágultak az élelmiszerek, 3,1
százalékkal kerültek többe a szolgáltatások és 1
százalékkal emelkedtek a nem élelmiszerek árai.
Novemberhez mérten a fogyasztói árak 0,36 száza-
lékkal emelkedtek a múlt hónapban. A jegybank arra
számít, hogy 2021 első negyedévének végére 2 szá-
zalékra mérséklődik az infláció, majd az év végére
2,5 százalékra nő. Az alapkamat jelenleg 1,5 száza-
lék, ami történelmi mélypontnak számít. (MTI)

Ország – világ

Az amerikai kapcsolat
(Folytatás az 1. oldalról)

2021. január 15., péntek ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Megérkeztek Kínába a WHO szakértői 
Megérkeztek a közép-kínai Vuhanba az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi, a koronaví-
rus eredetének felkutatásával megbízott szakértői
csütörtökön – adta hírül a CGTN kínai székhelyű,
nemzetközi hírcsatorna.

A kutatócsoport tagjai Szingapúron át repültek a koronaví-
rus-járvány legelső, ismert gócpontjának számító Vuhanba,
ahol először kéthetes karanténba kell vonulniuk, mielőtt mun-
kához láthatnak. A szakértők kínai kutatókkal együttműködve
vizsgálják majd a koronavírus eredetét, válaszokat keresve
egyebek mellett arra, hogy milyen úton terjedhetett emberre
a feltételezések szerint denevérektől származó vírus.

Bár a kínai sajtó széles körben beszámolt a szakértők meg-
érkezéséről, a WHO a Twitteren közölte: a kutatócsoport két
tagja még Szingapúrban van, ahol további vírusteszteknek
vetik őket alá, miután a tranzitálásuk során elvégzett vérteszt-
jük kimutatta a koronavírus-antitestek jelenlétét. Jóllehet a ko-
rábbi sajtóhírek tíz főről szóltak, a WHO bejegyzése már 15
szakértőt említett, megerősítve, hogy tizenhárman megérkez-
tek Vuhanba. 

A szakértők érkezésének dátumát a hét elején tették közzé,
alig egy héttel az után, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz,
a WHO főigazgatója mély csalódottságát fejezte ki, amiért

Kína még nem véglegesítette a szakértői csoport Kínába ér-
kezéséhez szükséges engedélyeket. Michael Ryan, a WHO
vészhelyzeti igazgatójának tájékoztatása szerint vízumkérdés
volt az akadály, ám a kínai külügyminisztérium szóvivője egy
nappal később közölte: nem csupán vízumproblémákról volt
szó, de folyik az egyeztetés.

A WHO már tavaly februárban és júliusban is küldött szak-
értőket Kínába hasonló céllal, ám a látogatások eredményeiről
nem született érdemi közlés. Kína mindeközben a jelenleg a
legsúlyosabb járványhullámmal küzd azóta, hogy a vírus or-
szágos terjedését tavaly áprilisra drákói intézkedéseknek kö-
szönhetően nagyrészt megfékezték. A nemzeti egészségügyi
bizottság csütörtöki jelentése szerint az előző napon 124 új,
belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es esetet regisztráltak: 81-
et az északi Hopej, 43-at pedig az északkeleti Hejlungcsiang
tartományban. A külföldről beérkező Covid-19-es betegekkel
együtt a szerdai napi esetszám 138 volt – a legmagasabb ta-
valy március eleje óta. Szerdán továbbá 78 panaszmentes ví-
rushordozót is azonosítottak. A bizottság csütörtökön egy
halálozásról is beszámolt – erre a kínai szárazföldön utoljára
tavaly májusban volt példa. Hopej tartományban már három
várost zártak le a vírus terjedésének megfékezésére, és széles
körű tesztelést végeznek a fertőzöttek kiszűrésére. (MTI)

Navalnij őrizetbe vételére készülnek 

Véglegessé vált a Békás-szorost 
Neamţ megyének juttató ítélet

A városon élő romániaiak kevesebb mint fele (46
százaléka) tervezi beoltatni magát koronavírus
ellen, 27 százalék pedig még nem döntötte el, hogy
kéri-e a vakcinát vagy sem – derül ki egy közvéle-
mény-kutatás adataiból.

Az iSense Solutions felmérése értelmében a megkérdezet-
tek 27 százaléka mondta azt, hogy jelen pillanatban nem kí-
vánja beoltatni magát, hosszú távon azonban a városon élők
85 százaléka beadatná a vakcinát.

Tízből négy válaszadó vallotta azt, hogy amint elérhetővé
válik számára a vakcina, beoltatja magát, míg tízből ketten
csak azt követően kérik az oltást, hogy megbizonyosodnak
arról, másoknál nem jelentkeztek rövid távú mellékhatások.

A megkérdezettek 26 százaléka legalább egy évet várna az

oltás beadásával, hogy addig tájékozódhasson a közép- és
hosszú távú mellékhatásokról, és csak 15 százalék mondta azt,
hogy megtagadja az oltást.

A COVID–19 elleni oltással kapcsolatban megfogalmazott
legfőbb aggodalmak az ezután megjelenő mutációkkal szem-
beni hatékonysággal és az esetleges azonnali mellékhatások-
kal kapcsolatosak.

„Mindazonáltal a lakosság bízik az új vakcinákban, és a vá-
laszadók többsége (82 százalék) egyetért azzal, hogy az oltá-
sok révén hamarabb véget ér a járvány, ugyanakkor 84
százalék azt is elfogadja, hogy az újgenerációs technológiák-
nak köszönhetően sikerült ilyen rövid időn belül kifejleszteni
a vakcinákat” – hangsúlyozzák a felmérés készítői. 
(Agerpres)

A városi lakosság kevesebb mint fele 
szándékozik beoltatni magát



Rendkívül nehéz, mozgalmas
évet zárt a segesvári városi
kórház, amelyben tavasz óta
– Covid-háttérkórház lévén –
több száz fertőzöttet láttak el.
A legnehezebb időszakokban,
amikor drasztikusan megnőtt
az esetszám a megyében és
országos viszonylatban is, Se-
gesváron telt házzal üzemelt
a Covid-részleg, volt úgy,
hogy néhány óra leforgása
alatt kellett növelni az ágy-
számot, hogy fogadni tudják
a pácienseket. Most valame-
lyest csökkent a fertőzöttek
száma, de most is teljes gőz-
zel dolgoznak, ugyanis oltó-
központ üzemel az
egészségügyi intézményben.
A járványhelyzetről, a sze-
mélyzet beoltásáról, valamint
a nehéz időben sem szünetelő
fejlesztésekről dr. Katona 
Tanaszi Saroltával, a kórház me-
nedzserével beszélgettünk.

A segesvári kórházat már tavaly
tavasszal, a járvány kitörését köve-
tően bekapcsolták háttérkórházként
a fertőzött betegeket ellátó Maros
megyei körforgásba, és azóta folya-
matosan fogadja a megyéből, illetve
az ország különböző részeiről ér-

kező betegeket. Közel egy év eltel-
tével a Covid-részlegen dolgozó
személyzet igen fáradt, kimerült,
ennek ellenére több ízben számol-
tak be a segesvári kórházban kezelt
fertőzöttek arról, hogy példaértékű
emberséggel viszonyultak hozzájuk
ottlétük alatt, és mennyire sokat je-
lentett nekik, hogy a szakszerű
egészségügyi ellátást minden eset-
ben bátorító, kedves szavak kísér-
ték, hiszen az ott dolgozók tudták,
hogy a betegséggel járó testi tüne-
tek mellett a legtöbb páciensen el-
uralkodott a félelem, a pánik.
Magas gyógyulási arány

Segesváron kezdetben elsősor-
ban fertőzésgyanús pácienseket fo-
gadtak, hogy tehermentesítsék a
megyeszékhelybeli Covid-kórháza-
kat, majd ahogy egyre nőtt a beteg-
szám, és a vásárhelyi kórházakban
kezdtek betelni a helyek, a seges-
vári kórházban is növelni kellett az
ágyszámot mind a Covid-kórter-
mekben, mind az intenzív terápiás
részlegen. A járvány kitörése óta
több száz beteget láttak el, köztük
más megyékből átszállítottakat is,
akik közül sokan súlyos állapotban
kerültek oda, ellenben igen magas a
kórházban a gyógyultak aránya, a
közel egy év alatt tizenöt pácienst
veszítettek el – tájékoztatta lapun-
kat dr. Katona Tanaszi Sarolta me-
nedzser.

Érdeklődésünkre, hogy rendel-
keztek-e megfelelő számú személy-
zettel, hogy a megnövekedett
betegforgalom közepette helyt tud-
janak állni, a kórház vezetője el-
mondta, amint lehetőségük nyílt rá,
bővítették a személyzetet, a Covid-
részlegre is alkalmaztak, de új mun-
kaerőt elsősorban a nem
Covid-osztályokra vettek fel,
ugyanis a koronavírus-fertőzöttek
ellátása fokozott kockázatot jelent,
tapasztalt személyzetet igényel.
Többek között szakorvosokkal, re-
zidens orvosokkal bővítették a csa-
patot, nyolc orvostanhallgató is
érkezett, akik besegítenek a korona-
vírus-fertőzöttek ellátásába. Ugyan-
csak a Covid-részlegen dolgozók
munkáját segítik a rezidens orvo-
sok, a nehéz időszakban öt belgyó-
gyász, valamint fertőző
betegségekre szakosodott rezidens
orvost helyeztek ki Segesvárra. Az
elmúlt év vége felé, amikor a bete-
gek száma jelentősen megnőtt, óri-
ási szükség volt a munkájukra.
Ugyanakkor a meglévő egy inten-
zív terápiás orvos mellé sikerült
még egy szakembert alkalmazni, il-
letve a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház több ATI-s orvosa vállalta,
hogy besegítenek az ügyeletek ellá-
tásában.
Valamelyest csökkent 
a betegek száma

A kórház menedzsere rámutatott,
tavaly áprilisban húsz ággyal kezd-
ték fogadni a koronavírusos betege-
ket a tüdőgyógyászati részlegen,
valamint több kórtermet tartottak
fenn a fertőzésgyanús pácienseknek
a kórház fertőzőosztályán. Ezt kö-
vetően, a nyár folyamán, valamint
ősszel, amikor jelentősen megnőtt a
betegszám, a fertőzőrészlegen is fo-
gadták a koronavírusos betegeket,
negyvenötre emelték a számukra
fenntartott ágyak számát, illetve
alig két hónappal ezelőtt, a belgyó-
gyászati részlegen is mintegy tíz
ágyat különítettek el a fertőzöttek-
nek. Dr. Katona Tanaszi Sarolta
megjegyezte, előfordult, főleg az el-
múlt év utolsó három hónapjában,
hogy „telt ház” volt a segesvári
Covid-részlegen is, ezért rekord-
gyorsasággal, egyik napról a má-
sikra kellett megoldást találni a
várakozó betegek elhelyezésére,
volt úgy, hogy huszonnégy óra alatt
kellett növelni a kórház befogadó-
képességét, újabb ágyakat elhe-
lyezni, illetve elvégezni az
elkülönítési munkálatokat, hogy fo-
gadni tudják a kórházi ellátásra szo-
rulókat.

Mint mondta, az ATI-részleget
már áprilisban felosztották Covid-
és non-Covid-részre. A súlyos álla-
potban lévő, fertőzött személyek
számára hét ágy áll rendelkezésre,
nyolc ágyat pedig az egyéb egész-
ségügyi problémák miatt intenziv
terápiás ellátásra szoruló páciensek-
nek tartanak fenn. Kezdetben egy
intenzív terápiás orvos dolgozott a
kórházban, aki vállalta, hogy a
nehéz időszakban Segesvárra költö-
zik, a családjától távol, mivel sok
esetben vittek akár a fővárosból is
rendkívül súlyos állapotban lévő
pácienseket, akiket intubálni kellett.
Jelenleg két intenzív terápiás orvos
dolgozik a Covid-részlegen, egy
másik a non-Covid osztályon, a
Maros Megyei Sürgősségi Kórház
több ATI-szakorvosa besegít az
ügyeletezésbe. A kórház vezetője
hozzátette, volt időszak, amikor az
országban egyedül a segesvári kór-
házban volt szabad intenzív terápiás
ágy, ahol fogadni tudták az intubált
betegeket. Megesett, hogy például a
fővárosból, családostól kerültek
hozzájuk betegek, akik aztán gyó-
gyultan tértek haza. A kórházme-

nedzser rámutatott, gyakran tapasz-
talták, hogy sokan túl későn fordul-
nak orvoshoz, csak akkor, amikor
már súlyosak a tünetek, addig nem
veszik komolyan a fertőzést, abban
bíznak, hogy otthon vitaminokkal
kikezelik magukat.

Dr. Katona Tanaszi Sarolta sze-
rint jelenleg valamelyest csökkent a
betegszám, az intenzív terápiás
részlegen a hét ágyból ötöt foglal-
nak el fertőzöttek, és kissé jobb a
tendencia az esetek súlyosságának
tekintetében is, míg nemrég még a
hét, intenzív terápián fekvő páciens-
ből öt szorult intubálásra, jelenleg
hétből kettő az arány. A fertőzöttek-
nek fenntartott mintegy negyven
ágyból a napokban tíz volt foglalt.
Folyamatos a fejlesztés

Most, hogy kissé csökkent a be-
tegszám, próbálják elvégezni a ter-
vezett felújításokat. A neurológiai
részleget szeretnék felújítani, itt
festésre, valamint az áramhálózat
cseréjére kerül sor. Nemrég felújí-
tották a nőgyógyászati részleget,
illetve más osztályokon is kisebb-
nagyobb korszerűsítéseket, átalakí-
tásokat végeztek. Ugyanakkor
példaértékű, ahogyan az utóbbi hó-
napokban a nehéz időszakban is si-
került a kórház vezetőségének
folyamatosan fejlesztéseket eszkö-
zölni, és számos performáns beren-
dezéssel hatékonyabbá tenni a
betegellátást. Civil szervezetek,
cégek adományaként több ízben
kapott a segesvári kórház a betegek
ellátásban létfontosságú egészség-
ügyi felszereléseket, illetve a helyi

polgármesteri hivatal támogatásá-
val saját forrásokból is több kor-
szerű berendezést beszerzett.
Egyebek mellett digitális röntgen-
készüléket, hordozható EKG-ké-
szülékeket, légzéssegítő beren-
dezéseket, a betegek élettani funk-
cióit követő gépeket.

A minisztériumtól két ATI-ágyat
kaptak, emellett ötöt vásárolt a kór-
ház saját alapjaiból és a segesvári
önkormányzat anyagi támogatásá-
val.

Dr. Katona Tanaszi Sarolta kifej-
tette, százezer euró értékben kü-
lönböző gépekkel bővítették a
kórház felszereltségét, ugyanakkor
két pályázatuk van folyamatban,
uniós alapokból 7 millió euró ér-
tékben szeretnének a Covid-rész-
legre újabb berendezéseket vá-
sárolni.
A kórház személyzetének közel 
fele már beoltatta magát

Maros megyében első körben a
megyei sürgősségi, valamint a me-
gyei klinikai kórház mellett a seges-
vári kórházban is oltási központot
alakítottak ki, az óév utolsó napján
kezdődött el az egészségügyi sze-
mélyzet beoltása. Dr. Katona Tanaszi
Sarolta szerint eddig a személyzet
mintegy negyvenöt százaléka kapta
meg a vakcinát, a kórház személy-
zete mellett pedig a városbeli egész-
ségügyi dolgozók, többek között
családorvosok, magánklinikák al-
kalmazottai, ugyanakkor a további-
akban az oltás második szakaszának
lebonyolításában is oroszlánrészt
vállal a kórház.
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Menyhárt Borbála

Többször kellett bővíteni az ágyszámot a segesvári kórház Covid-részlegén
Lassan egy éve a frontvonalban



Ötven éve, 1971. január 10-én halt
meg Coco Chanel, a modern nő egyik
megteremtője, akinek neve egyet je-
lent a divattal, s akinek divatháza
immár egy évszázada működik Párizs-
ban. Az MTVA Sajtóarchívumának
portréja:

Gabrielle Bonheur Chasnel 1883. augusz-
tus 19-én született a Loire völgyében fekvő
Saumurben. Nevéből az anyakönyvezéskor
kimaradt az s betű, így született meg a ké-
sőbbi márkanév. A korán árvaságra jutott kis-
lányt két nagynénje nevelte, ők avatták be a
varrás és az illedelmes viselkedés művésze-
tébe és ők adták neki a Coco becenevet is.
Próbálkozott kávéházi énekesnőként, kalap-
tervezőként, a nyomorból gazdag, nős „bará-
tai” támogatása révén emelkedett ki.
Huszonöt évesen vidéken nyitott divatkeres-
kedést, majd Párizsban is megvetette lábát, a
Chanel divatház 1920-ben nyílt a Rue Cam-
bonon.

Chanel úgy vélte, az „igazi elegancia fel-
tétele mindig az akadálytalan mozgás lehető-
sége”, ezért már az első világháború alatt
szakított a kényelmetlen, merev fűzős ruhák-
kal, és csak olyan ruhát kreált, amit maga is
szívesen hordott. Elsőként dolgozott a párizsi
haute couture (exkluzív, egyedi gyártású
ruhák) tervezői közül a konfekcióiparnak is,
modelljeit az egyszerűség, a kényelem és a
praktikum jellemezte.

Egy mondása szerint a nő soha nem lehet
elég sovány és elég gazdag – ő mindkét maga
támasztotta „követelménynek” eleget tett.
Nevéhez fűződik a „kis fekete ruha” beveze-
tése, az ingruha és az estélyi stóla divatba ho-
zása, sőt a rövid női frizura is. Ő tette
szalonképessé a korábban férfiviseletnek szá-
mító kardigánt és pulóvert a női divatban, s
általa nyert polgárjogot a nadrágviselet a nők
körében. Megszelídítette az izgalmas, 
markáns tweedeket és kedvelte a jersey anya-
got, amelyet korábban szinte kizárólag 
fehérnemű alapanyagaként használtak.
Ő tette a divatékszert, a bizsut (kitűző, nyak-

láncok, fülbevalók, láncöv) a női ruházat
meghatározó kiegészítőjévé. A fogalommá
lett Chanel-kosztümhöz aranygomb, arany-
és fémlánc, gyöngy, illetve steppelt kis női
kézitáska illik, valamint középmagas sarkú
cipő sötétkék, fekete vagy drapp orrbetéttel.
Maga is gyakran járt nadrágban, sötét autóval
utazott, és olyan barátokra tett szert a művész-
világban, mint a zeneszerző Sztravinszkij, az
író-képzőművész Jean Cocteau és a festő Pi-
casso.

Az általa tervezett, egymásba kapaszkodó
CC monogrammal ellátott termékek világ-
szerte keresettek. Chanel a parfümiparba is
kirándult, így született meg a híres Chanel
No. 5 parfüm. A kölni azért kapta az ötös szá-
mot, mert ez volt Coco szerencseszáma, pi-
acra is 1921. május 5-én, az év ötödik
hónapjának ötödik napján dobták a Chanel-
ruhákhoz hasonló egyszerű csomagolásban.
Az illatszert az (is) híressé tette, hogy Ma-
rilyn Monroe arra a kérdésre, mit visel éj-
szaka az ágyban, azt felelte: egy csepp
Chanel No. 5-öt. (2013-ban a parfüm újabb
reklámkampányához a színésznő egy addig
ismeretlen interjúrészletét használták fel.)

A Chanel kölnik évtizedekig számjelölés-
sel kerültek forgalomba, a hagyománnyal
csak 1977-ben, a Cristalle megjelenésekor
szakítottak. Az illatszerek reklámarca volt
már Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Va-
nessa Paradis, Kate Moss, Keira Knightley és
Audrey Tautou – sőt a „parfümök parfümjé-
nek” nevezett Chanel No. 5-öt 2012-ben egy
férfi, az amerikai filmszínész Brad Pitt is nép-
szerűsítette. Ma a Chanel divatházhoz egész
kozmetikai birodalom tartozik, a többi közt
ékszereket és órákat, sőt – mivel a cégalapító
szenvedélyes sportbarát volt – formatervezett
biciklit is piacra dobtak.

Chanel 1938-ban visszavonult. A II. világ-
háborúban ápolónő volt, de ideje nagy részét
Párizsban töltötte, majd 1945-ben nem telje-
sen önszántából Svájcba költözött egy náci
tiszttel folytatott kapcsolata miatt. Csak tíz év
múlva tért vissza diadalmasan a francia fővá-

rosba új, gallér nélküli, szegéllyel díszített
kötött kosztümjével. Férjhez soha nem ment,
a westminsteri herceg házassági ajánlatát ön-
tudatosan e szavakkal utasította vissza: „her-
cegné sok van, de Coco Chanel csak egy”.
Voltak viszont híres és gazdag barátai, akik
értékes ajándékokkal halmozták el, melyeket
ő gyakorlatias módon lemásolt és eladott.

A társasági és művészeti élet nagyjai
egymás sarkát taposták, hogy Chanel
ruhát viselhessenek. Ügyfele volt
egyebek között Grace Kelly, a
filmsztárból lett monacói hercegné,
Fabiola belga királyné, Marlene Diet-
rich, Ingrid Bergman, az összes
Rotschild és Rockefeller. Chanel
a divat nagyjai közül egyetlen-
ként került fel a Time magazinnak a
múlt század száz legnagyobb hatású sze-
mélyiségét összegző listájára.
Igazi divatdiktátor volt: főként
női munkatársak sokasága
vette körül, akik azonnal
teljesítették parancsait. A
„Kisasszonynak” számos
hóbortja volt, így többek
között – bár lakása csak né-
hány utcányira volt – 35
éven át bérelte a párizsi
Ritz Szálló egyik lakosz-
tályát, itt is halt meg 1971.
január 10-én. Divatháza
ma is működik, művészeti
vezetője 1983-tól haláláig
a német Karl Lagerfeld
volt, az ő helyét 2019-ben
Virginie Viard vette át.

Kevesen gyakoroltak ak-
kora hatást a divatra és a nők
életmódjára, mint Chanel. Élete
számos könyvet, filmet ihletett, a
róla készült musicalben alakját
Katharine Hepburn formálta meg, a
róla forgatott francia film címszerep-
lője a bájos Audrey Tautou, az ameri-
kaié Shirley MacLaine volt. Tavaly

Budapesten először volt látható Douglas
Kirkland világhírű amerikai fotográfus Cha-
nelről készült fotósorozata.

A Chanel divatház 2018-ban elsőként je-
lentette be, hogy nem használ többet kroko-
dil-, kígyó- és gyíkbőrt termékeihez. A
koronavírus-járvány kitörését követően a di-
vatház tavaly tavasszal bejelentette, hogy or-
vosi köpenyeket és más védőfelszereléseket
is készít.

Hivatalos bejegyzésének hatodik év-
fordulóját ünnepli január közepén a
sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi
Címer- és Zászlótudományi Egyesület,
s ez alkalmat ad a visszatekintésre.
Igen mozgalmas első öt év után 
a tavalyi esztendőre árnyékot vetett a
koronavírus-világjárvány, ám Vörös-
marty Szózatát parafrazálva, tevé-
kenységei megfogyva bár, de a
szervezet morálja törve nem, bizako-
dóan néz a jövő elé – áll az egyesület
közleményében.

Jól kezdődött a 2020-as esztendő. A spa-
nyolországi szervezésű 34. Genealógiai és
Címertani Világkongresszus tudományos ta-
nácsa elfogadta az egyesület elnökének je-
lentkezését, és műsorára tűzte dr. Szekeres
Attila István A kora újkori Erdély társadalmi
felépítésének címertani megjelenítése című
előadását. A tavaly októberre tervezett mad-
ridi kongresszust előbb áprilisra, majd idén
októberre halasztották.

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi
Egyesület sikeres korábbi nemzetközi szerep-
léseken van túl. Elnöke előadással részt vett
a 32. és 33. Genealógiai és Címertani Világ-
kongresszuson 2016-ban Glasgow-ban, il-
letve 2018-ban a franciaországi Arras-ban, a
27. Zászlótudományi Világkongresszuson
2017-ben Londonban, 2018-ban a lengyelor-
szági Cieszynben a 4. Európai Címer- és
Zászlótudományi Konferencián, 2019-ben
Varsóban a Nemzetközi Genealógiai Akadé-
mia 11. tudományos kollokviumán. 2019-ben
az Egyesület a Genealógiai és Heraldikai Vi-
lágszövetség tagjává vált. Az egyesület elnö-
két 2017-ben a Nemzetközi Címertani
Akadémia levelező tagjává választották.

2020-ban két – a járványhelyzet miatt
meghiúsult – pályázatot is nyert az egyesület,
egyiket nemzetközi címertani konferencia
szervezésére. A Trianon utáni jelképváltozta-
tások című konferencia jeles meghívottja
Körmendi Tamás, a Nemzetközi Címertani
Akadémia tagja volt.

Február 14-én Erdély címerének századai
címmel tartott előadást az elnök Csíkszeredá-
ban, a városháza dísztermében, A honfoglalás
előttől az Európai Unió utánig előadás-soro-
zat keretében. Február 11-én a kézdivásárhe-
lyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban
megnyitotta a Ha én zászló volnék... című, a
budapesti Magyarság Háza adományaként a
zabolai Csángó Néprajzi Múzeum gyűjtemé-
nyének részét képező magyar történelmi
zászlók rekonstrukcióit felsorakoztató kiállí-
tást. Az élő megnyitó és bemutató után két
online tárlatvezetést tartott az elnök két nem-
zeti ünnepünk alkalmával: március 15-én a
sepsiszentgyörgyi Lábas Házban, majd au-
gusztus 20-án a székelyudvarhelyi Haáz
Rezső Múzeumban.

Az egyesület elnöke online előadást tartott
a Moldovai Köztársaságban szervezett 14.
Heraldikai Szimpóziumon, melynek ünnepé-
lyes megnyitóján Heraldikai Érdemkereszttel
tüntették ki Szekeres Attila Istvánt.

Az idei év két legkiemelkedőbb terve elő-
adással való részvétel a soros Zászlótudomá-
nyi Világkongresszuson és az elhalasztott
Genealógiai és Címertani Világkongresszu-
son. (M. I.)
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Fotó: Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület

Hatéves az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület
Idén két világkongresszusra készül

50 éve halt meg Coco Chanel francia divattervező 



Az idén – talán a járvány is közrejátszott
benne – máris közzétették egyes egyesületek
az ez évre megválasztott élőlényeket.

Alkalmanként be-bemutatok egyet-egyet
közülük. Kezdjük a 2021. év vadvirágával,
aminek megválasztására tizenegyedik alka-
lommal került sor. Az elmúlt évek gyakorlata
nem változott, most is három virágot jelölt ki
a hét főből álló szakmai kuratórium. A
szavazás lezárásának határideje 2021 első
hete volt. Az év vadvirága mozgalom erede-
tileg magánkezdeményezésként indult. Az
elsőként megválasztott év vadvirága még
2011-ben a leánykökörcsin volt. A honos vad-
virágaink megismerésére fókuszáló ese-
ménysor elindítói számos követőre találtak.

Nem véletlenül, hiszen magyar mesék,
népdalok, szólásmondások, sőt versek
gyakori szereplői mezőink, erdeink és
vizeink kedves kis növényei. Ahogy teltek az
évek, az év vadvirága mozgalom túlnőtte az
eredeti magánkezdeményezés kereteit. Így
került néhány éve a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum oltalmazó
szárnyai alá, ahol az elhivatottság és szak-
értelem jelenléte nem kérdőjelezhető meg.
Ebben az évben további támogató szervezetek
csatlakoztak a mozgalomhoz. A Magyar Bi-
ológiai Társaság és a Vadonlesők Közössége
Természetvédelmi Egyesület a program
népszerűsítését segítette.

A mozgalom fő célja a természetes
környezetben előforduló, esetleg kevésbé is-
mert, nem közönséges és védelmet igénylő
növényfajok szélesebb közönséggel való
megismertetése.

Az Év Vadvirága 2021 címért kiírt verseny
idei, szokás szerint három jelöltje
agrárterületekhez köthető. Főleg szántók és a
környezetükben található termőterületek
virágfajai.

Az egyik a bíborfekete hagyma (Allium
atropurpureum) volt. Az amarilliszfélék
családjába tartozó évelő növény akár 1 m-re
is megnövő szárán egyetlen, félgömb formájú
virágzatot hordoz, csillagszerűen szétterülő
lepellevelei bíborlila színükkel varázsolnak
el. A ma már ritka növény kalászos kultúrák-
ban és környezetükben honos.

A második, a pici egérfarkfű (Myosurus
minimus), a boglárkafélék családjába tar-
tozó, 15 cm magasra növő világoszöld
növényke. Tőállású levelei keskenyek,
hosszúkás formájúak. Az öt sárgás lepellevél
közepéből felálló megnyúlt terméses vacka
az egér farkincájára emlékeztet, innen a neve.
Hajdani bőséges állományát – főleg a
mezőgazdasági területeken – a vegyszeres
gyomirtás alaposan megritkította. Manapság
igen ritka. Számottevő állományai csak
szikes területeken maradtak fenn. Tipikusan
olyan növény, amire nagyon is ráfér a
népszerűsítés.

A harmadik, a legszínesebb jelölt a vetési
konkoly (Agrostemma githago) volt. A
szegfűfélék családjába tartozó egynyári nö-
vény méltán lett a szavazás győztese. A 60-
70 cm magasra növő növény 2-3 centis,
ötszirmú virága bíboros-pirosas-rózsaszínes
árnyalatú. Minden része mérgező. Korábban
a búza, illetve takarmány kalászosok termő-
területének egyik jellemző gyomnövénye
volt. Mivel apró magjait gyakorlatilag nem
nagyon lehetett különválasztani a kalászosok
termésétől – a kis fekete magok még a csává-
zásnak is ellenálltak –, gyakran okozott
emésztőszervi mérgezést. A takarmány közé
keveredett mérgező magok veszélyt jelentet-
tek a háziállatokra, és a kenyérgabona liszt-
jébe beleőrlődve komoly veszélyforrást
jelentettek az emberre. A vegyszeres gyomir-
tás térhódítását követően annyira megritkult
a faj állománya, hogy tenni kellett valamit a
teljes eltűnése ellen, ezért védettség alá he-
lyezték. Ez volt 1993-ban az első védetté
nyilvánított gyomnövény Magyarországon.

A gyomnövény elnevezés nem tartozik a
legbarátságosabb fogalmak közé, és nem kor-
látozódik a mezőgazdaságra: gyomnövények
éppúgy megjelenhetnek közterületeken és
építési területeken, mint a természet lágy
ölén.

A konkolyos búza példázata a Bibliából is
ismert. A magyar szólásokban is főszereplő
lett:

A konkolyos búza az alattomosan mérgező
– nem csak – ételre utal.

Aki konkolyt hint mások közé, az a vesze-
kedés magjait szórja el.

De megszívlelendő ez is: Nincsen búza
konkoly nélkül.

Mindazonáltal a majdhogynem kipusztított
konkoly – jómagam utoljára Budapest
közepén, az 1917-es úszó-vb színhelyéül
szolgáló Duna Aréna tövében találkoztam
vele – főzetével egykor a népi gyógyászatban
bőrbetegségeket kezeltek. Mi több, régen a
pipaccsal és a búzavirággal együtt a
termőföld virágaként tisztelték, és a föld ter-
mékenységének jelképe volt.

Ha már a növények világába tettünk láto-
gatást, hadd nézzünk szét január derekán a
szárazföldi növények legkisebbjeinek
világában, a mohák között. A lombtalan
erdők alján csak ők, a növényvilág alig szá-
montartott mostohagyermekei virítanak most.
Szem kell, hogy észrevegye szépségüket.

Mai kirándulásunkat hadd fejezzem be egy
„mohológus”-ként is nagyot alkotó botanikus
emlékének felidézésével.

Pótolhatatlan veszteség érte a Kárpát-me-
dencei botanikusok és természetvédők tábo-
rát – 2020. november 26-án, életének 95.
évében elhunyt Simon Tibor, a Magyar Bi-
ológiai Társaság korábbi elnöke, az ELTE
professor emeritusa, tudós és tanár, aki gene-
rációk sorának adta át a botanikai ismerete-
ket, a növényvilág szeretetét. Egykor Soó
Rezső debreceni botanikai kutató intézetében

kezdte a botanizálást. A nagy előd Simon Ti-
bort is magával vitte Budapestre, s ő az ELTE
Füvészkertjében – ez az a híres, A Pál utcai
fiúkban is szereplő kert – kapott állást és la-
kást. Nagy összegző munkája, A magyaror-
szági edényes flóra határozója, 1992-ben
jelent meg. Abban az időben ismertem meg
személyesen: a Botanikai Közleményekben
első tudományos cikkem – ami a Faragói-tó
növényvilágát s a legritkább, legkisebb orchi-
deafajt, a puhafüvet (Hammarbya pallu-
dosa) mutatta be – egyik lektora volt (a másik
Isépy István.) De már nyolcadikos diákként,
a’60-as évek végén, forgathattam akkor meg-
jelent Kis növényhatározóját, aminek rajzait
Csapody Vera készítette. Tanárként a közben

a szintén legendássá nemesedett Növényis-
meretét – aminek fényképeit Seregélyes
Tibor készítette – pedig diákjaim növényis-
mereti tudásának mélyítésére használtam már
Vásárhelyen is a ’70-es évek végétől, s hasz-
nálom ma is. Kiváló ismerője volt a Felvidék
és Erdély magashegyi flórájának, Bulgáriából
31 új mohafajt írt le, így vált Boros Ádám
világhírű biológus méltó utódjává. Fantaszti-
kus szervezőképességére hadd említsek
egyetlen példát. Amikor mi kolozsvári bioló-
gus hallgatókként még a Kárpát-medence or-
szágaiba sem tudtunk eljutni, csak nemes
irigységgel hallottunk híres közép- és belső-
ázsiai háromhetes botanikai terepgyakorlatai-
ról.

De hadd idézzem Gheorghe Dihoru
bukaresti botanikus professzort, akivel még
a’60-as években kötött barátságot:

Tibornak köszönhetem, hogy megismerhet-
tem a Kárpát-medence belső területeinek
flóráját és vegetációját. És ennél sokkal töb-
bet, egy igaz barátot is találtam személyében
– idézem az Élet és Tudomány tavaly de-
cemberi első számában, Kovács J. Attila
fordításában megjelent visszaemlékezését. –
Hatvan éve hogy találkoztunk. Még
botanikusi pályám elején, 1959-ben is-
merkedtem meg vele, amikor az ártéri vege-
táció ügyében, hogy bővítse ismereteit,
Romániába látogatott, többek között a Duna-
deltához is. (…) Terepen általában orosz
nyelven értekeztünk, de otthon nála román
nyelven, mert felesége, Erzsébet asszony
beszélte azt. (…) Ezen utazások keretében is-
merhettem meg két másik neves magyar
botanikust, Soó Rezsőt és Csapody Verát. 
(…) Tibor nagyon figyelmes volt az ő Dihoru
barátjához, akinek saját tudományos publiká-
cióin kívül megküldte (…) nemrég a Ter-
mészetBúvár egyik számát, benne a görény
(román nyelven dihoru) fotójával, mint szép
baráti gesztust…

Az egymás megbecsülésén alapuló barát-
ság e szép példájával búcsúzva, maradok ki-
váló tisztelettel.

Kelt 2021-ben, január idusánMohák, a növényvilág alig számontartott mostohagyermekei

Simon Tibor a nagy előd, Boros Ádám sírja előtt 2015 júliusában

   6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________SZÍNES VILÁG _____________________________________________ 2021. január 15., péntek

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDXLV.)



Nemrég a közösségi médiában egy – jó értelemben
vett – vitába keveredtem. A csevegés tárgya Szász
Endre világhírű festőművész volt, akiről azt állí-
totta az egyik hozzászóló, hogy a marosvásárhelyi
Református Kollégiumban érettségizett. Az állítás
előzménye több hasonló, téves információ. 

A Népújság 2019. 08. 14-i számában például Kaáli Nagy
Botond ezt írta:

„16 éve hunyt el Szász Endre. E heti mellékletünket a ma-
gyar képzőművészet világhírű képviselője, a 2003. augusztus
18-án elhunyt Szász Endre alkotásaival illusztráljuk. Az
1926-ban Csíkszeredában született Munkácsy Mihály-díjas
festőművész, grafikus, látványtervező és porcelánfestő Ma-
rosvásárhelyen, a Református Kollégiumban érettségizett,
majd 1946-ban a budapesti Képzőművészeti Főiskolán foly-
tatta tanulmányait. Szőnyi István osztályában végzett, 1949-
ben.”

Nagy Miklós Kund is ugyanezt írta a Múzsák fellegvára
című, nagyon értékes és példás kivitelű könyvében.

Honnan ez a tévedés? Szász Endre a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnáziumba járt, Marosvásárhelyen még
élhetnek osztálytársai, de az alsóbb osztálybeli iskolatársai
minden bizonnyal emlékeznek még rá. Szász Endre festőmű-
vész osztálytársai közül megemlítenék olyan ismert maros-
vásárhelyi személyiségeket, mint Zsigmond Attila
festőművész, Zrínyi Endre muzeológus, dr. Szabó Endre fi-
zikus, aki az orvosi egyetemen eredeti módszert fejlesztett ki
a radioaktivitás mérésére, vagy Antalffy András kórbonctan-
professzor. Ezt ellenőrizni lehet a gimnázium évkönyvében
(A Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium 1702–
2002 évkönyve, Lyra Kiadó, 35. old.).

Édesapám, néhai Oláh Róbert is ebbe az osztályba járt, és
egyik legjobb barátja volt Szász Endrének. Illusztrációként
mellékelek is néhány rajzot, amit a tehetséges és állandóan
rajzoló barát, Szász Endre készített apámról. 

Szász Endréről családi történetek mesélnek. Természete-
sen ezek szubjektívek, mint a családi emlékezet általában.
Ám ahhoz a tényhez, hogy a római katolikus gimnáziumban
érettségizett, kétség  nem fér. Mint ahogy ahhoz sem, hogy
születési és anyakönyvi neve Szász Béla volt, és a latin
nyelvű római katolikus egyházi anyakönyvben Adalbertus-
ként szerepel. Itt most jön egy szubjektív megállapítás: Szász
Endre nemcsak a képzőművészetben, de az életben is nagy
művész volt. Csak az utolsó négy gimnáziumi osztályt járta
Marosvásárhelyen, addig Csíkszeredában élt. Apja, Szász
Béla ismert csíkszeredai közszereplő, rövid ideig polgármes-
ter is volt. Azt már nem tudom, hogy Szász Endre édesanyja
miért költözött Marosvásárhelyre, bizonyára családi okok

magyarázzák, de
azt biztosra állítom,
hogy a későbbi
nagy festőművész
azért használta az
Endre nevet, és
nem a Bélát, mert
megromlott az ap-
jával való viszo-
nya, legalábbis így
emlékezett édes-
apám. Marosvásár-
helyen nagyon
nehéz anyagi körül-
mények között élt,
édesanyja alkalmi
munkából tartotta
el a fiát.

Apám jó barátja-
ként sokszor kosz-
tozott nálunk, és
családi problémáiról sokat mesélt. 

Visszatérve az iskoláira, 1945/46-ban a tanárok nagy ré-
szét elvitték a háborúba, nem volt, aki tanítson, ezért a két
nagy felekezeti iskola, a református és a katolikus össze-
vonta a végzős osztályokat, úgy fejezték be a VIII. gimná-
ziumi osztályt. Szász Endre, akit mindig is vonzott a modern
irodalom, különösen élvezte Molter Károly irodalomóráit és
németleckéit. Későbbi vallomásában azt mondta, hogy neki
Molter Károly volt az osztályfőnöke. Ez akár igaz is lehetne,
ha a pedagógus növendékeire való hatását, életre való neve-
lését tekintjük. Ettől függetlenül megválaszolatlan kérdés
marad, hogy miért ragaszkodott téves életrajzi adatokhoz,
mint a református kollégium vagy tanárai. Rosszul emléke-
zett? Vagy egyszerűen a – talán – jobban hangzó, vagy a köz-
tudatban ismertebb nevek jobban illettek a művészi
életrajzhoz? Szász Endre tudta, főleg az Amerikai Egyesült
Államokból Magyarországra való hazaköltözése után, hogy
a művészetet is pénzben mérik, és így az a legjobb, ha minél
több van belőle. Más szóval a művészetet el kell adni, és
ahhoz jó PR kell.

Hadd iktassak be ide egy kis anekdotikus történetet Ká-
nyádi Sándorral. 2004-ben Csíkszeredában, ahol utcát is el-
neveztek róla (itt található egykori családi háza, a mai
evangélikus parókia épülete), rendeztek egy gyűjteményes
kiállítást, és annak megnyitóján Kányádi Sándor is részt vett,
a kiállításon ugyanis szerepelt egy Szász Endre által festett
Kányádi-portré. Jó barátok voltak, Szász Endre figyelemmel
kísérte a modern minőségi magyar irodalmat, nagyra érté-
kelte Kányádi költészetét. Így lehetett vendége azon a dísz-

vacsorán, amit a hollóházi porcelánmanufaktúra avatására
rendeztek. Szász Endre mint porcelánfestő lett partnere a
híres hollóházi manufaktúrának. Kányádi mesélte, hogy
arról győzködte őt, írjon olyan kis verseket, melyeket a rajzai
mellé felírhatnak a porcelántányérokra. Mondandója meg-
erősítésére – idézte fel Kányádi – előleget is adott volna a

megírandó versekre, mert Kányádi tányérja alatt sok pénz
volt előkészítve. És akkor, mesélte a költő Csíkszeredában,
eszébe jutott Nagy Imre példája. Ellentétben Szász Endrével,
aki meg is fogalmazta, hogy „a pénz a szabadságot jelenti”,
a zsögödi festő így intette fiatal barátait: „Fiam, mindig csak
annyi pénzt szabad elfogadni, amennyi a jó előremenetelhez
szükséges”. Nos, ezt a kedves intést felidézve emlékezeté-
ben, visszautasította Szász Endre ajánlatát.

Szász Endre visszaemlékezett arra, hogy ő egy szegény
zsidó lányt segített, aki nagy szerelme volt. A tény pedig a
következő: mikor megkezdték Marosvásárhelyen is a
zsidó lakosság deportálását, főleg 16-18 éves kollégiumi
diákokat kerestek, hogy azokkal írassák össze a zsidó csa-
ládok vagyoni helyzetét. Természetesen azt ígérték nekik,
hogy a munkájukat megfizetik. Ugyanis a zsidó lakosság-
tól mindenüket elkobozták, és a formaság betartásáért a
hatóság erről egy „vázlatos” jegyzőkönyvet írt. Erre kel-
lettek a diákok. Az összeírásra Szász Endre az elsők között
jelentkezett, mert állandó pénztelenségben szenvedett.
Apámnak szigorúan megtiltotta nagyapám a részvételt. A
kutatók számára is kérdés, hogy hol vannak ezek a jegyző-
könyvek? 

(Folytatjuk)
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Oláh-Gál Róbert

Szubjektív hangon a tényekről
Szász Endre festőművészről

Szász Endre rajza Oláh Róbert barátjáról 1944-ben

Szász Endre szülőháza Csíkszeredában. Ma evangélikus imaház

Szász Endre rajza Oláh Róbertről 1945-ben

Szász Endre olajfestménye Oláh Róbertről 1945-ből
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 28-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy portugáliai keresztény
zarándokhely nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. „Elrejtett” bibliai irat – Cselszövés, fortély. 7. Magad – Olaszországi
folyó. 8. Kérdéskör – Kis. 9. Általános Forgalmi Adó – Vak betűi. 11. Lapos – Veszteség.
12. Formátlan, alaktalan –  … király (Shakespeare). 14. Múlt idő jele – Kettőzve: egyik
nagyszülő. 15. Győzelmi jelvény – Kis hadihajó. 18. … Madrid, spanyolországi futball-
csapat – Szándékozik. 19. Polgár – Horogra kerül. 22. Eme tárgy – Arrafele! 23. Medál –
Könyvújdonság. 25. Lóca – Lapos edény. 27. Verscsengő – Női név. 28. Lopakodik, surran
– Hegycsúcs. 30. Távíróhang – Olasz és belga autójelzés. 31. Észak-amerikai vízesés –
Agancsos állat.   

FÜGGŐLEGES: 1. Innivaló – Kolostorvezető szerzetes. 2. Nyakleves – Kacag. 3.
Helyhatározó rag – Káté! 4. Hézag – A jód, a foszfor és a kálium vegyjele. 5. Utánoz –
Tűzhányó torka. 6. Felszínre tör – Fő ütőér. 10. Papagájfaj – Vuk nevelőapja. 13. Gél –
Családtag. 16. Allé – A Kongói Demokratikus Köztársaság régi elnevezése. 17. Szerves
oldószer – Aprólékos, részletes. 20. Népi hosszmérték – Indiai női viselet. 21. Alakját vál-
toztató egysejtű állat – Hitetlen tanítvány. 24. Szópárbaj – Arab uralkodói cím. 26. Mauna
…, hawaii vulkán – Német, ománi és osztrák gépkocsijelzés. 29. Numero – Milligramm,
rövidítve.     

Koncz Erzsébet

A TÖRÖK KÖZMONDÁS
című pályázat nyertesei:

Kozma Jenő, 
Marosvásárhely, Armoniei u.

Horváth Dániel, 
Szászrégen, Iernuţeni u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
LEVÁGOTT KENYÉR A HELYÉRE VISSZA NEM TAPAD

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a január 8-i számból:

Ikrek:
Camp Nou

Skandi:
Anton van Leeuwenhoek. Zoo-
lógus. Mikroszkóp. Holland.
Mikrobiológia

Ki van a
képen? 

Kutatási
tárgya

Foglalko-
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tései

Szülővá-
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Ezt fedez-
te fel 2.

Ezt fedez-
te fel 1.
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Szerkeszti: Kiss Éva 930.
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VÍZSZINTES: 1. Svájci német drámaíró, 100 éve született. 8. Amely helyen. 9.
Azonban. 10. Kiütés része! 11. Plébános, költő, író, 200 éve született (Pál, álneve: Hi-
ador). 16. Az idő párja. 19. Bikavér városa. 20. Korallzátony. 21. Francia Mária. 23.
Érzékszerv. 24. Idegen Sára. 25. A tetejére. 26. Ragad. 28. Az ENSZ munkaügyi szerve.
29. Kirándulás. 31. Szerb város. 32. Az Etna krátere! 33. Holland gépkocsijel. 34. Ritka,
idegen férfinév. 36.  Felvidéki folyó. 38. Francia folyó. 40. Kép jelentésű előtag. 42. A
Volga mellékfolyója. 43. Helyező, tevő. 45. Finn–svéd sziget. 47. Autonóm terület (röv.).
48. Évszak. 50. Magyar bányaváros. 52. Veteményes. 54. Gépészmérnök, műegyetemi
tanár, szakíró, 100 éve hunyt el (Milán). 55. Komikus, színész, 100 éve halt meg
(Dezső).

FÜGGŐLEGES: 1. Hátsó rész. 2. Vérfaktor. 3. Görög betű. 4. Röptében felfog. 5. A
tetejére. 6. Lám. 7. Itt (német). 11. Orosz focikapus (Lev). 12. Vonakodó. 13. Meggyilkolt
olasz politikus (Aldo). 14. Kettőzve: öres beszéd. 15. Háziállat lakhelye. 17. Hasad a tó
jege. 19. Isten (angol). 21. Emigráns író (Sándor). 22. Méltatlan utód. 25. Tengerészek
itala. 27. USA-szabvány. 29. Star … (scifi film). 30. A török főváros. 32. Már hó … el a
bérci tetőt (Petőfi). 34. Nagy testű papagáj. 35. Tárgy, munka. 37. Románia autójele. 38.
Régész, egyetemi tanár, MTA-tag, 150 éve született (Nándor). 39. Betűvetés. 41. …
Lajos (Anjou királyunk). 44. Üreg a fában. 46. Dakar páratlan! 49. Párosan nyúz! 51.
Tollbetét! 53. Spanyol és francia gépkocsijel.

L.N.J.
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2021. január 7-én majdnem
teljes egészében leégett a
Csíkszeredához tartozó Csík-
somlyón levő cigánytelep.
262 személy vált hajlékta-
lanná. A tragédia estéjén Ko-
rodi Attila polgármester és
Borboly Csaba megyei tanács-
elnök felhívására nagyon
sokan siettek az Erőss Zsolt-
sportarénában elszállásoltak
segítségére. Másnap még töb-
ben vittek segélyszállítmányt,
hivatalosságok, köztük Klaus
Iohannis államelnök is támo-
gatásáról biztosította a kár-
vallottakat. Az ügy azonban
nem zárul le itt, hosszú távú
megoldást kell találni rá. Az
eset intő jel lehet más olyan
települések elöljáróinak, ahol
hasonló telepek vannak. 

A tüzet valószínűleg túlhevült
kályha vagy improvizált hősugárzó
okozta. A tragédiát kiváltó ok mö-
gött azonban sokkal bonyolultabb a
helyzet, amely a sajnálatos esethez
vezetett. A más településeken ha-
sonló telepeken lakók nagy része
ugyanis illegálisan húzta fel lakóépít-
ményét. Sokuknak nincs személy-
azonossági igazolványuk, nem
tudják igazolni kilétüket, innen kö-
vetkezik, hogy nincs jogszerűen a
birtokukban a terület, sem a rajta
levő építmény. Azt már említeni
sem kell, hogy valamilyen szolgál-
tatóval (gáz, villanyáram) nem áll-
nak szerződéses viszonyban. A
tüzelőanyagot, a fát, az áramot álta-
lában lopják. Arról nem is beszélve,
hogy nem megfelelő – tűzveszélyes
– körülmények között működtetik a

fűtőalkalmatosságokat. Bármikor
megtörténhet hasonló eset akár a
marosvásárhelyi Hidegvölgyben,
Besében, a Hegy utcában vagy a
sárpataki „Szerbiában”, és még so-
rolhatnánk. A szolidaritáson túl a
csíksomlyói eset a megelőzés, a
helyzet hosszú távú megoldásának
szükségességére hívja fel a figyel-
met. Sajnos, a dolgok „tűzoltó-
szerű” rendezése még mindig azt
igazolja, hogy az 1989 után hatal-
mon levő mindenkori román kor-
mány nem találta meg a módját,
hogy ezt az országszerte igen terhes
szociális helyzetet központi és
helyi szinten kezelje. A teljesség
igénye nélkül járjuk körbe a kér-
dést. 

A rendszerváltás után több, kizá-
rólag a romák helyzetének rendezé-
sét célzó szociális program indult
be. Nemcsak kormányzati, hanem
civil szervezetek is vannak, ame-
lyek oroszlánrészt vállalnak ezek-
ben, és történt előrelépés, ám úgy
tűnik, valahol elakadnak, megre-
kednek a kezdeményezések, vagy a
probléma méretéhez viszonyítva
elenyészőek ahhoz, hogy eredmé-
nyesek legyenek. Nézzük csak meg
azoknak a, lakhatási körülmények
feljavítására irányuló programok-
nak a hatékonyságát, amelyekről tu-
domásunk van. A marosvásárhelyi
Hidegvölgy elején a polgármesteri
hivatal felépített néhány lakást, az
Ady negyedből átköltöztette a tör-
vénytelen lakásfoglalókat a Băne-
asa utcai épületbe, illetve voltak,
akik barakkokba kerültek. Azok
kaptak elfogadható lakást, akiknek
személyazonossági igazolványuk és
némi jövedelmük volt ezek fenntar-
tására. Sajnos, a hasonló helyzetben
levők többségének nincs munkahe-

lye, és nem is igazán akarnak dol-
gozni. Nemcsak Marosvásárhelyen,
hanem a megye vidéki településein
is gondot jelent azoknak a nagycsa-
ládosoknak a létszáma, akik szoci-
ális támogatást igényelnek, de –
kevés kivétellel – ezért nem nyújta-
nak semmit a közösségnek. Vannak
olyan települések, ahol az érintettek
nagy része külföldön idénymunkát
vállal, télen hazajön, igényelni – az
egyébként jogosan járó – támoga-
tást, majd visszamegy külföldre. Ez
még a szerencsésebb eset, mert a jö-
vedelemből biztosíthatja a család
számára a megélhetőséget. 

Visszatérve a marosvásárhelyi
esetre. A szociális lakások nagy ré-
szét a minimális (legális) keresettel
rendelkezők nem tudják fenntartani.
Mi több, az esetek többségében
tönkre is tették a lakásokat. Ezért
kellett kiköltöztetni a romákat az
Ady negyedből, ahol volt olyan lak-
rész, amiben a lovakat tartották, és
minden mozdíthatót elégettek.
Azok, akik innen kikerültek, az em-
lített Băneasa utcai épület mellett,
kunyhókban laknak, többen pedig a
régi repülőtér mögött, a Maros part-
ján húztak fel illegális építményt.
De nem csak a megyeszékhelyen
lakják le az általuk birtokolt épüle-
teket. Nézzünk körül az egykori
szász falvakban, hogy milyen álla-
potba kerültek az impozáns – tájjel-
legű jegyeket viselő – házak, ahova
romák költöztek be. Amilyen a ház,
olyan a szokás, tartják, és e mondás
jelzi, hogy a lakhelyünkhöz való vi-
szonyulás kultúránk része (is), amit
az örökölt szokások, az oktatás ala-
poz meg. És máris egy újabb érzé-
keny területre eveztünk, az
oktatásra. 

Közismert, hogy jelenleg pozitív
diszkriminációban részesülnek a
romák, ugyanis számukra külön
osztályokat lehet létrehozni, saját
tanítókkal. Az oktatóknak pedig
külön helyük van az egyetemeken.
Ez lenne az egyik út, hogy a közös-
séget a körükből származó értelmi-
ségiek felemeljék. Van erre is
pozitív példa. Csak hát a társadalom
még nem készült fel erre. Nemrég
Balavásáron megtudtuk, hogy a
községi iskoláiba beíratott 650 gye-
rek 60%-a roma. A beiratkozottak
közül az iskolakezdés óta 150-en
nem is jelentkeztek. Ez nem csak
erre a községre jellemző. Más hely-
ségekben is hasonló a helyzet. Köz-
tudott, hogy a beiratkozottak közül
sokan nem végzik el az általános is-
kolát. Sajátos helyzet alakult ki Ma-
rosvásárhelyen. Létrejött a
Szivárvány alapítvány, amely kül-
földi segítséggel – a Hidegvölgy
melletti ingatlanban – kizárólag
romák számára iskolát működtet,
ahol vegyes osztályba több tucat I-
VIII. osztályos gyerek jár. Az unió
az integrációt és nem a szegregációt
támogatja, aminek alapján a gyere-
keket szét kell osztani a környék-
beli általános iskolákba. Sajnos,
ahova roma gyerekek kerültek,
onnan a más nemzetiségű szülők
kiíratják sajátjaikat, többnyire
azért, mert a cigány gyerekek nem
tudnak beilleszkedni. És van eset,
hogy nem is akarnak. Ilyen körül-
mények között nehéz lesz szá-
mukra egységes, célirányos
oktatási rendszert kidolgozni,
amely rávenné őket arra, hogy jár-
janak iskolába, próbáljanak beil-
leszkedni. És itt van a kutya elásva.
Ahhoz, hogy tartósan rendeződjék
a helyzet, a romáknak is lépniük
kell. Meg kell érteniük, hogy egy
ország állampolgáraiként nekik is
vannak kötelezettségeik. Nemcsak
a törvény, hanem embertársaik iránt

is. Azok iránt, akik– akár a csík-
somlyói esethez visszatérve – kész-
ségesen, önzetlenül segítették,
segítik őket. Oktatással, egészség-
ügyi neveléssel felvilágosítják őket
arról, hogy a gyerekvállalás felelős-
séggel jár. Elsősorban a gyerekek
iránt, akik nem tehetnek arról, hogy
ilyen körülmények között kell fel-
nőjenek, és természetesen a társada-
lom iránt. Az Európai Unió is
támogatja a hasonló programokat.
Vannak jó példák is, ilyen a szász-
régeni FAER alapítvány által koor-
dinált, több megyét átfogó hosszú
távú projekt, vagy a kerelőszentpáli
polgármesteri hivatal és más közsé-
gek által megpályázott támogatá-
sokkal kivitelezendő programok,
ugyanakkor dicséretre méltó a ma-
rosvásárhelyi Divers Egyesület fá-
radozása is. De vajon elegendő-e
mindez? Vannak roma szervezetek
és pártok, amelyeken keresztül a
közösség tagjai hallathatják a hang-
jukat. A legutóbbi helyhatósági vá-
lasztásokon a Maros Megyei Tanács
és a marosvásárhelyi önkormányzat
RMDSZ-listáján roma képviselők
is bejutottak a testületbe. Talán elő-
állnak – az említett civil és kor-
mányzati szervezetekkel össze-
fogva – a megyében levő települé-
seken, vagy Marosvásárhelyen a ro-
matelepek sorsát rendező
programokkal. Nem vezet ered-
ményre, ha az említett gondokat
szőnyeg alá seperjük, mástól vá-
runk megoldást, és a közösség tag-
jaihoz csak akkor fordulunk,
amikor szavazatokra van szükség.
Egy, a csíksomlyóihoz hasonló eset
bármikor előfordulhat, és akkor
hiába keressük majd a felelősöket,
mert az ügy annyira komplex, hogy
nehéz megoldást találni rá. És
ehhez elsősorban az kell, hogy a kö-
zösség tagjai is akarják a változást,
tegyenek valamit saját magukért és
a mellettük élőkért. 

A csíksomlyói tűzeset példázata 
Közös felelősségvállalás 

Vajda György

További nyolc-tíz hétre meg-
hosszabbíthatják a lezáráso-
kat Németországban, miután
ott is megjelent a koronavírus
újabb, dél-afrikai mutációja. 

Angela Merkel kancellár szerint
az új vírusváltozatok felbukkanása
a fertőzések számának robbaná-
szerű növekedéséhez vezethet.

Egy nap alatt 891 halálos áldoza-
tot követelt a Covid az országban,
ez az egyik legnagyobb szám a jár-
vány kitörése óta.

Portugáliában is aggasztóak az
adatok. Kedden minden eddiginél
több, 155 halálos áldozatot jelentet-

tek a hatóságok, ezzel már több
mint 8 ezren vesztették életüket a
koronavírus miatt az országban.
Antonio Costa kormányfő közölte,
hogy csütörtöktől szigorítják a jár-
ványügyi korlátozásokat.
Az EB hat gyógyszeripari vállalattal
kötött megállapodást

Miközben a járvány Európa-
szerte terjed, az EU-ban intenzí-
vebbé teszik az oltási programot.
A Moderna cég vakcináit nagy
mennyiségben szállítják Olaszor-
szágba és Spanyolországba. Az
Európai Bizottság hat gyógyszeri-
pari vállalattal kötött megállapo-
dást Covid elleni oltóanyag
beszerzéséről.

Közös vakcinapolitikára 
van szükség az unióban

A francia Európa-ügyi miniszter
kiállt amellett, hogy közös vakcina-
politikára van szükség az unióban.
„Csak az európai keret révén érhet-
jük el az összes vakcinát, biztonsá-
gos körülmények között, korrekt
áron, és így olthatjuk be a teljes eu-
rópai lakosságot. Ha minden ország
külön tárgyal a laboratóriumával –

aminek nincs értelme, mert egyet-
len országnak sincs speciális labo-
ratóriuma –, ha minden ország azt
mondja, én jobban tudom csinálni
másoknál, az helytelen. Ez egy il-
lúzió, ráadásul nem lenne haté-
kony” – érvelt Clément Beaune
miniszter.
Bővülő kínálat

A kínálat bővül. Az AstraZeneca
gyógyszergyár benyújtotta az 

Európai Gyógyszerügynökséghez
(EMA) a koronavírus elleni oltó-
anyaga engedélyeztetési kérel-
mét. 

Az Oxford Egyetemmel közösen
kifejlesztett vakcina a harmadik
lehet, amely elérhetővé 
válik az Európai Unióban a
Pfizer/BioNTech és a Moderna ol-
tóanyaga után.

Forrás: euronews

Újabb vírusváltozat Németországban 
Az EU-ban intenzívebbé teszik az oltási programot

Mózes Edith

Az eddiginél szigorúbb előírások lépnek életbe Forrás: euronews
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A Szászrégeni Polgármesteri
Hivatal közleménye

A döntéshozatal átláthatósága és a szemtől szembeni kommuni-
káció két fontos elv a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal tevékeny-
ségében.

Tekintettel arra, hogy Szászrégen területén lecsökkent a SARS-
COV-2 vírussal fertőzöttek aránya, a polgármesteri hivatal úgy
döntött, hogy nyílt, direkt párbeszédet folytat a polgárokkal hetente
minden szerdán 11 és 13 óra között.

Ezek a találkozók rendkívül fontosak a város tevékenységéhez
tartozó konkrét problémák megvitatása és megoldása szempontjá-
ból, ugyanakkor a város realitásainak, illetve a lakosság prioritá-
sainak és javasalatainak megértése szempontjából.

Márk Endre polgármester a következő problémákban tart foga-
dóórát: visszaélések, helyi költségvetés, csapások, a köztisztviselők
magatartásával kapcsolatos problémák, adók és illetékek, kis- és
közepes vállalatok, területrendezés, építkezések, megoldatlan rend-
kívüli problémák, licitek, bérbeadások, koncesszionálások, övezeti
gondok, közvilágítás, higiénia és köztisztaság, zöldövezetek, utak
állapota, környezetvédelem. 

Dragoş Pui alpolgármester a következő problémákban tart foga-
dóórát: fegyelem az építkezésben, megoldatlan rendkívüli problé-
mák, piacok, vásárok, közrend, oktatás, kultúra, művészet,
egyházak, sport, egészségügy, kereskedelem, kereskedelmi ellenőr-
zés, szociális támogatások, rekreációs területek.

Mirela Minodora Rădoi főjegyző a következő problémákban tart
fogadóórát: jogi problémák, földtörvény, 2001/10-es számú, az el-
államosított lakásokra vonatkozó törvény, helyi közigazgatás, mű-
ködési megállapodások, forgalomba hozatali engedély,
taxiengedély, mezőgazdasági regiszter, személy-nyilvántartás, csa-
ládi állapot, tulajdonosi társulások, a kérések megoldási határide-
jének be nem tartása.

Megjegyezzük, hogy akik a helyi közigazgatás tevékenységével
kapcsolatos problémákban szeretnének kihallgatást kérni, az ál-
lampolgári információs központnál iratkozhatnak fel a 0265-511-
112-es telefonszámon vagy az office@primariareghin.ro
e-mail-címen.

A kihallgatások programálása a feliratkozások időrendi sorrend-
jében történik. 

Nem biztosítunk kihallgatást olyan problémákban, amelyek nem
tartoznak a helyi közigazgatás hatáskörébe.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391.
(22399-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389. (p.-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22397)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel, vagy
álmatlanság gyötri.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az üzlete;
Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította férjét az alkoholizmusból,
Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni,
hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből hálás az átok feloldásáért.
József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek hitt gyermeke.  
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

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.  

10,2 százalékkal csökkent az ipari termelés
Romániában a nyers adatok szerint 2020 első
tizenegy hónapjában 2019 azonos időszaká-
hoz képest. A csökkenés 10,5 százalékos a
szezonálisan és a munkanapok száma alapján
kiigazított adatok szerint – közölte szerdán az
Országos Statisztikai Intézet (INS).

2019 hasonló időszakához viszonyítva 2020 első ti-
zenegy hónapjában a nyers adatok szerint az ipari ter-
melés 10,2%-kal csökkent, leginkább azért, mert a
feldolgozóipar 11,3%-kal, a kitermelőipar 10,5%-kal,
a villamosenergia-, hő-, gáz- és melegvíz-előállítás
3,4%-kal esett vissza.

Ugyanakkor a szezonálisan kiigazított adatsor sze-
rint, amely figyelembe veszi az idénymunkákat és a le-
dolgozott napok számát is, 2020 első tizenegy hónapja
10,5%-kal van a 2019-ben mért adatok alatt. 

Az INS adatsorából ugyanakkor az derül ki, hogy a
novemberi ipari termelés (nyers adatok szerint) 4,8%-
kal kevesebb az egy hónappal korábban regisztráltnál,
míg a munkanapok számával és a szezonalitással ki-
igazított adatok 0,6 százalékkal zsugorodtak.

A dokumentum szerint 2020 novemberében az ipari
termelés (nyers adatok szerint) 3,4%-kal marad el 2019
novemberéhez képest, mert a kitermelőipar 10,1%-kal,
a feldolgozóipar 4,1%-kal esett vissza. A villamos-
energia-, hő-, gáz- és melegvíz-előállítás 4,4%-kal 
bővült.

Ugyanakkor a ledolgozott napok arányában kiigazí-
tott adatok értelmében a fenti szám 0,4%-os növeke-
dést mutat. A villamosenergia-, hő-, gáz- és
melegvíz-előállítás 4,7%-kal nőtt, a kitermelő- és a fel-
dolgozóipar viszont 9,8%, illetve 0,8%-kal visszaesett.
(Agerpres)

Több mint tíz százalékkal csökkent 
az ipari termelés Romániában



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (9187-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagliszt.
Tel. 0747-480-255. (10332)

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-
pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a 0730-
713-205-ös telefonszámon. (65322-I)

ELADÓ héjas dió. Tel. 0754-346-123.
(10375)

ELADÓK 9 hónapos házőrző kutya-
kölykök, 10 lej/db. Tel. 0728-202-408.
(10357-I)

ELADÓ fejőstehén borjúval. Tel.
0744-199-151. (10390-I)

AJÁNDÉKOZOK (fekete) kiscicákat.
Tel. 0770-546-075. (10389-I)

VESZEK olcsón dubát, autót. Tel.
0746-398-799. (10402-I)

ELADÓK lucerna- és szénabálák, kocka
és kerek. Tel. 0729-925-074. (10405)

LAKÁS

KIADÓ egy- vagy kétszobás lakás az
Uniriiban, a piac mellett. Tel. 0742-
405-968. (10242-I)

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú, III.
emeleti lakás a Tudorban, a Dacia
mellett, bútorozva, 47.000 euró. Tel.
0747-035-927. (10387-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása. Tel.
0771-383-725. (9788)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtők,
porszívók, gáz- és villanykályhák ja-
vítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560-
092. (9633-I)

A NATALIART KFT. sírkeretek készítését
vállalja gránitból, minőségi anyagból,
garanciával. A kiállított termékek
megtekinthetők Sáromberkén, a Fő út
341. sz. alatt. Tel. 0753-924-431. (10329)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést. Tel. 0741-352-
972. (10262-I)

EGY vagy KÉT GYEREK felügyele-

tét vállalom. Tel. 0745-657-056. 

(10385-I)

ANGOL MAGÁNÓRÁKAT adok gye-

rekeknek és felnőtteknek SKYPE-on.

60 perc ára 50 lej. Részletekért írjon

az english.katalin@gmail.com e-mail-

címre. (10391-I)

NORBI, szeretnélek újra megtalálni

téged, 1994-ben szilvesztereztünk

együtt Szovátán. Emese. Tel. 0740-

846-127. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesanyára, nagymamára, a
bútorgyár volt dolgozójára,
MÁTHÉ LUJZIKÁRA halálának 4.
évfordulóján.
Áldott emlékét őrzi leánya, Mária,
unokája, Zsuzsa. (10346-I)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”

(Wass Albert)
Fájó szívvel, de Isten akaratát el-
fogadva emlékezünk halálának
első évfordulóján ÖRDÖG
ÖDÖNRE, a szeretett férjre, édes-
apára, apósra, nagytatára. Emlé-
két örökké őrzik szívükben
szerettei. Nyugodj békében!
(10344-I)

„Nem múlnak el, kik szívünkben
élnek, 
itt maradnak bennünk örök csen-
dességben.”
Kegyelettel, fájó szívvel emléke-
zünk szüleinkre, a nyárádszent-
lászlói KOVÁCS FERENCRE
halálának 5. és KOVÁCS ELLÁRA
halálának 2. évfordulóján. Nyu-
godjanak békében! Emléküket
örökre szívünkbe zárjuk. Két lá-
nyuk családjukkal együtt. 
(10364)

Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz, örökké tart szívünkben az
emlékezés. Szomorú szívvel em-
lékezünk január 15-én SZABÓ
SÁNDORRA halálának 24. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
Marika, lányai: Babuci és Hajni,
unokái: Árpika és Boti, veje, 
Karcsi. (10394)

Sosem szűnik  meg a hiányérzet, 
csak megtanulsz élni a tátongó
űrrel.
Kegyelettel emlékezünk január
17-én BÁLINT ZOLTÁNRA halálá-
nak 11. évfordulóján. Szerettei.
(10398-I)

Kegyelettel emlékezünk január
17-én BODÓ ROZÁLIÁRA (Buba)
halálának 3. évfordulóján. Emlé-
két őrzi lánya, Pici és fiai: Zoltán
és Toto. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (10404)

Fájó szívvel emlékezünk január
16-án a gyergyócsomafalvi szüle-
tésű id. MIHÁLY JÓZSEF 
SÁNDORRA, a Metalotehnica volt
dolgozójára, halálának második
évfordulóján. Szerető élettársa,
két fia, menyei és két imádott
unokája. Nyugodj békében, drága
jó lélek, soha nem feledünk
téged! (sz.)

Szomorú szívvel emlékezünk 
KELEMEN ROZÁLIÁRA halálának
10. évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! Szerettei. (10359)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel, Isten akaratába be-
lenyugodva tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, jóságos lelkű
nagymama, anyós, rokon, ba-
rátnő, szomszéd, a volt 4. Számú
Általános Iskola nyugalmazott
földrajztanárnője,

MOSZKOVITS (szül. Osztián)
ARANKA 

2021. január 12-én, 93 éves korá-
ban, özvegységének második
évében, példás küzdelem után el-
távozott a földi életből. 
Drága szerettünket pénteken, ja-
nuár 15-én 12 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi római katolikus temetőben,
református szertartás szerint. 
(A járványügyi rendelet értelmé-
ben a Szarvas utcai bejárat köze-
lében található sírnál.)

A gyászoló család. (sz.-I)

„Amiket tanultatok, hallottatok,
láttatok éntőlem, azokat csele-
kedjétek, és a békességnek Is-
tene veletek lesz. Én
megtanultam, hogy azokban,
amelyekben vagyok, megelége-
dett legyek. Tudok megaláztatni
is, tudok bővölködni is; minden-
ben és mindenekben ismerős va-
gyok a jóllakással is, az
éhezéssel is, a bővölködéssel is,
a szűkölködéssel is. Mindenre
van erőm a Krisztusban, aki
engem megerősít.” (Fil. 4: 9-13.) 
A Marosvásárhelyi Felsővárosi
Református Egyházközség lelki-
pásztorai, presbiterei és hívei
szomorúan, de Isten akaratát el-
fogadva búcsúzunk gyülekeze-
tünk 1984 óta hűséges,
áldozatkész presbiterétől és volt
főgondnokától, 

vitéz dálnoki GAAL MIKLÓS
agrármérnöktől.

Köszönjük Istennek szorgalmas,
gazdagon termő életét és oszto-
zunk családja gyászában. (-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett testvérem, 

HEGEDÜS JÁNOS RUDOLF 
Budapesten elhunyt.
Búcsúzik testvére, István és csa-
ládja. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagytata,
testvér, sógor,

id. TUZSON ISTVÁN 
életének 83. évében örökre meg-
pihent. Temetése folyó hó 16-án,
szombaton 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (10408-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk a családnak
MOSZKOVITS ARANKA elhunyta
alkalmából. A tömbház lakói.
(10406)
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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)

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívünkben őrizzük drága szép 
emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk
KARÁCSONYI DEZSŐRE.
Január 2-án volt tragikus halálának 26.
évfordulója.
Kegyelettel őrzi emlékét szerető özvegye,
Marika, keresztfia, ifj. Mikola Sándor és
családja Budapestről.
Emléke legyen áldott! (10374-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Hirtelen távoztál, egy perc alatt, szá-
munkra csak a döbbenet és a fájdalom
maradt. Életed elszállt, mint a virágillat,
beteg szíved pihen a föld alatt. 
Az élet zajosan megy tovább, emléked el-
kísér minket egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk január 17-én 
a székelyszentistváni születésű NEMES
JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján. 
A családja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10377-I)

„Élete, mint egy fénylő csillagocska,
Földi létének ennyi volt kiróva.
Lelke útra kelt, emléke megkövült,
Eltávozásának csak a menny örült.

Bennem angyali lénye táplál kedélyt,
Általa nem érzek már semmi veszélyt.
Sorsának ezüstfonala elszakadt,
Öröklétbe hullt mosolya itt maradt.”

Fájó szívvel emlékezünk január 15-én szeretett édesanyánkra,
az ákosfalvi özv. ÚJFALVI GIZELLÁRA halálának második év-
fordulóján. 
Drága szép emlékét őrzik lányai, vejei, unokái: Linda, Csenge
és Laura. 
Nyugodj békében, drága édesanyánk! 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (mp.)

Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett,
drága Papim,

primor dálnoki GAAL MIKLÓS
a Szt. György-rend lovagja, 
okl. állattenyésztő mérnök

2021. január 12-én, 87 éves korában, hosszas szenvedés után
elhunyt.
Temetésére 2021. január 18-án, hétfőn 14 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi református temető ravatalozójából.
Nyugodjék békében!

Aspegren-Gaal Zsuzsanna. (10403-I)
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
Agricultorilor u. 12. sz.

Munkatársat keres  
számvezérlésűgép-kezelői 

és hőkezelői 
állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro  várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
Agricultorilor u. 12. sz.

Munkatársat keres
minőségellenőri/felelősi

munkakörbe
Elvárásaink: 
– Műszakirajz-ismeret
– Technikai szakértelem
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése, összeállítása és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folyama-

tos minőségellenőrzése  a nyersanyagok, termékek gyártáskörben,
félkész/késztermékek minőségi követelményeinek ellenőrzése

– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való
eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés elkészí-
tése

– A technológiai részleggel együttműködve elkészíteni, ellen-
őrizni és frissíteni a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt

– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és
beállítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy  e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro,  moldovanm@duerkopp-adler.ro   
várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra
és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0265/269-172,
Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172,
Mihai Viteazul utca 42. szám.

www.caritsanmed.ro


