
Mindennapi 
életünk részévé
vált a szorongás
Gyakorlatilag a mindennapi életünk
része lett a szorongás, és a lassan
több mint másfél éve tartó járvány-
helyzet csak fokozta ezt az állapotot.
Így a szorongás ma már nem egy kór-
kép, hanem egyre több embert érintő
magatartás, létfilozófia – hangzott el
dr. Ferenczi Enikő mentálhigiénés
szakember Szorongások nélkül című,
októberi előadásában, amelyet a Duna
Ház Facebook-oldalán, az online Lé-
lekműhely keretében követhettek a
téma iránt érdeklődők.
____________5.
A járványhelyzet
nehezíti 
a gyászfeldolgozás
folyamatát 
Családok ezrei gyújtottak november 1-
jén gyertyát azon szeretteik emlékére,
akiket váratlanul, egyik napról a má-
sikra ragadott el közülük a halál úgy,
hogy el sem tudtak búcsúzni, talán el
sem tudták tisztességesen temetni el-
hunyt szerettüket, mert ők maguk is
kórházban vagy elkülönítésben voltak.
____________6.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Igen gyakran, amikor a magyar utcanévtáblákról vagy a ma-
gyar motívumokról volt szó, Dan Tanasă parlamenti képvi-
selő pereket indított a magyar vezetésű önkormányzatok
ellen. Már eddig is számos pert veszített, viszont tovább foly-
tatja a „hadjáratát”. Most éppen a marosvásárhelyi utca-
névtáblák nem tetszenek neki, hiszen ezek egyes helyeken
kétnyelvűek: a román mellett magyarul is megjelenik rajtuk

a felirat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, hogy felje-
lentést tett emiatt. Marosvásárhely vezetése egyelőre várja
a további fejleményeket. A kialakult helyzetről Soós Zoltánt,
Marosvásárhely polgármesterét kérdeztük.

(Folytatás a 4. oldalon)
Nagy-Bodó Szilárd

Harc a marosvásárhelyi magyar utcatáblákért

Ez ma gond?

Mit üzennek az oltatlan 
orvostanhallgatók?

A minap beszámoltak a lapok arról, hogy a szucsávai bíróság helyt
adott a jászvásári diákliga által közvetített perben az öt Marosvásár-
helyen tanuló orvostanhallgató kérésének, miszerint hatálytalanítsák
az egyetem vezetőségének korábbi döntését, amelyet amúgy a maros-
vásárhelyi diákszövetségek és vezetőik „teljes mellszélességgel” tá-
mogattak. A döntés az egyetemisták órákon és gyakorlatokon való
részvételét, illetve bentlakási helyeit zöldigazolványhoz kötötte. Ellene
korábban tiltakozó felvonulást szerveztek a legfeljebb tízszázalékos
abszolút kisebbséget kitevő oltatlanok hangadói. A közel tízezer dip-
lomavárományost beiskolázó marosvásárhelyi egyetemen tanulók
közül – az alapképzésben tanulók hozzávetőlegesen fele az orvosi ka-
rokon – mintegy kétszáz diák írta alá azt a petíciót, amelyben kérték
az egyetem vezetőségét, hogy vonja vissza döntését. Mivel ez nem tör-
tént meg, törvényszékhez fordultak az általuk vélt igazság – és tegyük
gyorsan hozzá: érdekeik – védelmében. 

Talán érdemes a számoknál elidőzni: néhány százalék tiltakozik,
egy ezrelék fellebbez. Sikerrel. Mondhatni, a bíróságok érzékenyek a
kisebbségi problémák iránt. Az emberi jogok, a demokrácia kiteljese-
dése nevében felkarolják őket. Szóval, az oltatlan orvostanhallgatók
– mindenféle oltást támogató egészségügyi érv ellenére – jó eséllyel

Dr. Ábrám Zoltán

(Folytatás a 3. oldalon)



352 új fertőzött
A járvány kezdetétől tegnapig (november 3-áig) Maros me-
gyében 35.793 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Teg-
nap 352 új megbetegedést jegyeztek a megyében, 31
korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szer-
dán 486 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórhá-
zaiban, 22-en fertőzés gyanújával voltak beutalva.
Tegnapig 33.830-an gyógyultak meg, és 1262-en vesztet-
ték életüket a megyében a Covid-19 miatt.

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
Ezen a héten hétfőtől péntekig 8 és 22 óra között a ma-
rosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek
során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és
nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei
egységei. Az illetékes hatóság felkéri a lakosságot, hogy
kerülje a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy
akár az elhalálozás veszélye is, és ezért a Honvédelmi Mi-
nisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.

Folytatódik a nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által indított őszi
nagytakarítás folytatódik: november 5-én, pénteken a Már-
cius 8., Ősz, Domb, Dél, Ásó, Cugir, Hunyadi, Resica,
Nagydisznódi utca, valamint az erdő széle kerül sorra. 6-
án, szombaton a Papiu, Bernády, Sáros, Creangă, Kogăl-
niceanu, Borsos Tamás, Fürdő, Líceum, P. Popescu,
Krizantém, Gh. Avramescu, Pádis, Zafir, Kozma Béla,
Fenyő, Vulkán, Borzeşti, Kelemenhavas utcákban takarí-
tanak. Az akció november 19-ig zajlik. Bővebb tájékoztatás
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-olda-
lán, illetve a www.tirgumures.ro honlapon. 

Nemzetközi konferencia 
a természettudományi múzeumban

A Maros Megyei Múzeum természettudományi osztálya
november 4-én (ma) délelőtt 10 órától online szervezi meg
az Újabb kérdések a kulturális örökség kutatása, konzer-
válása és értékesítése terén című, 15. nemzetközi tudo-
mányos ülésszakot. A konferencia a természettudományi
osztálynak a múzeumi gyűjtemény kutatása, konzerválása
és értékesítése terén az elmúlt két évben elért eredmé-
nyeit, valamint a széles közönséget megcélzó, oktató jel-
legű múzeumpedagógiai projektjeit és programjait mutatja
be. A meghívott egyetemi tanárok, tudományos kutatók,
muzeológusok, valamint a múzeumpedagógia területén te-
vékenykedő tanárok előadásait a Maros Megyei Múzeum
évkönyvében, a Marisia, Studii şi materiale, ştiinţele naturii
című kiadványban, valamint a 2022-ben megjelenő Peda-
gogie muzeală, ştiinţele naturii című kiadványban közlik. 

Új lakók a marosvásárhelyi 
állatkertben

Egy kék-sárga arapapagáj (Ara ararauna) és harminc ró-
zsás flamingó (Phoenicopterus roseus) érkezett a napok-
ban a marosvásárhelyi állatkertbe. A budapesti állatkert
korábbi lakói közül a papagáj a trópusi házban, a flamingók
a vízimadár-pavilonban tekinthetők meg – adják hírül a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma KÁROLY, 
holnap IMRE napja.
IMRE: germán eredetű, ere-
deti elemeinek jelentése
(Amalrich): Amál királyi csa-
lád és hatalmas, híres. 

4., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 4 perckor. 
Az év 308. napja, 
hátravan 57 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. november 3.

1 EUR 4,9490
1 USD 4,2704

100 HUF 1,3780

1 g ARANY 244,7707

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 21 0C
min. 8 0C

Megyei hírek

Korunk, 2021. november
Irodalmi hagyatékok, archívumok

Az irodalmi hagyatékok kérdéskörének újragondolását
több tényező teszi aktuálissá. A digitalizációs gyakorlatok
és az ezek nyomán kibontakozó digital humanities mint
diszciplína új lehetőségeket nyitott meg az irodalmi múlt
értelmezésére és az irodalmi hagyatékok hozzáférhetővé té-
telére. A megőrzés funkciójához a kortárs közegben hang-
súlyosan kapcsolódik az operacionalizálhatóság igénye.
Erdélyben az írói hagyatékok gondozása és kutatása több

intézmény között oszlik meg – a lapszám egyfajta körképet
nyújt ezeknek az intézményeknek a vállalt szerepéről, le-
hetséges együttműködéseiről, ugyanakkor esettanulmány-
szerűen bemutatja egy-egy archívum, hagyaték kutatásának
konkrét eredményeit. A lapszám szerzői: Dávid Gyula,
Ioana Bot, Mădălina Agoston, Balázs Imre József, Tibori
Szabó Zoltán, Zabán Márta, Brînzan-Antal Cristina, Ká-
nyádi András, Jakab Júlia, Gálfalvi Ágnes és mások.
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A halottak napi temetőlátogatáskor derült ki a
hozzátartozók számára, hogy a mezőbándi refor-
mátus temetőben a sírokat fedő betonlapokat
rongáltak meg. A tett megrendülést váltott ki, az
érintettek az egyik televízió szerkesztőségéhez
fordultak azzal, hogy sírgyalázás történt, s a hír-
ügynökségek közzé is tették az esetet. A temető-
gondnok a hétfői nap folyamán már vissza is
helyezte a betonlapokat. 

A Népújság Nyíri Hunorhoz, a mezőbándi református
egyházközség lelkészéhez fordult, aki elmondta, valamikor
vasárnap este vagy hétfőre virradó éjszaka történhetett az
eset. A helybeliek azt feltételezik, hogy a közeli telepről
valaki vagy valakik lehettek az elkövetők. Három roma sírt
rongáltak meg. A temetőpásztor nem is vette észre a tör-
ténteket. A hozzátartozók szóltak neki, amikor hétfő reggel

kimentek, hogy virágokat helyezzenek a sírokra. A teme-
tőpásztor értesítette a rendőrséget, elvégezték a helyszíne-
lést, lefényképezték a sírokat, és elindították a nyomozást,
hogy elkapják a tettest. 

– Engem nem kerestek meg ez ügyben, de kimentem a
helyszínre, s láttam a megrongált sírokat. A sírok viszony-
lag újak, betonlappal vannak befedve, ezeket vasrúddal
próbálták felfeszíteni, feltételezhetően bosszúból. A feszítés
következtében a lapok megrongálódtak. Ezek a károk ki-
javíthatók. Nem a sírköveket döntötték le. Aligha mond-
ható el, hogy sírgyalázás történt. Arról sincs szó, hogy
tolvajok ékszereket vagy pénzt kerestek volna, hiszen a
roma közösség tagjai sem értékekkel temetik el a halottai-
kat, s ezt tudja a közösség – tájékoztatott a lelkipásztor,
hozzátéve, hogy a temetőben nem ez az első sírrongálás,
hiszen közel a romatelep, s onnan gyakran szökik át a ke-
rítést, és tesznek kárt a temetőben. 

Amint a fényképen látható, a rongálás minimális, a fe-
dőlapokat már visszahelyezték. 

Sírokat rongáltak meg a mezőbándi református temetőben 

Mezey Sarolta

ELŐFIZETÉS 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

Szimfonikus hangverseny
November 4-én, csütörtökön (ma) 19 órától a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia és a Marosvásárhelyi TVR
közös szervezésében szimfonikus hangversenyre kerül
sor a Kultúrpalota nagytermében. A filharmónia szimfoni-
kus zenekarát Jascha von der Goltz németországi kar-
mester vezényli. Szólót játszik Valentin Şerban
hegedűművész. Műsoron: J. Sibelius- és I. Stravinsky-
művek. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az
Eventbook honlapján kaphatók. A Marosvásárhelyi Ál-

lami Filharmónia koncertjein a 12 év fölöttiek kizárólag
QR-kóddal ellátott oltásigazolással (melynek érvényes-
sége a teljes oltás befejezésétől számított 10 nap után
kezdődik), illetve a fertőzésen való átesést bizonyítva
vehetnek részt.

Káli István könyvbemutatója
November 5-én, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi
Studium Prospero Kulturális Központ előadótermében
(Forradalom utca 8. szám) mutatja be a Mentor Könyvek
Kiadó a Prae Kiadóval (Budapest) közös gondozásban
megjelent új könyvét, Káli István Klastrom utca kettő című
regényét. A szerzővel Markó Béla beszélget.

RENDEZVÉNYEK

Helyrekerültek a fedőlapok  Fotó: Nyíri Hunor

Vállalkozásuk az élet 
– az Erdély TV műsorában

Szávai Géza író és felesége, Ilona kisoroszi telkükre ve-
zetik az ETV szerkesztőit. Ez a fával, virággal, bokorral bo-
rított tér Géza sokszor látogatott búvóhelye, alkotótere. A
pár hosszú évek óta együtt néz szembe annak a nehéz vál-
lalkozásnak a kihívásaival, amit életnek hívunk. Eközben
szülők, nagyszülők, vezetik a Pont Kiadót, és vívják a har-
cot egészségükért. Történetük több szálon összekapcsolódik

Polcz Alaine és férje, Mészöly Miklós életével. Kisoroszi-
ban is egymás mellett találtak házat, no meg a könyvekhez
történeteket. Az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp mű-
sorában Szávai Géza és felesége, Ilona élettörténetét ismer-
hetik meg a nézők.

A műsor csütörtök este 9 órától az Erdély TV képernyő-
jén és YouTube-csatornáján követhető.



és eredményesen perelnek egyéni jogaik védelmében.
Sőt, „evés közben jön meg az étvágy”, jászvásári bará-
taik és elvtársaik közvetítésével nyilvánosan kérik a ma-
rosvásárhelyi diákvezetők menesztését, amiért „nem az
eljárást kezdeményező öt egyetemistát, hanem az egye-
tem vezetőségét támogatták ebben az ügyben”. Azaz, a
számoknál maradva ezúttal is: mivel a diákszövetség ve-
zetői nem az öt fellebbező igaza mellé, hanem a nyolc-
vantagú egyetemi szenátus, az annak egynegyedét kitevő
diákok közösen elfogadott véleménye mellé állt. 

Bizonyára érdekes következtetéseket állapíthatnánk
meg, amennyiben a tízszázaléknyi oltatlan orvostanhall-
gató, a körükben is kisebbséget képviselő petíció-aláírók
vagy éppenséggel az öt perelő egyetemista szakmai, ta-
nulmányi, közösségi stb. munkásságát elemeznénk (no
meg természetesen jászvásári személyes kapcsolatait).
Ilyen tudományos felmérés természetesen elképzelhetet-
len, már a statisztikai elemzésre is sűrűn emlegetnék a
diszkriminatív minősítéseket. Mégis, az orvosi hivatás
jegyében esetleg párhuzamba állíthatnánk az oltást szak-
mai, egészségi okokból is támogató diákvezetők, szená-
tusi tagok felelősségérzetével. Mert miközben a tét a
társadalmat alkotó polgárok egészsége, életminőségük
javulása, elvárható, hogy az egyéni jog a közösségi érdek
alárendeltje legyen. 

A tízszázaléknyi oltatlan egyetemista alacsony koc-
kázattal elvegyül a kilencven százalékot kitevő oltottak
között. Csak a nyájimmunitáson túl ne alkosson olyan
„belső köröket”, akár leendő betegeikkel együtt, amely
már járványügyi kockázatot jelent. És miközben egyikük
sem jut orvosi diplomához anélkül, hogy ne lenne tisztá-
ban a fertőző betegségek járványtanával és az oltás jó-
tékonyságával, megmarad a nyugtalanító jövőbeni
kérdés: mi lesz akkor, amikor – csupán egyetlen példát
említve – a gyermekkori fertőző betegségek elleni oltást
megtagadó szülők sorra nyerik a pereket az emberjogi
bíróságokon? Érdemes továbbgondolni, hogy merre tar-
tunk!

10.196 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 10.196 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 64.247 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte szer-
dán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Közöl-
ték: 451 koronavírussal diagnosztizált személy
haláláról érkezett jelentés; két haláleset korábban
következett be. A GCS szerint 221 férfiről és 230
nőről van szó, akiket kórházban kezeltek. A 451 ha-
lálos áldozat közül 411-en nem voltak beoltva,
ugyanakkor 417-nek volt valamilyen társbetegsége.
A 40 beoltott áldozat 50 és 59 év közötti, illetve 80
éven felüli volt, és egy kivételével mind más beteg-
ségekben is szenvedtek. 

96 kórház kapott remdesivirt
Összesen 7250 flakon, koronavírusos betegek ke-
zelésére használt remdesivir gyógyszert osztott szét
szerdán az egészségügyi minisztérium a kórházak
között. A tárca közleménye szerint az orvosság 96
kórházba jutott el. Ezt a gyógyszert a közepesen sú-
lyos lefolyású Covid-betegség kezelésére használ-
ják. A minisztérium közölte azt is, hogy a kórházak a
betegeik számának, illetve az egy páciens kezelé-
séhez szükséges minimális mennyiség függvényé-
ben kaptak a gyógyszerből. (Agerpres)

RMDSZ-miniszterelnök-jelölt
Lesz miniszterelnök-jelöltje az RMDSZ-nek az ál-
lamfővel folytatandó kormányalakítási tárgyalásokon
– jelentette be szerdán Kelemen Hunor. Közölte:
jelen esetben nem lényeges, hogy az RMDSZ-nek
mindössze 6-7 százalékra tehető a parlamenti súlya,
sokkal fontosabb szempont, hogy melyik az a politi-
kai alakulat, amely a racionalitás és a következetes-
ség hangja volt az elmúlt időszakban, és amelynek
a miniszterelnök-jelöltje integratív személyiség.
(Agerpres)

Greenpeace-álláspont
Ellenzi a Greenpeace, hogy amerikai támogatással
kisméretű moduláris atomreaktorokat telepítsenek
Romániába. A nemzetközi környezetvédő szervezet
szerdán Klaus Iohannis bejelentésére reagált. A Gre-
enpeace közleményében emlékeztetett arra, hogy
az amerikai nukleáris technológián alapuló, kis mé-
retű moduláris atomreaktorok működését nem hagy-
ták jóvá Európában. Sőt eddig még nem épült
egyetlen ilyen reaktor az Egyesült Államokban sem.
A szervezet szerint az atomenergia elfogadhatatlan
kockázatot jelent a környezet és az emberiség szá-
mára, helyette az alternatívát jelentő megújuló ener-
giaforrásokra kellene összpontosítani. (Agerpres)

Ország – világ

Mit üzennek az oltatlan
orvostanhallgatók?

(Folytatás az 1. oldalról)
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Rendkívüli ülés a Maros Megyei Tanácsnál

Nyolc út felújítására pályázik a megye

Glasgow-i klímacsúcs 
Moszkva elutasította Biden bírálatát

A Maros Megyei Tanács nyolc megyei útszakasz fel-
újítására nyújt be pályázatot az Anghel Saligny-
program keretében. A képviselő-testület tegnapi
ülésén elfogadta az erre vonatkozó határozatterve-
zeteket – közölte a megyei tanács sajtóirodája. 

Maros megye mintegy 380 millió lej értékben állított össze
projekteket, amelyeket november 8-ig kell benyújtani a prog-
ramot lebonyolító fejlesztési minisztériumhoz. 

– Maros megye garantáltan 140 millió lejt kaphat az 50 mil-
liárd lejes keretösszegből. Ez viszont nem azt jelenti, hogy
csak ennyit, abban az esetben, ha más régiók kevesebb pénzt
pályáznak, akár növekedhet is az összeg. Ezért is mertünk na-
gyot álmodni, és összesen nyolc projektet dolgoztunk ki az út-
hálózat fejlesztésére – fejtette ki Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke. 

A program keretében a Maros Megyei Tanács felújítaná a
136-os megyei út Erdőszentgyörgy–Bözöd–Hargita megye ha-
tára közötti szakaszát, a 153E jelzésű megyei utat kiszélesítené

Marosbogáton, a 135A jelzésű megyei út korszerűsítése a Ha-
vadtő–Havad–Nyárádszereda–Székelyhodos–153-as megyei
út kereszteződése között, a 142A jelzésű megyei út rehabili-
tációja a Vámosgálfalva–Szászbogács–Szeben megye határa
közötti szakaszon, a 154E jelzésű megyei út kiszélesítése
Szászrégen–Görgényoroszfalu–Görgénysóakna–Görgénya-
dorján– Görgényszentimre szakaszon, a 152A,151A,151-es
megyei út modernizálása Marosvásárhely–Mezőbánd–Mező-
sályi–Nagysármás– Beszterce-Naszód megye határa között, a
143-as megyei út rehabilitációja Dános–Keresd–Szeben
megye határa között, illetve a 151D jelzésű megyei út reha-
bilitációja Nyárádtő–Ákosfalva között szintén tervben van. 

– Az RMDSZ által kezdeményezett Anghel Saligny-terv
óriási lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy folytatni
tudjuk a megyei úthálózat korszerűsítését, és 2024-ig felújít-
suk a megyei utak 95 százalékát – hangsúlyozta Péter Ferenc. 

A Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter vezetésével ki-
dolgozott, Anghel Saligny mérnökről elnevezett fejlesztési
program hat évre szól, és célja, hogy 21. századhoz méltó élet-
körülményeket teremtsen a közösségeknek. 

Ilyen fertezett időkben, midőn a min-
den rangú és rendű virológusok és
WHO-funkcionáriusok ismertebbek a
média révén, mint mondjuk Hollywood
csillagai vagy a Mars bolygó felszíné-
nek kráterei, az embernek rengeteg
ideje akad esténként a képzelődésre, el-
mélkedésre, az ideális helyzetek és vi-
szonyok kigondolására. Persze csak
azután, hogy a gyermekekkel megtanul-
tuk a román leckét, megfejtettük a mér-
tanfeladatot, ágyba dugtuk őket, és a
tévé ostobaságai iránt kihunyt a lanyha
érdeklődésünk. Illetve a napszaknak
olyan órájában ülünk le gondolatfej-
lesztő kényelmes fotelünkbe, midőn az
e kontinensen lakó ismerőseinket és ba-
rátainkat, nemkülönben ellenségeinket
már nem illik telefonon felhívni.

Vannak természetszerűleg kivételek
is, amikor kedvenc ládánkban – ami
már régen színes, szélesvásznú, papír-
vékony készülék –, pl. vetélkedő zajlik,
olyan általános és relative zártkörű mű-
veltségcentrikus, melyhez mi is hozzá
tudunk szagolni, sőt vannnak kérdések,
amelyekre a versenyző előtt rávághat-
juk a választ. Ennek minősítésétől most
eltekintünk, fő a győzelmi érzet, a dia-
dalmas mindentudás illúziója, mely fel-
dobja egész esténket.

De most éppen semmi sincs, ami le-
kötné figyelmünket, és akkor eszünkbe
jut, miért is nem élünk ideális házban.
A feleség – egy másik, képzelt, de való-
ságosan házsártos Xanthippé – erre
azonnal visszaszól, és megkérdi: miféle
hülyeség az az ideális ház? Nem jó
neked ez a lakás, amiben élünk? Min-
dened megvan. Kényelmes, meleg,
tágas kilátással, csendes és mégis köz-
pontos. Mi kéne, tán a csillagok és a
Fort Knox kulcsa?

A fentebb említett hölgyről is meg
kell emlékeznem, ugyanis ő nem olyan
közismert, és nem csudálnám, ha egy-
szer felbukkanna a neve valamelyik
kvízműsorban. Ő Szókratész felesége:

„A férfi szellemi törekvéseivel szemben
értetlenül álló asszony közmondásos
példája. Jelképe az összeférhetetlen,
nyelves, házsártos, zsémbes, boldogta-
lan asszonynak.” (Wikipédia)

Az ideális házban csakis barátaink
laknak. Azok a családok, amelyekkel
öröm összejárni. Ebben az összezárt-
ságban, amikor esténként tilos a kint
császkálás, amikor bezárnak korcsmák,
vendéglők és kaszinók, szerencsejáték-
barlangok és szexpincék, bátran be-

csöngethetünk a II. emeletre, vagy
leslattyoghatunk csak papucsban az
első emeletre. Traccsparti, dominó,
bridzs, kártya, römi és skrabble-bajnok-
ságok, kis borozgatás vagy sörös közös
meccsnézés. Nem nagy tömbház, csak
mondjuk 20 lakásos, így is tehát tizen-
kilenc esténket változatos körülmények
között múlasztanánk. Van, akinek pom-
pás könyvtára van, a másik szenvedé-
lyes videógyűjtő, őrülten jó filmjei
vannak. Lemezeket gyűjt, zenebuzi,
jókat lehet nála bulizni vagy ellenkező-
leg: koncertezni. Egy másik családban,
sőt többen is azonos szakmai érdeklő-
déssel és szellemi profillal áldotta meg
őket az ég, a szülők, az iskolák és egye-
temek, mesteriskolák és ösztöndíjas ta-
nulmányutak stb. Nem is szólva egy
vérbő kvartettezésről, ugyanis az ideális
házban többen is tanultak zenét, játsza-
nak hangszeren is, áramszünet idején
gyertyafénynél Haydn vagy Mozart is
előkerül. Nem kopognak fel/le/át part-
viskefével, hogy tessék abbahagyni, este
tíz óra van, emberek!

Az ideális házban lakik legjobb ellen-
ségünk, aki lovagias és szolgálatkész.
Minden ellenünk kigondolt gonosztetté-
ről előzőleg előzékenyen informál.

Az ideális házban van felvonó és ké-
nyelmes lépcsőfordulók, ahol karszék is

vár a fáradt vándorra. Az ablakok zöld-
övezetre néznek, és van egy zárt park,
amelyhez csak a ház lakóinak van kul-
csa, nyáron vízmedence, télen házilag is
összebarkácsolható, fagyasztható jég-
pálya. A földszinten élelmiszerüzlet, ve-
gyesbolt, divatbutik, belső udvaros
cukrászda, ahová záróra után is kiül-
hetnek a házban lakó törzsvendégek. De
arról se feledkezzünk meg, hogy velünk
egy emeleten vagy kettővel feljebb lakik
egy fogorvos, egy általános orvos, a
földszinten az üzlet mellett egy arany-
kezű mester, aki mindent megjavít, és a
számítógépekhez és elektromos kütyük-
höz is ért...

És van mélygarázs és pince, padlás.
Tágas erkély, amelyen meleg nyári es-
téken olvasgatva, pityizálva, nyájas asz-
tali beszélgetésekbe merülve csak úgy
repülnek az órák. A kertben gyümölcs-
fák, szőlőskert, virágok, melyek még
nyílnak és csukódnak óraműpontosság-
gal, a bérci tető is ott van díszletként,
meg csöndes időben idelátszik a Har-
gita, és felhallatszik a Földközi-tenger
hullámmoraja. Hallani, miként dagaszt
a hold kedvenc öblünkben a hófehér
jacht alá bíbor tengert...

Nem folytathatja ábrándozását, mert
Xanthipphé azonal benéz a konyhából,
közleményben tudatja, hogy a gyerek az
online iskolában megint elégtelent ka-
pott szépírásból és gyalogos űrtúrából,
elfogyott az ásványvíz, és nincs itthon
egy szem krumpli sem, annak az idióta
szomszédnak épp most jutott eszébe,
hogy este tízkor bekapcsolja a fúrógé-
pet, és megszegezze a tyúkól hónap óta
lógó ajtaját, holnap nehéz napja lesz,
inspekció, hózárás, oltsd már el azt a
pokolgépet, ahogyan apám szokta volt
mondani.

Ilyenkor Szókratész magába roskad,
és előveszi kishitét és nyakmerevségét,
arra gondol, hogy nincs ideális szabad-
ság, oda a ház, sőt ma már ideák sin-
csenek. 

Szókratész és Xanthippé

Mezey Sarolta

Moszkva elutasította szerdán Joe Biden Vlagyimir
Putyinnak címzett előző napi bírálatát, amelyben az
amerikai elnök azt kifogásolta, hogy orosz kollégája
nem jelent meg a glasgow-i klímacsúcson, és or-
szága nem járult hozzá kellőképpen a nemzetközi
konferencia sikeréhez.

„Mi az ilyen kérdésfeltevéssel nem értünk egyet. Nem az a
célja Oroszország klímával kapcsolatos intézkedéseinek, hogy
valamilyen rendezvényhez időzítve hozzuk meg őket. Termé-
szetesen nem szeretnénk csökkenteni a glasgow-i rendezvény
fontosságát, de Oroszország klímával kapcsolatos cselekedetei
következetesek és nagyon komoly, átgondolt természetűek” –
mondta sajtótájékoztatóján Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvi-
vője. 

Joe Biden az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye
Glasgow-ban zajló 26. ülésének második napján azt mondta,

Kína nagy hibát követett el azzal, hogy nem vett részt csúcs-
szinten a rendezvényen. Hozzátette, hogy ugyanezt elmond-
hatja Oroszországról is. „A tundra ég, a szó szoros értelmében
ég. Náluk komoly, nagyon komoly éghajlatváltozási probléma
van, de ők hallgatnak, amikor szóba kerül, hogy ezzel valamit
tenni kell” – így Biden. Az Interfax szerint Peszkov erre rea-
gálva megjegyezte, hogy nemcsak a tundra ég, erdőtüzek van-
nak Kaliforniában, Törökországban és más országokban is, és
mindez ugyanannak a klímaváltozásnak a következménye,
amellyel Oroszország szembesül. Sőt – tette hozzá Peszkov –
bizonyos tekintetben Oroszország még súlyosabb éghajlatvál-
tozási problémákkal szembesül. 

Sem Hszi Csin-ping kínai elnök, sem Putyin nem vett részt
a glasgow-i klímacsúcson, holott Kína és Oroszország is azon
országok közé tartozik, amelyek nagymértékben bocsátanak
ki az éghajlatváltozást befolyásoló káros anyagokat. (MTI)



November 11-e és 14-e kö-
zött zajlik Marosvásárhely
egyik legrégebbi és legrango-
sabb összművészeti esemé-
nye, az immár 27. alkalommal
sorra kerülő nemzetközi
könyvvásár. Zajlik és nem is
zajlik – amint azt a szervezők
szerda délelőtti sajtótájékoz-
tatójukon elárulták, egy nap-
pal azelőtt értesültek róla,
hogy magát a vásárt, a hazai
magyar és a magyarországi
kiadók seregszemléjét nem
tarthatják meg. A járulékos
eseményeket, kiegészítő ren-
dezvényeket azonban igen,
így az idei könyvvásár kultu-
rális eseménysorozattá válto-
zik – sajnálatos módon
azonban: standok nélkül.

A közelgő rendezvénysorozat
helyszínén, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban tartott sajtótá-
jékoztatón részt vevőket a vásár öt-
letgazdája és főszervezője, Káli
Király István üdvözölte. Mint
mondta, szervezőtársaival hat hó-
napja szabadidejüket, lendületüket,
energiájukat áldozták arra, hogy
megszervezzék az idei Marosvásár-
helyi Nemzetközi Könyvvásárt. 

– Az erdélyi magyar könyvkiadás
kicsivé és elhagyatottá vált, és
ennek a rendezvénynek mindig az
volt a lényege, hogy Erdély köny-
ves seregszemléje legyen, hogy
azoknak a kiadóknak, amelyeknek
egy roppant szűk piac biztosítja a
megélhetését, teret adjon arra, hogy
a könyveik találkozzanak az olva-
sókkal, és kölcsönösen gazdaggá te-
gyék egymást. Nem kell taglalnom,
hogy mi a helyzet ma Romániában
és Marosvásárhelyen, de úgy
érzem, hogy ha néhány illetékesben
lett volna egy kicsivel több empátia

az erdélyi magyar könyvkiadás
helyzete iránt, akkor nem kénysze-
rülnék arra, hogy kijelentsem: az
idén sem lesz vásár. Nagyon szeret-
tük volna, hogy alkalmuk legyen az
erdélyi kiadóknak az újabb megmé-
rettetésre és egy újabb lélegzetvé-
telnyi oxigénre a túléléshez. Ezt egy
merev szemlélet megakadályozta.
Ha lett volna vásár, akkor 27 erdélyi
és magyarországi kiadó vett volna
részt rajta, a jelen körülmények
miatt eleve kisebbre terveztük, a
szokásos 240 négyzetméternyi felü-
let helyett csak 160 négyzetméter-
nyit terveztünk, de a kiadók
jelenléte, a könyvek tapinthatósága
feledtette volna azt, hogy ez a ren-
dezvény nem olyan terjedelmű,
mint amit a huszonötödik kiadásig
megvalósítottunk. A programjaink
megtartása ellen az illetékes szer-
veknek nem volt semmilyen kifo-
gása, így 2021-ben is a vásár a
járulékos és irodalmi programok
megtartására karcsúsodott. 

E programokról, tehát az idei,
megtartható könyvvásáron várható
eseményekről Szepessy Előd szer-
vező beszélt. 

– Egész évben abban reményked-
tünk, hogy az idén, még ha korláto-
zásokkal is, de helyet adhatunk a
kiadóknak, hogy legfontosabb kiad-
ványaikat bemutathassák. Nem így
történt, de ilyen körülmények között
is a szervező csapat feladata, hogy
minden lehetőséget megteremtsen
arra, hogy ez a pár nap a kultúráról
szóljon. Ezért elindult egy népszerű-
sítő kampányunk a Facebookon és a
honlapunkon, neves hazai és ma-
gyarországi szerzőket kértünk meg
arra, hogy osszák meg velünk első
olvasmányélményeiket, amelyek
megszerettették velük az olvasást. A
vásárrész elmarad, de a rendezvé-
nyeink egy részét közönséggel is
meg tudjuk tartani, a tavalyhoz ké-

pest ez is előrelépés. A rendezvé-
nyek elsősorban nagytermi előadá-
sok lesznek a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban, a jelenlegi jár-
ványügyi előírásoknak megfelelően
lehet részt venni rajtuk: zöldigazol-
vánnyal, amiből kiderül, hogy az il-
lető személy vagy oltott, vagy átesett
már a fertőzésen, PCR-tesztet nem
tudunk elfogadni. Az előadásokon a
nézőtér 30 százalékát lehet elfoglalni,
ezért a helyek száma korlátozott. No-
vember 11-e és 14-e között minden-
nap lesznek olyan előadások,
amelyekre közönségre várunk, ezek
egy részét jegyvásárlást követően
lehet megtekinteni, de lesznek olya-
nok is, amelyekre ingyenes, de hely-
foglaláshoz kötött a részvétel.
Ezeket a Biletmaster oldalon lehet
kiváltani, illetve foglalni.

A könyvvásár csütörtökön indul,
19 órától a Saját Faust című új, ön-
álló esttel jelentkezik Bogdán Zsolt
Jászai Mari- és UNITER-díjas szín-
művész, aki ezúttal az idén 70 éves
Markó Béla költő lírai életművének
keresztmetszetét viszi színpadra.
Erre az előadásra a színház nagyter-
mében kerül sor, és megtekintése
jegyvásárláshoz kötött. 

Pénteken 18 órától, szintén a
nagyteremben egy izgalmas iro-
dalmi est lesz Marosvásárhely, az
irodalom bölcsővárosa címmel,
amelyre marosvásárhelyi írókat,
költőket hívtunk meg, olyan szerző-
ket, akik valamilyen formában vá-
sárhelyinek tekintik magukat, itt
születtek, nőttek fel, vagy ezt a vá-
rost választották. Vendégünk lesz
Demény Péter, Káli Király István,
Király Kinga Júlia, Kovács András
Ferenc, Láng Zsolt, Markó Béla,
Szabó Róbert Csaba és Vida Gábor,
a beszélgetést pedig a nem maros-
vásárhelyi, de a szerzőket és a vá-
rost nagyon jól ismerő Mészáros
Sándor moderálja. Erre az előadásra

a belépés ingyenes, de előzetes
helyfoglaláshoz kötött.

Szombaton több programunk
lesz, a hagyományokhoz híven a
gyerekekre is figyelünk: 11 órától
kerül sor az Időradír című interak-
tív gyermekkoncertre, amelyet Bíró
Eszter és zenekara ad elő, ide is elő-
zetes, ingyenes helyfoglalás szük-
séges. Délután 5 órától a színház
Underground-termében kerül sor a
Könyv és fazék, avagy mit takarnak
a betűk arról, ami a fazékban fő?
című eseményre. Arra kértük meg-
hívottjainkat, hogy főzzenek, és
eközben beszélgessünk a főzésről
és az irodalomról. Vendégünk lesz
Szabó Cserna András, Darida Bene-
dek, Király Kinga Júlia, Kiss Judit
Ágnes és Nyáry Krisztián. Itt is
helyfoglalás szükséges.

Az eseménysorozat záró, nagy
rendezvénye szombaton 19 órától
kezdődik: az És Romeó, és Júlia
című előadás Vámos Miklós ötlete
volt, Mészöly Dezső fordítása alap-
ján Rudolf Péter és Nagy-Kálózy
Eszter előadásában világhírű pro-
dukcióvá vált. A záróeseményen
látható, jegyvásárlást követően
megtekinthető előadás Shakespeare
világát, a klasszikus történetet mu-
tatja be nem szokványos módon, a
színház nagytermében.

Mindezekkel párhuzamosan, a
könyvvásár ideje alatt a színház
Kistermében lehetőséget biztosí-
tunk azoknak az erdélyi magyar ki-
adóknak, akik minden évben részt
vettek a vásáron, hogy bemutathas-
sák az idén megjelent könyveiket,
olyan előadások és beszélgetések
keretében, amelyeket online közve-
títés formájában valósítunk meg.
Csütörtöktől vasárnapig, naponta
12 és 19 óra között online közvetí-
tés lesz, egymást követik majd az
események, amelyeket a könyvvá-
sár Facebook-oldalán lehet majd

élőben követni. Nagyon interaktív
és gazdag lesz az oldalunk, mert
arra vállalkoztunk, hogy ez az idő-
szak a könyvről, az olvasásról, a
szerzőkről szóljon.

A könyvvásár hagyományos gye-
rekprogramjairól Makkai Kinga
szervező szólt. 

– Akik követnek bennünket, tud-
ják, hogy milyen odafigyeléssel és
szeretettel fogadjuk minden évben a
gyerekeket. Az idén is szerettük
volna megajándékozni őket a könyv-
vel, a szerzőkkel való találkozás örö-
mével. Sajnos a színes és gazdag,
előkészített program nem valósulhat
meg, de az Olvasd el, és játssz ve-
lünk! című olvasójátékunkra, amit a
hetedik alkalommal hirdettünk meg,
elvárásainkon felül jelentkeztek gye-
rekek: 357 csapat, tehát több mint
ezer gyerek kapcsolódott be idén a
vetélkedőbe. Elkezdődött a pálya-
munkák értékelése, sajnos az idén el-
marad a döntő, ezért a beküldött
munkák alapján díjazunk, és ímél-
ben értesítjük a nyerteseket. Az író-
olvasó találkozókat a gyerekekkel és
a szerzőkkel az idén is megtartjuk,
az írókkal való beszélgetéseket a Fa-
cebook-oldalunkon egyenes adásban
fogjuk közvetíteni: csütörtök este a
középiskolásokat várjuk a Kiss Judit
Ágnessel való beszélgetésre, vasár-
nap 10 órától a negyedik osztályoso-
kat, ekkor Alfonzi Gergellyel,
vasárnap 12 órától pedig Szabó Ró-
bert Csabával fogok beszélgetni.

A sajtótájékoztató végén Káli Ki-
rály István elmondta: az erdélyi ma-
gyar kiadóktól kapott adatok alapján
kiderült, hogy 2020-ban valameny-
nyi, a kérdéseire válaszoló kiadó 35
és 70 százalék közötti forgalomcsök-
kenést tapasztalt, ezért is lett volna
fontos mindenki számára az idei ese-
ménysorozat vásárrészének megtar-
tása, amelyet egyébként nagy
szeretettel támogatott volna a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal,
a Maros Megyei Tanács, a Nemzeti
Kulturális Alap, az RMDSZ és a
Communitas Alapítvány, a Bethlen
Gábor Alap és az Aages cég.

– Hogyan látja a kétnyelvű
román–magyar utcanévtáblák körül
kialakult helyzetet?

– Jelenleg a Románok Egyesülé-
séért Szövetségnek, az AUR-nak az
az egyik foglalatossága, hogy ne a
városfejlesztést támogassa, hanem
támadja a multikulturalitást. Való-
színűleg megtörtént a feljelentés,
legalábbis Dan Tanasă elmondása
szerint. Ennek értelmében egy új
tanácsi határozatot készítünk elő.
A főtér környékén kihelyeztünk
néhány kétnyelvű táblát, egészen
addig, ameddig a közbeszerzési el-
járás lezárul. A decemberi ülésen
várhatóan elfogad a tanács egy
olyan határozatot, ami tartalmazza
azt a jogi keretet, amely értelmé-
ben folyamatosan fogjuk cserélni a
táblákat, vagy pótolni fogjuk őket
a kétnyelvűség elve szerint. Jelen-
leg a kollégák ezen a határozaton
dolgoznak, hogy mire megérkeznek
a táblák, a jogi háttér is legyen
adott. 

– A főtér környékén kihelyezett
táblákra nem volt tanácsi határo-
zat, vagy egyáltalán szükség lett
volna rá?

– Volt 2010 óta legalább négy, az
utcanévtáblák kétnyelvűsítésére vo-
natkozó tanácsi határozat. A 2017-
es határozatot a prefektúra
megtámadta, most a jogászoknak a
feladata az, hogy megállapítsák,
hogy a sok tanácsi határozatból ép-
penséggel melyik az aktuális, és mit
lehet tenni. A kétnyelvűségre vonat-
kozó törvény lehetővé teszi a két-
nyelvű feliratok elhelyezését a
településeken, és nem csak utca-
névtáblákat, hanem intézmények

homlokzatán is. Több székelyföldi
város is pert nyert Dan Tanasă
ellen, így törvényerőre emelték azt,
hogy az utcanévtábla is a kétnyel-
vűség része. Tulajdonképpen, ha a
tanácsi határozat az egyetlen aka-
dály, akkor ez is meg lesz oldva
december folyamán.

– Mikor cserélik ki az utcanév-
táblák java részét?

– Amikor a közbeszerzés végle-
gesítődik, elvileg december folya-
mán, akkor körülbelül 50
utcanévtábla cseréje történik meg.
Itt nem egyszerűen csak a két-
nyelvű táblákról van szó, hanem a
karbantartási cseréről is. Az előző
adminisztráció által kihelyezett
egyszerű lemezre ráragasztott fólia
az idők során tönkrement, elszíne-
ződött. Ki kell cserélni ezeket zo-

mánctáblákra, amelyek valóban
hosszú távon, akár 100 évig is tud-
ják szolgálni a várost. Amellett,
hogy kihelyezzük a kétnyelvű fel-
iratot, minden táblán látszani fog az
is, hogy az adott utcában honnan
kezdődik az épületek számozása,
hiszen ezáltal egyszerűbb a tájéko-
zódás. Ideje, hogy Marosvásárhely
ilyen szempontból is  az európai
városok sorába emelkedjen. Az
egyik ilyen városrész, ahol lecse-
réljük a táblákat, a Szabadság utca
környéke, továbbá azt is figye-
lembe vesszük, hogy hol vannak
nagyon tönkremenve a táblák.
Ezen túlmenően decemberben fel-
szerelik az Ady Endre utcanévtáb-
lákat, a mostani Rovinari utca
visszakapja korábbi nevét, ismét
Ady utca lesz.
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Tanasă újabb magyarellenes
akcióval mérgezi a magyar
és román közösség közötti
kapcsolatot Marosvásárhe-
lyen.

A hozzá hasonló politikusokról
az elmúlt három évtized demok-
ráciájában kivétel nélkül bebizo-
nyosodott, hogy pályafutásuk
során érdemi és építő jellegű
munkát nem voltak képesek vé-
gezni, a gyűlöletkeltés, a feszült-
ség szítása pedig ennek leplezését
szolgálta. 

Parlamenti képviselőként lehe-
tősége lenne arra, hogy a politiká-
ban nagyobbat alkosson, de
egyelőre ezzel a lehetőséggel nem
tud élni. 

A hamis híreket, összeesküvés-
elméleteket népszerűsítő, az em-
bereket megvezető populista
politikusok miatt vannak tele az
intenzív osztályok, nem a kétnyel-
vűség miatt.

A gazdasági problémákra,
üzemanyagárak, építőanyagárak
emelkedésére megoldásokkal je-
lentkezni nem tudó, ezeket a
problémákat mesterséges ügyek
szításával elkenő politikusok
miatt küszködnek az emberek a
napi megélhetésért, nem a két-
nyelvűség miatt.

„Szégyenletes, hogy a képvise-
lőház esélyegyenlőségi bizottsá-
gának egy ilyen ember a vezetője.
Akit zavar a kétnyelvűség, annak
sok köze nem lehet a valós esély-

egyenlőség megteremtéséhez. A
Dan Tanasă-féle nacionalista po-
litikai „betyárokra” nincs szük-
ség. Ha lenne bátorsága a
vásárhelyi emberekkel szóba
állni, rájönne, hogy ez a város ha-
ladó gondolkodású, és az itt élők
felismerték, hogy együtt erőseb-
bek, értékesebbek és hatékonyab-
bak vagyunk. Ezért tud a városi
tanácsban az RMDSZ-frakció
minden más politikai alakulattal
együttműködve ügyeket megol-
dani” – mondta Kovács Mihály
Levente, az RMDSZ marosvásár-
helyi szervezetének elnöke.

A marosvásárhelyi önkormány-
zati testületben többnyire egyetér-
tés van, ezért a magyargyűlölet
egy importpolitikusnak jutott, akit
sem a vásárhelyiek, sem a Maros
megyeiek nem akartak, akinek
semmi köze Vásárhelyhez, nem
érti az itteni emberek lelkületét.

Marosvásárhelyen hosszú idő
után megdőlt a régi rendszer, és ez
a román–magyar összefogásnak
köszönhető. Városunk elindult a
változás útján. A fejlődést pedig a
román és a magyar emberek egya-
ránt látják. 

A magyargyűlölő Tanasănak
pedig ez nyilvánvalóan nem tet-
szik. 

Ne hagyjuk, hogy újra egymás
ellen ugrassza közösségünket! Ne
engedjünk az uszításnak!

Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete

A Dan Tanasă-féle 
nacionalista politikai 

„betyárokra” nincs szükség 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Ez ma gond?

A jövő hét végén kezdődik a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
Kulturális eseményekkel – de vásár nélkül

Kaáli Nagy Botond



Gyakorlatilag a mindennapi
életünk része lett a szoron-
gás, és a lassan több mint
másfél éve tartó járványhely-
zet csak fokozta ezt az állapo-
tot. Így a szorongás ma már
nem egy kórkép, hanem
egyre több embert érintő ma-
gatartás, létfilozófia – hang-
zott el dr. Ferenczi Enikő
mentálhigiénés szakember
Szorongások nélkül című, ok-
tóberi előadásában, amelyet a
Duna Ház Facebook-oldalán,
az online Lélekműhely kereté-
ben követhettek a téma iránt
érdeklődők. A szakember ez-
úttal is számos megszívle-
lendő jó tanáccsal látta el
közönségét, megtudhattuk,
miért érdemes néha egy kis
„semmittevésre” is időt
szánni, amikor csak „lóbáljuk
a lelkünket”.

Az előadó rámutatott: a szoron-
gásnak többféle típusát ismerjük, az
egyik legismertebb a generalizált
szorongásos betegség, egy másik,
ami szintén ismerős, az a fóbiáknak
a színes csoportja, ugyanakkor bi-
zonyára mindenki találkozott már a
környezetében pánikrohamokkal
küszködő emberrel. 

– Ha belegondolunk, hogy húsz
évvel ezelőtt csak az amerikai fil-
mekben láttuk, hogy a papírzacskót
előkapják, és beleszuszognak, ma
már, ha bemennénk az alsó tago-
zatra, és azt mondanánk a gyere-
keknek, hogy pánikroham,
mindenik tudná, hogy ez az a hely-
zet, amikor az ember nem kap leve-
gőt – jegyezte meg. 21. századi
jelenség az akut stressznek a za-
vara, ugyanis manapság nagyon
stresszes életet élünk, és nagyon
sok mindent át kellene alakítanunk
magunkban, főleg meg kellene ta-
nulnunk dolgokat ahhoz, hogy kie-
gyensúlyozott, boldog életet
tudjunk élni. Amivel szintén egyre
gyakrabban találkoznak a szakem-
berek, az a poszttraumás stressz,
ami azután marad fenn, hogy valaki
átél egy mély, akut helyzetet.
A torokban érzett gombóctól 
a hasfájásig

Előadása során dr. Ferenczi
Enikő azokra a jelekre is kitért,
amelyek szorongásra utalnak. Ami-
kor megjelennek az emberek a terá-
pián, még meg sem szólalnak, de
ahogy leülnek, ahogy viselkednek,
az már sok mindent elárul. Az egyik
jele a szorongásnak a nyugtalanság,
felfokozottság, a gombóc érzése a
torokban. Másik tipikus tünet, ami-
kor olyan érzésünk van, hogy egy

nagy téglát ráhelyeztek a mellka-
sunkra, nem elég a levegő, amit be
tudunk szívni, légszomjat érzünk.
Szintén erre utalhat, ha valaki állan-
dóan türelmetlen és ingerlékeny,
nem lehet hozzászólni, és sok eset-
ben már a család is megfogalmazza,
hogy elviselhetetlen az illető. A kör-
nyezet általában hamar észreveszi a
jeleket. A kérdés csupán az, hogy
vannak-e a környezetünkben olyan
emberek, akik el merik ezt mondani
nekünk, illetve mi képesek va-
gyunk-e ezzel szembenézni. Szin-
tén gyakori a szorongó embereknél
az álmatlanság, van, aki elmegy te-
rápiára, de azt mondja, nincs semmi
baja, csak napi 12 órát dolgozik, és
nem tud aludni. Hiába nyúl altató-
hoz, nem segít, mert a gondolatai és
az érzései rátelepednek.

Egy másik tipikus tünet, amely
gyakran jelen van felnőtteknél is, de
főként a gyerekeknél – ugyanis
egyre több a szorongó gyerek –,
hogy szüntelenül fáj a gyomra,
annak ellenére, hogy kivizsgálták,
és nem találtak semmiféle szervi
problémát. Ugyancsak tipikus jel-
lemzők a hasmenés, valamint a fej-
fájás. A szakemberek szerint,
amennyiben hosszabb ideig, 
mintegy hat hónapig fennállnak
ezek a panaszok, már szorongásos
állapotról beszélhetünk, és főleg az
utalhat erre, hogy nincs egy kézzel-
fogható ok a háttérben, csak érzi az
egyén, hogy rosszul van, szorong,
de tulajdonképpen nem tudja, hogy
mitől. Ebben különbözik a szoron-
gás a félelemtől, hiszen amikor fé-
lünk, tudjuk, hogy mitől. A
szorongó ember esetében ez életér-
zéssé válik, és borzalmas úgy élni,
hogy nem történik semmi különös
az életében, ami ezt kiváltaná,
hanem mindenért szorong.

Dr. Ferenczi Enikő rámutatott:
sokféle magyarázata van annak,
hogy miért van jelen az életünkben
ez a diagnózis, egyrészt lehet vala-
milyen betegségnek (például a túl-
működő pajzsmirigynek) a
melléktünete. De ugyanakkor a sze-
mélyiségtípussal, illetve azzal is
összefüggésbe hozható, hogy mit
„hozunk” szüleinktől, nagyszüle-
inktől. Mint mondta, a szakemberek
szerint vannak szorongó személyi-
ségtípusok, akiknek az életét szem-
lélve úgy tűnik, mintha nekik
jólesne, hogy szorongva élik az
életüket. A másik, amit érdemes
megvizsgálni, hogy az azonos nemi
vonalon az édesanyánk, nagy-
anyánk milyen volt, és ebből mi mit
viszünk és adunk majd tovább a
gyerekeinknek. Ebben az a fantasz-
tikus, hogy úgymond elvághatjuk
ezt a fonalat, ha tudjuk, hogy a mi
családunkban visszatérő dolog a
szorongás, nekünk dolgoznunk kell
rajta, és külön figyelni arra, hogy ne
adjuk tovább a következő generáci-
ónak.
Gyógyszeres kezelés 
és pszichoterápia

A szorongás kezelése kettős, a
gyógyszereket a pszichoterápiával
szokták kombinálni, és a pszicho-
terápia címen tulajdonképpen kog-
nitívviselkedés-terápiára küldik a
szorongásos betegeket, egy torzult
gondolkodásmenetet próbál a tera-
peuta megváltoztatni. Ez is bizo-
nyítéka annak, hogy a
gondolataink mennyire meghatá-
roznak, azok vagyunk, ahogyan
gondolkodunk.
Túlértékeljük a kedvezőtlen 
események valószínűségét

Ha magunkba nézünk, valójában
számos jelét fedezhetjük fel annak,
hogy hajlamosak vagyunk a szoron-

gásra. Például, ha hajlamosak va-
gyunk túlértékelni a rossz esemé-
nyek valószínűségét, illetve saját
magunkat lebecsüljük, előre kije-
lentjük, hogy ez nekem biztosan
nem fog sikerülni. Vagy akár egy
nehéz helyzethez úgy közelítünk,
hogy ezt nem bírom ki. A mentálhi-
giénés szakember szerint nagyon
gyakori a szociális szorongás, ami-
kor társaságba kell menni, fel kell
lépni, meg kell szólalni. Ezek a dol-
gok már gyerekkorban jól láthatók,
és szépen alakíthatók is, például a
gyereknek, aki nem akar emberek
közé menni, ne úgy segítsünk, hogy
ráhagyjuk, hogy maradjon otthon,
hanem tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy elcsaljuk, és meg-
tapasztalhassa, milyen fantasztikus
érzés emberekkel együtt lenni. Fia-
tal pácienseknél gyakori, hogy azt
mesélik el, hogy mennek az utcán,
és mindenki őket nézi. A terapeuta
persze nem mondhatja, hogy ugyan
már! Ettől ugyanis be fog zárkózni
a páciens, hiszen ő ezt így éli meg,
viszont lehet arról beszélni, hogy
mi van a háttérben, mit élhet át egy
tinédzser, aki attól szorong, hogy az
úton mindenki őt nézi. Hasonló a
helyzet, amikor társaságban ketten-
hárman összesúgnak, és ránk néz-
nek, és mi azonnal arra gondolunk,
hogy rólunk beszélnek. Tényleg azt
gondoljuk, hogy ennyire fontosak
lennénk? Vagy ha rólunk is beszél-
nek, mit árt az nekünk? – tette fel a
kérdést az előadó, aki szerint minél
bizonytalanabb, minél szorongóbb
az ember, annál inkább azt hiszi,
hogy a világ folyamatosan követi őt.
Merjünk szembenézni 
a félelmeinkkel

Előadása végén dr. Ferenczi
Enikő számos jó tanáccsal látta el
hallgatóságát annak érdekében,
hogy megpróbáljuk kiszorítani a
szorongást az életünkből. Mint
mondta, fontos, hogy ne féljünk
segítséget kérni, hiszen az nem
szégyen. Ha az embernek olyan a
hite, az életfilozófiája annak érde-
kében, hogy növekedni tudjon, tud
úgy is tekinteni a nehézségekre,
mint lehetőségre. Viszont be kell
látnunk, hogy vannak helyzetek,
amelyeket mi magunk nem tu-
dunk megoldani. Nem szégyen
megosztani a fájdalmunkat és ne-
hézségeinket, egy dologra azon-
ban érdemes figyelni: arra, hogy
kivel. Merjünk beszélni erről
olyan embereknek, akiknek a se-
gítségére és figyelmére számítha-
tunk. Legyenek emberek az
életünkben, akiknek el merjük
mondani, hogy én is szorongok, én
is félek; félelmet vált ki belőlem
ez a vírus, mert ismerőseim haltak
meg, és talán, ami a legnehezebb,
hogy előhozta a halálfélelmünket.

Emellett fontos, hogy merjünk
szabadnak lenni, hiszen ez
egyenlő azzal, hogy tanuljuk meg
önmagunkat szeretni és tisztelni,
illetve rendezzük le a múltat, en-
gedjük el, ugyanis ha a múltunk
vezet minket, akkor lehet, hogy el-
kezdünk szorongani, és nem le-
szünk szabad emberek.
Hasonlóképpen fontos, hogy mer-
jünk szembenézni a félelmeinkkel,

elemezzük és tegyük helyre a kap-
csolatainkat. Ugyanakkor vállaljuk
be a konfliktusainkat: nem érdemes
konfliktusokban élni, mert rengeteg
energiát szív le belőlünk, ha folya-
matosan arra gondolunk, hogy
mennyire haragszunk a másik em-
berre. 

A szakember a tudatosság jelen-
tőségéről is szólt, fontos, hogy érez-
zük, hogy az életünk nagy részének
az irányítása a mi kezünkben van.

Megjegyezte, hogy az egyik leg-
gyakoribb kérdés az utóbbi időben
az egyéni terápián a pénz, hiszen a
kiegyensúlyozott, boldog életnek
egyik feltétele a kiegyensúlyozott
gazdasági helyzet. Amikor hónap
vége felé azt látja valaki, hogy a
bankkártyájának a tartalma kezd a
nullához közeledni, vagy huszadika
körül már kiürül a családi kassza, az
bizony kivált némi szorongást az
emberben. Ezért fontos ezen a téren
is a tudatosság, a pénzbeosztás,
ugyanis gyakori, hogy az emberek
többet költenek, mint amennyit ke-
resnek.
Néha csak úgy 
„lóbáljuk a lelkünket”!

A mentálhigiénés szakember
hangsúlyozta: néha engedjünk
teret a pihenésnek és a kikapcsoló-
dásnak, olyankor ne csináljunk
semmit, csak a „lelkünket lóbál-
juk”. 

– Ha nem tesszük meg, nem tud-
juk magunkból kihozni a legjobbat.
És a „semmit csinálásra” nem akkor
van szükség, amikor nincs por a bú-
toron, nincs mosatlan, tele van a
hűtő ennivalóval, hanem akkor,
amikor úgy érzem, az életem kezd
széthullni. Amikor azt érzem, hogy
nem én irányítom, elkezdek szoron-
gani, és nem tudok uralkodni fe-
lette. Egy rossz érzés van bennem,
ami csak rosszabb lesz – világított
rá. Hozzátette, sajnos egyre több a
szenvedélybeteg, akik gyakran úgy
indulnak el a lejtőn, hogy csupán
hazamennek egy rossz nap után,
amikor esetleg kiborította őket a
főnök, vagy fogytán a pénzük, és
úgy próbálják enyhíteni az ezáltali
szorongást, hogy isznak egyet.
Aztán holnap megint, két hónap
múlva már kettőt, egy idő után
pedig minden este. Ha a minden-
napi szorongását így próbálja oldani
valaki, egy idő után szenvedélybe-
teggé válhat. 

Ezért fontos, hogy más utakat vá-
lasszunk, például rendszeresen fel-
töltődjünk zene, sütés vagy egy
hobbi révén, amit azért csinálunk,
mert jól érezzük magunkat tőle. A
hobbi mellett a barátoknak is óriási
szerepük van, fontos, hogy a férfi-
aknak is legyen legalább egy olyan
barátjuk, akit bármikor felhívhat-
nak.

A szakember szerint arra is érde-
mes odafigyelni, hogy a gondolata-
ink és érzelmeink között egyensúly
legyen, ugyanis ha egyet gondo-
lunk, de mást mondunk azért, mert
úgy érezzük, azt akarják hallani a
környezetünkben lévők, és ezáltal
próbálunk elkerülni vagy megol-
dani konfliktusokat, az előbb-
utóbb szorongást fog kelteni
bennünk.
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A mai nemzedék életének talán soha
nem volt olyan mértékben része a
halál és a gyász, mint az elmúlt más-
fél évben. A koronavírus-járvány kö-
zepette szinte hetente derül ki
egy-két ismerősről, hogy elveszítette
szerettét, a híradások naponta több
száz elhunytról szólnak, akik valaki-
nek a szülei, nagyszülei, gyerekei, ro-
konai. Családok ezrei gyújtottak
november 1-jén gyertyát azon szeret-
teik emlékére, akiket váratlanul,
egyik napról a másikra ragadott el kö-
zülük a halál úgy, hogy el sem tudtak
búcsúzni, talán el sem tudták tisztes-
ségesen temetni elhunyt szerettüket,
mert ők maguk is kórházban vagy el-
különítésben voltak. A halottak napja
alkalmával a gyászfeldolgozásról be-
szélgettünk Nagy Gizella mentálhigié-
nés segítő, gyászkísérővel, aki Kedei
Ibolyával veszteségfeldolgozó cso-
portokat vezet a Bolyai téri unitárius
egyházközségnél. 

– A több mint másfél éve tomboló járvány
okozta veszteségeket, családi tragédiákat
látva merült fel az igény, hogy gyászfeldol-
gozó csoportokat indítsanak? 

– Az egyéni gyászkísérések ideje alatt fo-
galmazódott meg a csoport indításának a
gondolata. Beszélgetések közben elhangzott
többször is, hogy jó lenne egy olyan közös-
ség, melynek tagjai hasonló helyzetben van-
nak. Erre az igényre a világjárvány
ráerősített, hiszen a közösség ereje mint vé-
dőburok hirtelen megszűnt létezni. Magára
maradottá vált az egyén a gyászában. Sok
esetben még a család sem gyűlhetett össze,
vagy ha igen, a gyógyító ölelések a félelem,
az óvatosság vagy a tiltás miatt elmaradtak.
Olyan esetek is voltak, amikor a gyermek
nem mehetett el a szülő temetésére, mert ka-
ranténban volt. A veszteség fájdalmára még
a bűntudat és ránehezedett. A végtisztesség
megadásának a feltételei és a módja is átala-
kult. A halál fájdalmát enyhítő rítusok sem
voltak sok esetben gyakorolhatók. Az ember
úgy lett teremtve, hogy vágyjon a közös-
ségre, kívánjon találkozni a másik emberrel,
mert érezni akarja, megtapasztalni újra meg
újra a közösség megtartó, megerősítő erejét.
Az elmúlt esztendő ezt az igényt erősítette
meg és hívta elő sok emberből. A csoport,

annak ellenére, hogy 6, legfeljebb 12 részt-
vevővel működik, pótolhatja a kisközösség
hiányát. Egymásba kapaszkodva talán köny-
nyebb elviselni a veszteség terhét. 

– Ha jól tudom, egy amerikai módszerrel
dolgoznak. Miben áll ez, illetve összeegyez-
tethető-e egy amerikai módszer a mi erdélyi
szokásvilágunkkal? 

– Nem mindig van szükség valamilyen ta-
nult módszerre. Elég, ha érző szívvel, értő fi-
gyelemmel hallgatni tudunk, ezáltal tudtára
adjuk a gyászolónak, hogy fontos, amit
mond. Az amerikai gyászfeldolgozó mód-
szert John W. James és Russel Friedman a
saját megtapasztalásaikra alapozva dolgozták
ki. Ez a módszer egy cselekvéssor, egy esz-
köz, amit bármikor elő lehet venni, és mindig
segíthet tovább haladni a veszteségfeldolgo-
zás útján. A módszer kézikönyvét használva
dolgozunk, ami szerintem elsősorban azért
jó, mert nem kell szorongani senkinek, hogy
vajon a találkozásokon mi fog történni. 

A következő kérdésre visszakérdezek:
vajon ma mi egyeztethető össze a mi erdélyi
szokásvilágunkkal? Az utóbbi majdnem két
évben arra kényszerültünk, hogy folyamato-
san változtassunk a szokásrendünkön. Sok
esetben még az is tiltva volt, hogy halott hoz-
zátartozónkat az erdélyi hagyományaink sze-
rint helyezzük koporsóba és kísérjük utolsó
földi útjára. Hány meg hány megválaszolat-
lan kérdés, el nem jajgatott, ki nem sírt fáj-
dalom maradt a gyászolókban a kialakult
helyzet miatt! Ez az amerikai módszer sze-
rintem épp abban segíthet, hogy a búcsú nél-

kül távozott szerettünktől valamilyen módon
mégis elbúcsúzhassunk.  Összeköti a kogni-
tív folyamatokat az érző szívvel, és cselek-
vésre bír bennünket. Egy kapaszkodó a sok
közül, és mindegy, hogy milyen szokásrend-
ben nőttünk fel, segíthet, ha mi is akarjuk. 

– Természetesen minden gyászfolyamat
egyedi, ellenben a szakirodalom szerint
ennek vannak bizonyos szakaszai. Melyek
ezek? 

– A gyászfeldolgozásra nincs recept. Való-
ban egyedi. A segítőnek az a dolga, hogy tá-
mogassa a gyászolót megtalálni a saját útját,
és azon úgy haladjon vele, hogy a veszteség-
től szenvedő ne sérüléseket halmozzon fel,
hanem kapaszkodókat találjon. Elisabeth
Kübler Ross nevéhez fűződik az úgynevezett
szakaszos felosztás. Azt azonban meg kell
jegyeznem, hogy ez a csodálatos, svájci szár-
mazású pszichiáter asszony a szakaszokat a
haldoklóknál figyelte meg és írta le. Meg-
döbbentette, amikor a kórházban azt látta,
hogy a haldoklókat igyekszik mindenki elke-
rülni. Ő melléjük ült, és abban próbált segí-
teni nekik, hogy a legmélyebb aggodalmaikat
felszínre hozzák és kimondják. A megfigye-
lései alapján öt szakaszt határolt el egymás-
tól: elutasítás vagy tagadás, düh, alku,
depresszió és elfogadás. David Kessler, aki
közvetlen munkatársa volt, kiegészítette az öt
szakaszt egy hatodikkal: értelmet találni, azaz
újra értelmet adni az életnek. Talán ez a leg-
nehezebb a gyászfolyamatban, hiszen egy ki-
csit mi is meghalunk, amikor legféltettebb
kincseinket, szeretteinket veszítjük el. Nehéz
úgy visszatalálni a teljesen átalakult éle-
tünkbe, hogy célja legyen a napjainknak, ész-
revegyük a csodákat, és megérezzük a hálát
a szívünkben, hogy újra hinni és örülni tud-
junk. Az istenhittel élő embernek is hirtelen
megtörhet a bizalma. 

Többféle szakaszolásos elmélet született.
A szakaszos felosztás viszont nem azt jelenti,
hogy kötelezően végig kell menni mindeni-
ken, felcserélődhetnek, kimaradhatnak egyes
szakaszok. De az is megtörténhet, hogy
egyáltalán nincsenek szakaszok. Nincs tör-
vényszerűség, az egyén alkalmazkodó képes-
sége, pszichológiai immunitása, rezilienciája
szabja a törvényt, alakítja a folyamatot. Ta-
lálkoztam már olyan gyászolóval is, aki a tra-
gédia után mintha egy kövületbe zárta volna
a fájdalmát, úgy tett, mintha semmi sem tör-
tént volna. Azt mondta, hogy halál nem léte-
zik, és neki nincsenek halottjai, az élet
ugyanúgy megy tovább. A tagadás nem meg-

oldás, megbetegedéshez vezethet. Érző em-
berek vagyunk, engedjük, hogy fájjon a vesz-
teség. Ne zárjuk magunkba a fájdalmunkat.
Merjünk sírni, merjünk gyászolni, merjünk
segítséget kérni.

– Gyakran mondják a gyászolóknak, már-
már klisészámba megy, hogy idővel könnyebb
lesz. Van-e ennek igazságalapja? Mi az, ami
akadályozhatja, illetve mi segítheti ezt a fo-
lyamatot, nehezebb-e a feldolgozás akkor, ha
az egyén úgy érzi, maradtak elvarratlan szá-
lak, ki nem mondott dolgok közte és az el-
hunyt között? 

– Csak a hagyományos szokásrendünkben
lehet időtartamról beszélni (hat hét, fél év,
egy év), és ez is a gyászruha viselésére és a
közösségi életbe való visszatérésre vonatko-
zik. Elveszített szerettünk hiányát életünk vé-
géig érezzük. A gyászfolyamatnak nincs
meghatározható időtartama. Edit Eva Eger
holokauszt-túlélő, pszichiáter azt mondja,
hogy „Az idő nem gyógyítja be a sebeinket.
A gyógyulásunk azon múlik, mihez kezdünk
az időnkkel”. Az elvarratlan szálak, a meg
nem oldott konfliktushelyzetek, a ki nem
mondott gondolatok, a meg nem fogalmazott
érzések, az elmaradt megbocsátás vagy bo-
csánatkérés mind nehezíthetik a gyászfolya-
matot, sőt elakadást, megrekedést
okozhatnak. Jelen helyzetünkben a gyászfel-
dolgozást nagyon sok minden nehezíti. A
kórházba szállított beteggel a kapcsolat meg-
szakadása a bizonytalanság, a félelem, az ag-
godalom, a rettegés terhét égeti bele a
hozzátartozó lelkébe. Ehhez társul a tehetet-
lenség dühe, a kétségbeesés, hogy még a mi-
nimális végtisztességet sem adhatta meg a
szerettének. A találkozások korlátozása, a
személyes találkozásokkal járó féltés és féle-
lem csak jobban nehezíti a gyászfeldolgozást.
Mindig szerettem megölelni a gyászolót, ha
ő is igényelte. Egy ilyen ölelés a könnyek, a
szomorúság csendjében többet jelent a sza-
vaknál. Éreztetni tudjuk a szenvedővel, hogy
vele vagyunk. Annak, aki igényelné az öle-
lést, bármennyire is sugározza a szemünk a
maszk fölött az együttérzést, csak szavak ma-
radnak a szavak. Elmarad az igazi, a fizikai
megkapaszkodás érzésének a varázsa.

– Mindenki különböző módon éli meg a
gyászt, van, aki egyedül is meg tud birkózni
vele, más pedig segítségre szorul. Melyek
azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy az
egyénnek szakemberi segítségre van szük-
sége, mert nem képes egymagában feldol-
gozni az őt ért veszteséget? 

– Igen, van, aki szereti egyedül intézni a
dolgait, még akkor is, ha ő maga is érzi, nincs
hozzá elég ereje. Ez a gyásszal is így van. És
van, akinek sikerül. A bajban lévő ember nem
mindig képes segítséget kérni. Általában va-
lamilyen átmeneti energiafelszabadító tevé-
kenységbe kezdünk. A jelek különbözőek
lehetnek, nem is mindig kellően szembetű-
nőek. Van, aki a gyászruhát nem akarja le-
tenni. Van, aki úgy tesz, mintha semmi sem
történt volna, nem beszél a benne dúló harc-
ról, vívódásról. Van, aki bezárja magát saját
bánatának a börtönébe, nem tud többé sem-
minek örülni, elfordul az örömteli történések-
től, gépiesen cselekszik. Van, aki
folyamatosan a múltba menekül, nem tud
visszatalálni a jelenbe. Van, aki valamilyen
pótcselekvéssel próbálja elterelni a figyelmét.
Álmatlanság, étvágytalanság, állandó kime-
rültség érzése, koncentráció hiánya mind-
mind lehetnek figyelmeztető jelek. Ezek a
jelek azonban természetesek egy gyászfolya-
matban. Akkor okoznak gondot, ha nagyon
hosszú ideig jelen vannak a gyászoló 
életében.
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Másfél év alatt családok tízezrei veszítették el szeretteiket
A járványhelyzet nehezíti a gyászfeldolgozás folyamatát 

(Folytatás a 7. oldalon)
Fotó: Nagy Tibor



–  A környezet általában a legjobb szándék
ellenére sem képes jól vigasztalni: a Légy
erős; Az élet megy tovább; Az idő majd min-
dent megold... típusú klisék nem biztos, hogy
segítenek. Hogyan tudunk hatékonyan segí-
teni, ha valaki a környezetünkben gyászol? 

– Nagyon sokszor a puszta jelenlétünkkel.
Tudatjuk vele, hogy bármikor felhívhat, hogy
számíthat ránk, hogy segítséget kérhet. A mi
erdélyi kultúránkban sok esetben az elkerülő
magatartást választjuk szívesebben. Mit kér-
dezhetek a gyászolótól, mit mondhatok neki,
egyáltalán hogyan szólíthatom meg? Nagyon
sokszor túlgondoljuk, pedig csak annyi kel-
lene, hogy viselkedjünk természetesen. Ne
legyünk mesterkéltek. Ne akarjunk minden-
áron mondani valamit. Ne akarjuk tanácsok-
kal ellátni, és ne árasszuk el hasonló esetek
mesélésével. Nem erre van szüksége a gyá-
szolónak. Mi hallgassuk őt, ne ő hallgasson
minket. És hallgassuk értő figyelemmel, sze-
retetteljes szívvel, és biztosítsuk arról, hogy
számíthat ránk. Nagyon kedves ismerősöm
elmondta, hogy amikor a férjét hirtelen, na-
gyon fiatalon elveszítette, és egyedül maradt
két kicsi gyermekével, a legnagyobb támasza
egy amerikai barátjuk volt, aki mindennap
felhívta telefonon, és megkérdezte, hogy van.
Igazán ő segítette abban, hogy újra talpra tud-
jon állni, és visszatérjen az életbe. De volt,
aki azt mesélte el, hogy egy idő után a tele-
fonját lenémította. Neki az segített, ha enged-
ték egyedül, saját lelkével és Istenével
beszélgetve gyászolni. A hatékony segítés el-
sősorban a gyászolótól és esettől függ. Mer-
jük felhívni telefonon, vagy találkozni vele,
és merjük megkérdezni, hogy segíthetünk-e
valamiben. 

– A felnőtteknek sem egyszerű téma a
halál, a gyász, nemhogy a gyerekek számára.

Hogyan beszéljünk róla a gyerekkel, miköz-
ben nem tudjuk, mit ért meg, mit képes feldol-
gozni abból, hogy a szeretett nagyszülő vagy
egy kedves rokon, ismerős a környezetéből
örökre eltávozott? Segít-e egy hitre alapuló,
biztonságot nyújtó történet (pl. elköltözött a
Jóistenhez)? 

– A ma gyermeke sokkal többet megért az
élet történéseiből, mint azt mi gondoljuk.
Sokféle csatornán árad feléje az információ.
Nem minden, ami a felnőtt számára tabu-
téma, jelenti a gyermeknek is ugyanazt.
Édesanyám a tavasz érkeztének a hajnalán
halt meg. Hatéves unokám reggel azzal éb-
redt, hogy anya, sok-sok puszit adj ma dédi-
nek, és mondd, hogy én küldtem. És ekkor a
lányom elmondta neki, hogy a szeretett dé-
dije meghalt. Kérdés kérdést követett. Min-
den kérdést őszintén válaszolt meg. Nem
többet és nem kevesebbet, de minden kérdést.
Nem volt egyetlen tabukérdés sem. A hatéves
dédunoka azt kérte, hogy a koporsót a dédi-
jének ő választhassa ki. „Tudod, mamika –
mondta  nekem, a szemembe nézve –, valami
tulipánosat szeretnék, mert dédi is nagyon
szerette a tulipánokat.” A temetés után meg-
kérdezte, hogy ugye, dédi ezután Istennél fog
lakni? És gyakorlatilag meg is válaszolta a
kérdését, amikor úgy folytatta, hogy ő na-
gyon szeretné. A hitünk összekapcsol minket
Istennel a haláltémában is. De, ha előzetes
beszélgetés nélkül csak annyit mondunk a
gyermeknek, hogy elköltözött vagy elment,
ezzel rosszat tehetünk. A gyermeknek lassan
meg kell tanulnia, hogy az élet véges. Le-
gyünk őszinték, ne akarjuk félrevezetni, vi-
selkedjünk természetesen a gyermekkel.
Gondoljunk csak bele, hogy mi zajlik az ő
lelkében, ha azzal szembesül, hogy csak úgy,
búcsú nélkül, hirtelen elköltözik a szeretett
személy, és még telefonon sem lehet felhívni.

Egy ilyen történet regressziót vagy tartós szo-
rongást válthat ki.

– Mely életkorban mit és mennyit érdemes
közölni a gyerekkel, hogyan lehet segíteni őt
abban, hogy feldolgozza a veszteséget? Lát-
hatja-e, hogy a felnőttek körülötte szomo-
rúak, sírnak, gyászolnak, vagy inkább
próbálják előtte palástolni az érzelmeiket? 

– Szerintem a hitelesség, az őszinteség, a
szeretetteljes beszélgetés a legfontosabb. 

A gyermek megérzi, ha valamit eltitkolunk
előtte. Születésétől kezdve megtapasztalja a
szeretet jelentőségét, de a veszteséggel is ta-
lálkozik. Több mint negyvenféle veszteséget
tart nyilván a szakirodalom. Gondoljunk csak
arra, amikor az anyának hirtelen elapad a teje.
A gyermek ezt veszteségnek éli meg. Időre
van szüksége, hogy elfogadja az új helyzetet.
Később ott vannak a vigaszt, biztonságot je-
lentő tárgyak vagy az ujjacskái. A tárgyakat
elveszíthetik, a cumit elvesszük tőle, az ujj-
szopásról leszoktatjuk. Ezeket mind veszte-
ségként éli meg a gyermek. Óvodáskorban a
gyermekeket többek között az animizmus és
a mágikus gondolkodás jellemzi. Minden tár-
gyat élettel, lélekkel, sőt varázserővel ruház-
nak fel. A varázslatos történeteket, valljuk be,
felnőttkorban is szeretjük, de tudjuk, hogy aki
meghal, nem kelthetjük életre. A kisgyermek
viszont hisz a varázserőben. Az oksági össze-
függéseket felcseréli a célszerűséggel, úgy
gondolja, hogy a dolgok azért történnek,
hogy neki jó vagy rossz legyen. Ugyanakkor
a megszemélyesítés is jellemzi ezt a kort. A
halált személynek képzelheti, aki jön, és el-
veszi tőle azt a személyt vagy a kedvenc ál-
latot, aki/ami fontos számára.  Singer
Magdolna szerint mind óvodás-, mind kisis-
koláskorban a gyermeknek úgy tudunk a leg-
többet segíteni, ha vissza tudjuk állítani a
biztonságérzetét. Ezt leginkább úgy tudjuk

elérni, ha a környezet, a napi rutin nem vál-
tozik, ha folyamatos stabilitást érez a gyer-
mek. Kihangsúlyozza az őszinteség
jelentőségét és azt, hogy nevezzük nevén a
történéseket. Ne helyettesítsük a meghalt ki-
fejezést az eltávozott vagy elköltözött kifeje-
zésekkel, mert a gyermek asszociál.
Összemossa a történést a használt fogalmak-
kal. Nem tudhatja, hogy a felnőttek puszta
féltésből, szeretetből használnak más kifeje-
zéseket, mint azt a szót, ami konkrétan a tör-
ténést fedi. Megtörténik, hogy parentifikáljuk
a gyermeket, ha azonos nemű szülőjét veszíti
el. Néha az ártatlannak tűnő mondataink is
hagyhatnak nagyon mély nyomot a gyerek-
ben. Ne mondjuk azt egy gyermeknek, hogy
légy erős, mert mostantól neked kell átven-
ned apa vagy anya szerepét. Nem jó, ha a
gyermek úgy nő fel, hogy nincs semmi fel-
adata a ház körüli teendőkben, de ennél sok-
kal rosszabb, ha olyan feladatot akarunk
ráerőltetni, ami nem az ő életkorának megfe-
lelő. Azzal nem védjük meg a gyermeket, ha
eltitkolunk előtte történéseket, ha elfojtjuk az
érzéseinket, és megbetegszünk, ha jó szán-
dékból ugyan, de félrevezetjük. 

Védjük azzal, hogy biztosítjuk arról, hogy
mi, akik mellette maradtunk, ezután is ugyan-
úgy szeretjük, hogy biztonságban van mellet-
tünk, hogy nem ő az oka a történéseknek.
Viselkedjünk természetesen. Üljünk le be-
szélgetni. Odafigyeléssel, türelemmel vála-
szoljuk meg a kérdéseket. Ne kerüljük a
kényes témákat. De, ha úgy érezzük, hogy a
saját gyászunk miatt erre képtelenek va-
gyunk, forduljunk szakemberhez. Figyeljünk
a gyermekekre, halljuk, lássuk, érezzük őket,
és ha észrevesszük, hogy valami elkezd na-
gyon megváltozni a gyermek viselkedésében
vagy szokásrendjében, kérjünk segítséget. 
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A járványhelyzet nehezíti a gyászfeldolgozás folyamatát 

Enikő receptjei

Töltött házikenyér – hamis pizza

A házikenyérből vagy bármilyen, kerek formájú kenyérből
ellentétesen egész kerek szeletet vágunk úgy, hogy a szelet
vastagabb legyen. Benyomkodjuk úgy, hogy kis karimája le-
gyen. Olvasztott vajjal kikenjük, majd hozzáadjuk a kolbász-
ból, zöldpaprikából, hagymából, gombából,
csirkemellcsíkokból álló tölteléket, amit megsózunk, borso-
zunk. 4 tojást tejföllel és snidlinggel felverünk, megízesítjük,
majd ráöntjük a töltelékre, és reszelt sajttal szórjuk meg.
Nálam ezúttal teflonban, lefedve készült ez a fogás, de sütő-
ben is elkészíthető, 170 C fokon 15 percig sütjük.
Gombás-hagymás laska prézlis csirkecombbal

Én most házi laskát készítettem, és kockára vágtam. Sós
vízben megfőztem, leszűrtem. 2 fej hagymát, 50 dkg gombát
felszeleteltem, megsóztam, borsoztam, és 1/2 dl olajat hoz-
záadva, folytonosan kevergetve puhára pároltam. Nagy cso-
kor zöldpetrezselymet apróra vágtam, és hozzákevertem a
gombás masszához, majd az egészet összekevertem a laská-
val. Önmagában is laktató, de prézlis csirkecombbal is finom.

Prézlis-diós csirkecomb: a csirkecombokat megsózzuk,
borsozzuk. A csont mentén kétfelől bevágjuk, majd paníroz-
zuk (liszt – felvert tojás – darált diós prézlikeverék), és bő
olajban, lassú tűzön szép pirosra sütjük.
Birsalma-birskörte dzsem almapürével

1 kg mézből, 35 dkg cukorból és 6 dl vízből szirupot
főzök. 2,5 kg birsalmát és birskörtét héjastul felkockázok, 2

nagy citrom levét rácsavarom. A birskörtét, birsalmát előző-
leg jól megmosom, a magházát eltávolítom, és kockára
vágom, majd megfőzöm a szirupban. Ha szükséges, pici vizet
(1-2 dl) még tölthetünk rá. Ízesítés végett egy csipetnyi kar-
damom, vanília, fahéj jár hozzá.

4 darab piros almát héjastul felkockázok, leforrázom, és
hozzáadom a birsmasszához, botmixerrel pürésítem, és kellő
vastagságúra főzöm, üvegekbe töltöm, majd másnap a lerben
kidunsztolom.
Szilvás morzsatorta mandulával

25 dkg vajat 20 dkg cukorral, 35 dkg liszttel, pici sóval,
1 sütőporral, 1 tojássárgával elmorzsolunk. A tortafor-
mánk alját és az oldalát is kivajazzuk. A morzsamassza
felét behelyezzük a formába, és 35 dkg kimagolt szilvát
ráhelyezünk, megszórjuk 10 dkg cukorral, pici fahéjjal, 4
evőkanál darált mandulával és 1 evőkanál vaníliás pu-
dingporral, majd rászórjuk a morzsatészta másik felét, és
180 C-fokon 35 percig sütjük. Három tojásfehérjét 15 dkg
cukorral kemény habbá verünk, rákenjük a morzsatorta
tetejére, megszórjuk mandulaforgáccsal, és 140 C-fokon
kb. 10 percig sütjük. Vigyázzunk, hogy ne piruljon meg
túlságosan.

Jó étvágyat kívánok!

Rózsa Enikő

(Folytatás a 6. oldalról)
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Csodálatos és szép tudomány a
fizika! Nagyrészt általa ismerhetjük
és érthetjük meg a világ működését.
Csakhogy a fizikai világ elképesz-
tően pontos működése sivár gépezet
lenne csupán, ha nem lenne mu-
zsika, ami érző lélekkel tölti be az
anyag működését. Úgy is mondhat-
nánk, hogy a fizika a test, a zene, a
művészet pedig az egészet élővé
tevő lélek. Éppen ezért nem kellene
viszolyognunk sem a fizikától, ettől
a gyönyörű tudománytól, sem a mu-
zsikától – és mégis előfordul, hogy
emberek beleremegnek, ha meg-
hallják a fizika szót, vagy legyinte-
nek egyet, ha zenetudományról
hallanak. Ilyenkor mindig Jézus
szava jut eszébe e sorok írójának:
„bocsáss meg nekik, mert nem tud-
ják, mit cselekednek!”

A magyar fizikatörténet megha-
tározó tudósa, Györgyi Géza figye-
lemre méltó zongorista volt –
nemcsak az anyag működéséhez ér-
tett, hanem a lélekhez is. Ez a kivé-
teles tehetségű ember kivételes
családba született. Ősei között volt
arcképfestő, több építész, rajztanár,
iparművész, gépészmérnök (a Ganz
vagongyár főmérnöke, majd igaz-
gatója), édesapja pedig röntgenoló-
gus (radiológus) orvos, egyetemi
tanár. A tudomány és a művészet
karöltve vált a család hagyomá-
nyává, a sikerek kulcsává.

Györgyi Géza 1930. október 8-án
született Budapesten. Ő volt a csa-
lád elsőszülött gyermeke. Amikor
népesedett a család, Géza lett a ve-
zető a testvérek között. Nemcsak
életkora miatt figyeltek rá a kiseb-

bek, hanem szellemi képességeivel
is tekintélyre tett szert. „Ha a kisebb
testvérek homokvárat építettek, be-
kapcsolódott, és egész várrendszert
alakított ki várárkokkal, hidakkal.
Rendelkezett azzal a képességgel,
hogy valamilyen többletet minden
dologhoz hozzáadjon, amivel kap-
csolatba került” – jegyzi meg Ko-
vács László életrajzíró.

Géza és testvére, Ferenc a Cham-
pagnat nevű katolikus iskolában ta-
nultak. Ez az iskola többek között
arról volt híres, hogy mivel az ala-
pítói franciák voltak, francia nyel-
vet is oktattak a latin mellett.

Az elemi iskola elvégzése után,
1941-től az ország legrangosabb in-
tézményében, a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnáziumban tanult
tovább. Ebben az iskolában tanított
Rajeczky Benjámin zenepedagó-
gus, akitől a tanulók alaposan meg-
ismerték a múlt zenéjét és a kortárs
zenét, valamint a zeneelméletet is.
Az iskola jelmondata: „Ardere et

lucere”, vagyis Lángolj és világíts!
A kis Géza 1942-ben, a gimnázium
első évében figyelemre méltó verset
írt a diáklapba A nagyenyedi vándor
címmel:

Volt egyszer egy világvándor,
A neve volt Csoma Sándor.
Tanult sokat Nagyenyeden,
S tanár lett az egyetemen.
Majd utazott Indiába,
Onnét pedig szép Kínába.
Itten sok várost megnézett,
Írt is könyvet, sokat, szépet.
Dardzsilingben lehunyta a sze-

meit,
Magyar nép! Ne felejtsd el érde-

meit!
A kis költő feltűnő képzőművészi

tehetséggel is rendelkezett. Víz-
festékkel megfestette az Árpád-
házi szenteket: Szent Istvánt,
Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és
Szent Margitot. Ezek a képek va-
lószínűleg a háború alatt semmisül-
tek meg.

A háború hírére – mint később
kiderült, nagyon okosan – a család
pénzkészletét földterületbe fektet-
ték. A visegrádi birtok, amelyre kis
ház is épült, számtalan gyermekkori
élmény színhelye volt.

1944-ben átadták az Állami Al-
kalmazottak Horthy Miklós Gyógy-
intézetét, melyben Györgyi Géza
édesapja a legkorszerűbb berende-
zésekkel segített a betegek gyógyu-
lásában. Ez a kórház még abban az
évben a lakásává vált a családnak.
A kórházigazgató megengedte,
hogy az alkalmazottak családjukkal
az épület pincéjében lakjanak. Bu-
dapestet akkor folyamatosan bom-
bázták. A kórház alagsora
biztonságosabbnak bizonyult, mint
a családi ház. Ha az édesapa nem
viszi magával az egész családot a
munkahelyére, mindenki elpusztult
volna, mert a lakásukat bombatalá-
lat érte, mindenük megsemmisült.
1944 karácsonyestéjét a pincében
virrasztották át, reggelre aztán meg-
érkezett a megváltó – az orosz had-
sereg.

A háború mély sebet ejtett Györ-
gyi Gézáék családján. A kórház pin-
céjében a legkisebb gyerek, aki még
egyéves sem volt, tbc-fertőzésben
meghalt, a kórház kertjében temet-
ték el.

Hogy pontosan mikor kezdett el
Géza zongorázni, arról nincs pontos
adatunk, de egy családi feljegyzés-
ből sok mindenre következtethe-
tünk. Édesapja munkahelyén, a
gyógyintézetben rendszeresen tar-
tottak kulturális műsorokat. Itt 1944
és 1950 között több alkalommal fel-
lépett Géza is. Volt, amikor Bartók
Béla Hat román táncát mutatta be.
Ugyanazon az előadáson játszott
Böszörményi Nagy Béla nemzetkö-

zileg elismert zongorista is. A nagy
művész elismerően veregette meg a
kis művész vállát. Ez az esemény
jelzi, hogy bizonyára többévnyi
zongoratanulásra volt szüksége
ahhoz, hogy úgy előadhassa Bartók
zenéjét, hogy azt egy világszinten is
elismert művész méltassa.

A háborús időszakban a család
sok időt töltött a visegrádi házban.
Géza itt is bebizonyította sokoldalú
érdeklődését. Összebarátkozott a
szomszéd fiúval, és azonnal elkezd-
ték valóra váltani ötleteiket. Mikro-
font szerkesztettek, telefonkap-
csolatot építettek ki a két ház kö-
zött, majd rövidhullámú rádió adás-
vételt is létesítettek a házak között.
A mikrofon, ez a precíz kis hangér-
zékelő eszköz röntgenlapból és vé-
kony huzalokból készült. Nem
kevés találékonyságra és ügyes-
ségre volt szükségük a fiúknak,
hogy mindezeket megoldják.

A Szent Imre Gimnázium való-
ban alapos oktatást biztosított. A di-
ákok színjátszással mélyültek el az
irodalomban. Nem véletlen, hogy
Györgyi Géza is rajongott az iroda-
lomért és a zenéért is. A diákszínját-
szás színvonalát szemlélteti, hogy
szokássá vált egy-egy ismert szí-
nészt is bevonni az előadásokba.
Így történt meg 1948-ban, hogy
Géza egyik osztálytársa, Vajda Mik-
lós meghívta a keresztanyját, Bajor
Gizi színésznőt egy Dózsa György-
ről szóló dráma előadására. A 
művésznő felfigyelt az egyik mel-
lékszerepet játszó diákra, előadás
után elbeszélgetett a fiatalemberrel,
és azt mondta: maga menjen szí-
nésznek! Ez a fiatalember Latino-
vits Zoltán volt, a későbbi
színészkirály.

(Folytatjuk)

Egy elméleti fizikus muzsikája
Szilágyi Mihály

   

Október 28-i rejtvényünk megfejtése: Az élelmiszer hamisítása büntethető cselekedet, a történelemé nem.

Egy órómai mimusíró 
nevét és egyik aforizmáját

idézzük a rejtvény 
fősoraiban.
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A Ferencváros ma este az 51-sze-
res skót bajnok Celtic Glasgow csa-
patát fogadja a labdarúgó-
Európa-liga csoportküzdelmeinek
negyedik fordulójában.

A találkozó tétje igen nagy a pont
nélkül álló magyar bajnok számára,
ugyanis kizárólag győzelemmel
marad reális esélye a továbbjutó he-
lyek megszerzésére. Amennyiben
2-0-ra vagy nagyobb különbséggel
nyerne, akkor aktuális riválisát
megelőzve feljönne a harmadik
helyre, ami a végelszámolásnál azt
eredményezné, hogy átkerül a Kon-
ferencialiga tavaszi, kieséses szaka-
szába.

Egygólos sikerrel – az egymás
elleni eredmények miatt – a Celtic
maradna a harmadik, és Peter Stö-
ger vezetőedző csapata akkor tudna
előzni a későbbiekben, ha az ötödik
és hatodik körben egy ponttal töb-
bet gyűjtene, mint a Celtic.

Vereséggel a Ferencváros bizto-
san a csoport utolsó helyén vé-

gezne, míg döntetlennel csak úgy
tudna feljönni a harmadik helyre, ha
a hátralévő két fordulóban legalább
négy pontot szerezne a csoport
másik két tagja, az egyaránt hétpon-
tos Real Betis és Bayer Leverkusen
ellen, miközben a Celtic minkétszer
kikapna.

Az FTC, bár kikapott a spanyol
és a német csapattól az első két for-
dulóban, egyenrangú partnere volt
ellenfeleinek. Két hete viszont ed-
digi legrosszabb meccsét játszotta
Skóciában, ahol akár 2-0-nál is sú-
lyosabb vereséget szenvedhetett
volna. Azóta a Ferencváros három
mérkőzésen gólt sem kapott, ugyan-
akkor az igazán jó játékkal adós
maradt, ráadásul az MTK elleni
örökrangadón így sem tudta be-
gyűjteni a három pontot.

Hétvégén a Celtic sem remekelt,
mivel szombaton hazai pályán úgy
játszott gól nélküli döntetlent a tize-
dik Livingstonnal, hogy a hosszab-
bításban 11-est hibázott, így négy

pontra nőtt a hátránya éllovas ősi ri-
válisával, a Glasgow Rangersszel
szemben.    A Celtic védelme sebez-
hető, ugyanis az Európa-liga első
fordulójában kétgólos előnyről 4-3-
ra kapott ki Sevillában, a második-
ban pedig 4-0-ra maradt alul a
vendég Leverkusennel szemben,
így a főtáblás csapatok közül a leg-
több gólt kapta.

A két együttes tavaly a Bajnokok

Ligája selejtezőjének második for-
dulójában találkozott egymással,
akkor a koronavírus-járvány miatt
mindössze egyetlen mérkőzés dön-
tött a továbbjutásról. A magyar
együttes a zárt kapus idegenbeli
összecsapáson Sigér Dávid és Tok-
mac Nguen góljaival 2-1-re diadal-
maskodott, később pedig kiharcolta
a főtáblára kerülést a legrangosabb
európai kupasorozatban.

A csoport másik találkozóján a
Bayer Leverkusen a Real Betist fo-
gadja, a győztes óriási lépést 
tesz a továbbjutás felé, sőt, ha a Fe-
rencváros győz, be is biztosítja 
azt.

A 22 órakor kezdődő Ferencvá-
ros – Celtic Glasgow mérkőzést a
portugál Fabio Verissimo vezeti, az
összecsapást az M4 Sport élőben
közvetíti.
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Bogdán Ádám kapus (k) a Ferencváros labdarúgócsapatának edzésén az FTC-MVM Sportközpontban 2021. november 3-án. A csapat a skót
Celtic Glasgow-t fogadja november 4-én este az Európa-liga csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában a Groupama Arénában. 
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Csak győzelemmel marad reális továbbjutási esélye az FTC-nek az Európa-ligában

Győzelemre ítéltetett a Kolozsvári CFR 1907 Bajnokok Ligája: 
Továbbjutott a Bayern

és a Juventus
Csak a siker érhet továbbjutást a román bajnoknak a labda-

rúgó-Európa-konferencialigában, de az esetleges győzelem sem
szavatolhatja a kvalifikációt. A CFR 1907 ugyanis rettenesen
kezdett a harmadik számú európai kupasorozat főtábláján,
eddig egyetlen pontot sikerült gyűjtenie, és ma este a nagyon
jó formában focizó AZ Alkmaar otthonában kell megpróbálnia
nem csak helytállni, de felül is kerekedni németalföldi riváli-
sán.

A holland ellenfél a legutóbbi bajnoki fordulóban remek for-
mát mutatott, és 3-2-re fordított a Zwolle elleni meccsen, a leg-
utóbbi hét meccséből ugyanakkor hatot megnyert, közöttük a
kolozsvári vendégjátékot is (1-0-ra).

A CFR 1907 ezzel szemben inkább a bukdácsolásával hívta
fel magára a figyelmet az utóbbi időben: amikor nyert, akkor
sem rukkolt elő meggyőző produkcióval.

Az Alkmaar két győzelemmel és egy döntetlennel reális
eséllyel pályázik a továbbjutásra az egyenes kieséses sza-
kaszba. A kolozsvári gárda ugyanakkor eddig senkit sem vert
meg, csak a Randers elleni 1-1 alkalmával szerzett pontot.

„Bár rosszul kezdtünk, még pariban vagyunk! Nagyon nehéz
lesz, de a végsőkig harcolni kell a továbbjutásért. Nem esik jól,
hogy ide jutottunk, hiszen az előző évek teljesítményét és a cso-
port összetételét tekintve elérhetőnek tűnt a továbbjutás a ku-
patavaszba” – mondta a kolozsváriak játékosa, Adrian Păun az
AZ Alkmaartól elszenvedett 1-0-s hazai vereség után.

A mérkőzés ma 19.45 órakor kezdődik, a Pro X élőben köz-
vetíti.

* Angol Premier Liga, 10. forduló: Aston Villa – West Ham
United 1-4, Burnley – Brentford 3-1, Leicester – Arsenal 0-2,
Liverpool – Brighton & Hove Albion 2-2, Manchester City –
Crystal Palace 0-2, Newcastle United – Chelsea 0-3, Norwich
– Leeds United 1-2, Tottenham – Manchester United 0-3, Wat-
ford – Southampton 0-1, Wolverhampton – Everton 2-1. Az él-
csoport: 1. Chelsea 25 pont, 2. Liverpool 22, 3. Manchester
City 20 (+14), 4. West Ham United 20 (+9).

* Spanyol La Liga, 11. forduló: Betis – Valencia 4-1, Celta
Vigo – Real Sociedad 0-2, Granada – Getafe 1-1, Rayo Valle-
cano – FC Barcelona 1-0, Mallorca – Sevilla 1-1, Real Madrid
– Osasuna 0-0, Levante – Atlético Madrid 2-2; 12. forduló: At-
lético Madrid – Betis 3-0, FC Barcelona – Alavés 1-1, Cádiz –
Mallorca 1-1, Elche – Real Madrid 1-2, Getafe – Espanyol 2-1,
Sevilla – Osasuna 2-0, Valencia – Villarreal 2-0, Rayo Vallecano
– Celta Vigo 0-0, Real Sociedad – Athletic Bilbao 1-1, Levante
– Granada 0-3. Az élcsoport: 1. Real Sociedad 25 pont/12 mér-
kőzés, 2. Real Madrid 24/11 (+14), 3. Sevilla 24/11 (+12).

* Olasz Serie A, 10. forduló: Cagliari – AS Roma 1-2, Em-

poli – Inter 0-2, Juventus – Sassuolo 1-2, Lazio – Fiorentina 
1-0, Sampdoria – Atalanta 1-3, Napoli – Bologna 3-0, Udinese
– Hellas Verona 1-1; 11. forduló: Fiorentina – Spezia 3-0, AS
Roma – AC Milan 1-2, Atalanta – Lazio 2-2, Genoa – Venezia
0-0, Bologna – Cagliari 2-0, Torino – Sampdoria 3-0, Hellas
Verona – Juventus 2-1, Inter – Udinese 2-0, Sassuolo – Empoli
1-2, Salernitana – Napoli 0-1. Az élcsoport: 1. Napoli 31 pont
(+20), 2. AC Milan 31 (+15), 3. Inter 24.

* Német Bundesliga, 10. forduló: Borussia Dortmund – 
1. FC Köln 2-0, Eintracht Frankfurt – RB Lipcse 1-1, Bayer Le-
verkusen – Wolfsburg 0-2, Union Berlin – Bayern München 
2-5, Mönchengladbach – Bochum 2-1, Freiburg – Greuther
Fürth 3-1, Hoffenheim – Hertha BSC 2-0, Augsburg – VfB
Stuttgart 4-1, Arminia Bielefeld – Mainz 1-2. Az élcsoport: 1.
Bayern München 25 pont, 2. Borussia Dortmund 24, 3. Freiburg 22.

* Francia Ligue 1, 12. forduló: Clermont – Olympique Mar-
seille 0-1, Troyes – Stade Rennes 2-2, Metz – St. Etienne 1-1,
Bordeaux – Reims 3-2, Montpellier HSC – Nantes 2-0, Lyon –
Lens 2-1, Paris St. Germain – Lille 2-1, Strasbourg – Lorient
4-0, Angers – Nice 1-2, Brest – AS Monaco 2-0. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 31 pont, 2. Nice 23, 3. Olympique Marse-
ille 22.

Elsőként a Bayern München és a Juventus bizto-
sította helyét a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcad-
döntőjében, mivel megőrizték százszázalékos
mérlegüket kedden a csoportkör negyedik forduló-
jában. 

Mindkét csapat hazai pályán vívta ki a továbbju-
tását: a bajorok a Benficát verték 5-2-re, a torinóiak
a Zenitet 4-2-re. A Bayern München színeiben mes-
terhármast ért el az Aranylabda legnagyobb váromá-
nyosa, a lengyel Robert Lewandowski, illetve a
kispadra ezen a meccsen tért vissza Julian Nagels-
mann vezetőedző, aki ezt megelőzően négy mérkő-
zést hagyott ki koronavírus-fertőzése miatt.

Továbbjuthatott volna a Salzburg is, azonban az
osztrák alakulat 2-1-re kikapott a Wolfsburg ottho-
nában. 

Győzött ugyanakkor a spanyol bajnokságban
szenvedő FC Barcelona: a katalánok 1-0-ra nyertek
a Dinamo Kijev vendégeként. A csapatot ideiglene-
sen irányító Sergi Barjuán így második meccsén
megszerezte első győzelmét, amellyel a Barcelona
feljött a továbbjutást érő második helyre.

A címtartó Chelsea is begyűjtette a három pontot,
mivel egygólos sikert ért el a Malmö vendégeként.

A játéknap rangadóján a Manchester United úgy
játszott 2-2-es döntetlent az Atalanta vendégeként,
hogy az olasz csapat kétszer is vezetést szerzett, de
az angolok mindkét félidő hosszabbításában Cristi-
ano Ronaldo góljával egyenlítettek.

A csoport állása
1. Bayer Leverkusen      3         2          1          0            7-2        7
2. Real Betis                   3         2          1          0            8-5        7
3. Celtic Glasgow          3         1          0          2            5-8        3
4. FERENCVÁROS      3         0          0          3            2-7        0

A csoport állása
1. AZ Alkmaar     3         2           1        0         4-2        7
2. Jablonec          3         1           1        1         3-3        4
3. Randers           3         0           3        0         5-5        3
4. CFR 1907        3         0           1        2         1-3        1

Televíziós közvetítések az Európa- 
és a Konferencialigából

* 17.30 óra, Pro X: Kairat Almati – Qarabag (Konferen-
cialiga)

* 19.45 óra, Pro X: AZ Alkmaar – Kolozsvári CFR 1907
(Konferencialiga)

* 19.45 óra, RTL +: élő közvetítés
* 22.00 óra, Pro X: PAOK Szaloniki – Koppenhága

(Konferencialiga)
* 22.00 óra, RTK +: élő közvetítés

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. for-

duló:
* E csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – FC Barce-

lona (spanyol) 0-1, Bayern München (német) –
Benfica (portugál) 5-2. Az állás: 1. (és továbbju-
tott) Bayern München 12 pont, 2. FC Barcelona 6,
3. Benfica 4, 4. Dinamo Kijev 1.

* F csoport: Villarreal (spanyol) – Young Boys
(svájci) 2-0, Atalanta (olasz) – Manchester United
(angol) 2-2. Az állás: 1. Manchester United 7 pont,
2. Villarreal 7, 3. Atalanta 5, 4. Young Boys 3.

* G csoport: Sevilla (spanyol) – Lille (francia)
1-2, VfL Wolfsburg (német) – Salzburg (osztrák)
2-1 (1-1). Az állás: 1. Salzburg 7 pont, 2. Lille 5
(3-3), 3. VfL Wolfsburg 5 (4-5), 4. Sevilla 3.

* H csoport: Juventus (olasz) – Zenit (orosz) 
4-2, Malmö (svéd) – Chelsea (angol) 0-1. Az állás:
1. (és továbbjutott) Juventus 12 pont, 2. Chelsea 9,
3. Zenit 3, 4. Malmö 0.

Európai focikörkép

Fotó: a Kolozsvári CFR 1907 közösségi oldala



Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő
november 3-án, a képviselőház plénumában
napirend előtti felszólalásában kijelentette:
A területi autonómia nem mond ellent Ro-
mánia alkotmányának, nem feltételezi az or-
szághatárok megváltoztatását.

Napirend előtti felszólalásban az RMDSZ listáján
parlamentbe jutott MPP-s képviselő kiemelte, hogy
október 31-én volt Székelyföld autonómiájának
napja.

Az államelnöknek címezve mondanivalóját, fel-
hívta Iohannis figyelmét, hogy a területi autonómia
nem mond ellent Románia alkotmányának, nem fel-
tételezi az országhatárok megváltoztatását. 

A továbbiakban emlékezteti, hogy 1224-ben II.
András magyar király rendelete (Andreanum) által az
erdélyi szászok autonómiát kaptak, és kéri Iohannist,
ne feledkezzen meg erről. 

A PSD elnökét, Marcel Ciolacut, aki nemrég azt
nyilatkozta, hogy az 1918. december 1-jei Gyulafe-

hérvári Nyilatkozat hivatalos dokumentum, arra fi-
gyelmezteti, hogy nem kérnek mást, mint az abban
foglaltak tiszteletben tartását.

„Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő
népnek. Minden nép számára a saját nyelvén biztosít
oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tar-
tozó személyek által, és a lakosok számának arányában
minden nép képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó
testületben és a kormányzati szervekben.”

Románia távol van Európától! – jelenti ki, felem-
legetve, hogy Romániában „a teljes magyar nemzeti
közösséget büntetik saját jelképeinek használata
miatt”, ami elfogadhatatlan egy európai országban,
„korlátozzák anyanyelvünk használatát”, holott a ma-
gyar közösség nem akar mást, „csak teljes szabadsá-
got saját szülőföldjén, Románia országhatárain
belül”.

Végül az „Autonómiát Székelyföldnek, szabadsá-
got a székely népnek!” követeléssel zárta felszólalá-
sát. (mózes) 
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A Pandóra-iratokból eddig nem látott mér-
tékű adóelkerülésre derült fény, a képviselők
azonnali lépéseket kérnek, illetve a Pandóra-
iratok által feltárt uniós vonatkozású vissza-
élések alapos kivizsgálására szólított fel
minap az Európai Parlament. 

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodájának közleményében a képviselők szerint
a Bizottságnak kötelessége jogilag fellépni az uniós
szabályokat megsértő tagországokkal szemben, úgy
vélik, az adóparadicsomok uniós feketelistája nem
tölti be a szerepét, és uniós szinten kellene szabá-
lyozni az „aranyútlevelek” kiadását és a letelepedési
programokat. 
Kritizálták azokat a hivatalban lévő vagy korábbi 
államfőket és minisztereket, akiknek az üzelmei 
a pandóra-iratokkal napvilágra kerültek

Az állásfoglalásban a képviselők felsorolták, mi-
lyen azonnali intézkedésekre lenne szükség az adó-
elkerülés, adócsalás és pénzmosás visszaszorítására.
Felkérték a Bizottságot, hogy lépjen fel jogi eszkö-
zökkel azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek
nem hajtják végre megfelelően a hatályos jogszabá-
lyokat. Különösen azokat a hivatalban lévő vagy ko-
rábbi államfőket és minisztereket illették kritikával,
akiknek az üzelmei a Pandóra-iratokkal napvilágra
kerültek.

A képviselők már az iratok közzététele után két
nappal, az októberi plenáris vitán hangot adtak felhá-
borodásuknak. A mostani állásfoglalás nyomatéko-
sítja bírálataikat.
A tagállami hatóságok a pandóra-iratok alapján 
indítsanak vizsgálatot a joghatóságuk alá tartozó 
visszaélések felgöngyölítésére

Az állásfoglalásban azt kérik a képviselők a tagál-
lami hatóságoktól, hogy a Pandóra-iratok alapján in-
dítsanak vizsgálatot a joghatóságuk alá tartozó
visszaélések felgöngyölítésére, és az ellenőrzést ter-
jesszék ki az összes megemlített személyre. A Bizott-
ságtól azt kérik, állapítsa meg, hogy indokolt-e jogi
lépéseket tenni egyes tagországokkal szemben. A
képviselők úgy vélik, az európai ügyésznek is meg
kellene fontolnia, érdemes-e tovább vizsgálódni. A

képviselők külön elítélték azon jelenlegi és korábbi
uniós politikusokat, akik a Pandóra-iratok tanúsága
szerint érintettek: Andrej Babiš cseh miniszterelnö-
köt, Níkosz Anasztasziádesz ciprusi elnököt, Wopke
Hoekstra holland pénzügyminisztert, Tony Blair ko-
rábbi brit miniszterelnököt és John Dalli korábbi mál-
tai minisztert és uniós biztost. Azerbajdzsán elnökét,
Ilham Aliyevet, és Milo Đukanović montenegrói el-
nököt szintén név szerint bírálja az állásfoglalás.
A Bizottságnak ki kell derítenie, 
kik a tényleges haszonélvezők 

A Parlament szerint a tagországoknak és a Bizott-
ságnak ki kellene derítenie, hogy a fedőcégek mögött
kikhez áramlik a tényleges profit – ebben az informá-
ciók jobb megosztása segíthet. A képviselők arra is
felhívták a figyelmet, hogy egyes tagállamokban a
már hatályos pénzmosási és adóelkerülési szabályok
végrehajtása is késik, amiért a Bizottságnak büntetést
kellene kiszabnia. A képviselők emellett jogszabály-
javaslatot kérnek az „aranyútlevéllel” szerzett állam-
polgárság és a letelepedési programok szabályozására,
valamint szorgalmazzák, hogy a Bizottság mérje fel a
kiemelt közszereplők azonosításának és a fokozott át-
világítás alkalmazásának hatékonyságát.

Semmi értelme szigorítani a szabályokon, ha a tag-
országok még a meglévőket sem tartják be, és nincs
érdemi együttműködés a tagállami hatóságok között
– szerepel az állásfoglalásban. Ezen a területen több
forrásra és nagyobb tenni akarásra lenne szükség.
Magának a Bizottságnak kellene felmérnie például,
hogy a tagállamok „pénzügyi hírszerző egységeinek”
megvannak-e a szükséges erőforrásai a feladathoz.
Hatástalan az uniós 
adóparadicsom-feketelista

Az állásfoglalás hatástalannak tartja az uniós feke-
telistát, mivel azon éppen a legkirívóbb esetek nem
jelennek meg. A Brit-Virgin-szigetek például rajta
sincs, holott a Pandóra-iratokban szereplő fedőcégek
kétharmada ott létesült, jegyzi meg az állásfoglalás.
A képviselők több módszert is javasolnak a lista javí-
tására: ki lehetne szélesíteni például azoknak az adó-
zási gyakorlatoknak a körét, amelyek jelzik, hogy egy
adott ország valószínűleg adóparadicsom, és a jogha-
tóság megállapításának eljárását is meg lehetne refor-
málni. A káros adórendszerekről a képviselők 2021.
október elején részletes állásfoglalást is elfogadtak.

A Pandóra-iratok kapcsán
Az Ep vizsgálatot, szigorításokat 

és jogi lépéseket vár 

Kulcsár-Terza József:
A Gyulafehérvári Nyilatkozatban foglaltak

tiszteletben tartását kérjük!

A kormány Fenntartható Fejlődés Főosztá-
lyának koordinátora, Borbély László államta-
nácsos aggasztónak értékeli a romániai
demográfiai helyzetet a szociális védelmi
rendszerek támogatása szempontjából.

„A becslések azt mutatják, hogy Románia lakos-
sága 2070-ben 15 millióra csökkenhet. A 65 év felet-
tiek és a munkaképes korú (15-64 éves) lakosság
közötti függőségi arány megduplázódik. Azok a de-
mográfiai kihívások, amelyekkel Románia több évti-
zede szembesül, összetett kérdéseket vetnek fel a
szociális védelmi rendszerek működése szempontjá-
ból” – mondta Borbély László.

Az államtanácsos felhívta a figyelmet a munka-
erőhiányra és az inaktív lakosságra is:

„A munkaerőhiány ismét megközelíti a járvány
előtti rekordszintet. Az inaktív népesség aránya 2021

második negyedévében 34 százalék volt, ami a má-
sodik legmagasabb az EU-ban. Ezenkívül a külföldön
dolgozó aktív állampolgárok száma is növekszik, így
azonnali cselekvésre van szükség a fenntartható jövő
érdekében.” Az államtanácsos véleménye szerint a
megoldások között szerepel a családok támogatása és
az életkor alapú diszkrimináció felszámolása.

„A demográfiai probléma megoldása érdekében a
családokkal is többet kell foglalkoznunk, és meg kell
találnunk a legjobb támogatási módokat. A várható
élettartam növekedése az egyik pozitív demográfiai
adat. Azonban előre kell gondolkodnunk, és olyan in-
tézkedéseket kell végrehajtanunk, amelyek lehetővé
teszik a legaktívabbak nyugdíjkorhatár utáni munka-
vállalását, valamint az életkor szerinti diszkrimináció
megszüntetését” – zárta gondolatait Borbély László.

(közlemény)

2070-re duplájára nő az aktív lakosság 
és a 65 év felettiek közötti függőségi arány

„Négy-öt éven belül 18 ezer
elektromosautó-töltőállomást épít-
hetnek a helyi önkormányzatok,
amennyiben élni fognak a kormány
és a környezetvédelmi miniszté-
rium által nyújtott lehetőségekkel.
A kormány a helyreállítási és rezi-
lienciaépítési alapból több mint 15
ezer töltőállomás kialakítására kü-
lönít el erre a célra költségvetést, to-
vábbá két héten belül a
Környezetvédelmi Alapon keresztül
a környezetvédelmi szaktárca egy
külön program keretében támogatja
az önkormányzatoknak ezeket a tö-
rekvéseit” – mutatott rá Tánczos
Barna, az RMDSZ környezetvé-
delmi minisztere A zöldgazdaság
2021 – Közlekedés. A környezetba-
rát közlekedés kihívásai. Hogyan
szállíthatjuk majd az árut és az em-
bereket zéró kibocsátással? címmel
szervezett videókonferencián. 

A szaktárcavezető kifejtette,
hogy amennyiben a romániai ön-
kormányzatoknak sikerül megépíte-
niük a 18 ezer töltőállomást,
nemcsak egy jól kiépített hálózatot
bocsátanak ezáltal az állampolgá-
rok rendelkezésére az országban, de
így egyre több állampolgárt ösztö-
nözhetnek arra, hogy a belső égésű
motorral rendelkező járművek he-
lyett válasszanak alternatív közle-
kedési eszközöket.

Tánczos Barna elmondta: a kor-
mány a helyreállítási és reziliencia-
építési alapból jelentős összeget
fordít a környezetbarát közleke-
désre az elkövetkező öt évben, ami
az önkormányzatoknak megteremti
a zöldberuházásokra a szükséges
költségvetést. Az elektromos autók
töltőállomásainak kialakítása mel-
lett elektromos buszok és kerékpá-
rok beszerzésének finanszírozására
is lesz lehetőség. A szaktárcavezető
azt is hangsúlyozta, hogy bátor,

sokszor népszerűtlen döntésekre
van szükség, főleg azokban a nagy-
városokban, ahol a levegőminőség
problémás. Ott infrastrukturális vál-
tozások is indokoltak, például a
közlekedési szabályok módosítása,
a szennyező autókra vonatkozó elő-
írások szigorítása, a tömegközleke-
dés számára külön sáv fenntartása.
Tánczos Barna ugyanakkor arra is
felhívta a figyelmet, hogy ezek a
változások nem mehetnek végbe
egyik napról a másikra, hiszen meg
kell teremteni az infrastruktúrát, ki
kell építeni az elektromos autók töl-
tőállomásainak hálózatát. Kifejtette,
hogy az átállást fokozatosan kell
biztosítani, hogy ne helyezzenek túl
nagy terhet a vállalatokra. A kör-
nyezetvédelmi miniszter megemlí-
tette, hogy tervben van kb. 8000
iskolabusz GNC- és GNL-üzem-
anyagra való átállítása.

Az Európai Unió 2035-re irá-
nyozta elő a károsanyag-kibocsá-
tásmentes közlekedésre való
átállást, aminek eléréséhez Tánczos
Barna szerint kiszámíthatóságra
van szükség. Továbbá alternatívát
kell kínálni az ipar, a szállítók és a
magánszemélyek számára egyaránt,
ugyanakkor a költségszámítások és
hatástanulmányok alapján biztosí-
tani kell az átállás fokozatosságát.
Tánczos Barna végül arra is kitért,
hogy mindezek mellett elengedhe-
tetlen az állampolgárok részéről a
mentalitásváltás, akár a kényelem
feladásának bevállalása is. Emlé-
keztetett: a zöldpéntek kezdemé-
nyezés nem lehet kirakatkampány,
szükséges az emberek proaktív hoz-
záállása, mert „a környezetvédelmi
problémák megoldása nem kizáró-
lag a minisztérium dolga, hanem a
helyi önkormányzatok és mindany-
nyiunk közös felelőssége”.

(RMDSZ-tájékoztató)

18 ezer elektromosautó-
töltőállomást építhetnek 
a helyi önkormányzatok

Mózes Edith 

Versenyvizsga építkezési
szaktanácsadóknak 

és tervezési ellenőröknek
Versenyvizsgát ír ki a fejlesz-
tési szaktárca, új tervezési el-
lenőröket és építkezési
szaktanácsadókat engedé-
lyeztet. A versenyvizsga
ütemtervét és feltételeit 
a minisztérium honlapján tet-
ték közzé – tájékoztatott
Cseke Attila fejlesztési mi-
niszter.

„A magánépítkezéseket és a kö-
zösségi beruházásokat egyaránt hát-
ráltatta az építkezési
szaktanácsadók és tervezési ellen-
őrök hiánya és monopolhelyzete.
Tűzvédelmi szakértők hiányában
nem épülhet tűzbiztos lakás, bizton-
ságos bölcsőde vagy akár tűzbiztos
kórház. Az RMDSZ vállalta a hely-
zet megoldását kormányra lépés
után, meghoztuk a szükséges jog-
szabály-módosításokat, és most ki-
írtuk az első versenyvizsgát ” –
hívta fel a figyelmet a miniszter.

Mint ismeretes, a fejlesztési mi-
nisztérium módosította a korábban
hatályos rendelkezést. Ennek értel-
mében szakemberek vizsgáztatták a
számukra szakmai konkurenciát je-
lentő új szaktanácsadókat és ellen-
őröket. Cseke Attila rámutatott:

országszerte csupán 47 engedélye-
zett tűzvédelmi szaktanácsadó dol-
gozik, 24 megyében egyetlenegy
ellenőr sincs, de az épületek föld-
rengésbiztonságát szavatoló szak-
emberekből is hiány van. A
különböző szakterületeken engedé-
lyezett ellenőrök és szaktanácsadók
több mint fele 70 év fölötti.

A most közzétett ütemterv szerint
december 18-21. között szerveznek
rácstesztes versenyvizsgát nemcsak
a fővárosban, hanem Kolozsváron,
Brassóban, Temesváron, Jászvásá-
ron és Konstancán is. A vizsgázók
felkészültségét egy vegyes bizott-
ság bírálja el, amelyben egyetemi
tanárok is helyet kapnak a működő
szaktanácsadók és ellenőrök mel-
lett.

A vizsgáztató bizottság különbö-
zik a javítóbizottságtól, ezzel is nö-
velve a vizsgaeredmény
hitelességét, hangsúlyozta a szak-
tárcavezető, majd hozzátette: a je-
lentkezőknek legalább 8, illetve 12
év tapasztalattal kell rendelkezniük,
amennyiben legalább 3, illetve 4 év
gyakorlatuk van építkezési tervraj-
zok készítésében.

(RMDSZ-tájékoztató)



LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK gépi vakolást, külső,
belső építkezési munkálatokat. Tel.
0770-408-122. (13461-I)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13611)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesz-
tőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást, tető-
készítést. Tel. 0741-662-191. (13434)

BEJÁRÓNŐT keresek. Telefon:
0723-048-078. (13706-I)

SÜRGŐSEN keresünk hétvégi ápolót

idős hölgy mellé. Tel. 0770-271-249.

(13731-I)

BONTÁST vállalunk, udvart, garázst

kitakarítunk, ócskavasat gyűjtünk. Tel.

0743-512-168. (13746)

15% KEDVEZMÉNY nyugdíjasok-

nak, vakolatot, falat kijavítunk; tetőfe-

dés Bilka fémcseréppel. Tel.

0747-816-052. (13746)

TELEFON: 0742-734-062, Hunor.

Vállalunk tető-, ács-, bádogosmunkát,

festést, meszelést, bármilyen kis javí-

tást. (13749-I)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt

készítünk cserépből vagy lemezből,

hőszigetelést, kisebb javításokat.

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény,

Csaba. Tel. 0758-639-258. (13747-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő gyorsan telik, de szomorú
szívvel emlékezünk 2011. novem-
ber 4-ére, amikor tíz éve a halál
elragadta  id. SZŐCS JÁNOST
(Öcsi), az Elektromaros volt dol-
gozóját. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rá kegyelettel.
Nyugalma legyen csendes, ne za-
varja meg semmi a pihenését. 
Felesége, Márta, leánya, Zsuzsi
és unokája, Orsi családjukkal,
dédunokája, Mira. (13621)

Fájó szívvel emlékezünk ezen a
napon a szeretett gyermekre,
édesapára, testvérre és jó ba-
rátra, ZÁG SÁNDORRA halálának
második évfordulóján. Kérünk,
bocsáss meg mindenkinek, aki
életedben megbántott. 
Emlékét őrizni fogjuk, amíg
élünk! Nyugalma legyen csen-
des! Az újratalálkozás reményé-
ben a megtört szívű család.
(13711)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk a
drága édesanyától, nagymamá-
tól, testvértől, szomszédtól, jó
baráttól, 

FARCAŞ MÁRIÁTÓL 
szül. Vajda Mária 

az Oglinda volt munkatársától, 
aki 84. évében elhunyt. Temetése
november 5-én 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (13710-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

POP BENIAMIN 

az ITA volt főkönyvelője 

96 éves korában elhunyt. Teme-

tése november 5-én 15 órakor

lesz a Nyár utcai temetőben. 

A gyászoló család. (–)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzéssel oszto-
zunk kollégánk, Mátéfi István
igazgató úr szeretett 
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában és gyászá-
ban. A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum közössége őszinte
részvétét fejezi ki, és Istenbe
vetett hittel kíván vigasztaló-
dást a gyászoló családnak
ebben a nehéz időszakban. 
(13751-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunkat,
BARTALIS GABRIELLÁT utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek, és emlékét szívükbe
zárták. A gyászoló család. (-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Ér-
deklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881,  az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-
címre várják. (66012-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Ma-
rosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az újév egyik legnevetségesebb, de egyben
szomorú híre, hogy a regátiak, illetve a román
média felfedezte, Székelyföldön kétszer köszön-
tik az újévet. A jelek szerint nem sokat változott
a világ arrafelé azóta, amióta Osvát Kálmán a hú-
szas évek elején bejárta Óromániát abból a cél-
ból, hogy megismerje az országot, amelyhez
Erdély került, és magyarsága a polgára lett. Ro-
mánia felfedezése című útleírásában arról számol
be, hogy a regáti átlag román ember gyakorlati-
lag semmit sem vett észre az egészből, élte addigi
életét. A mai annyit talán mégis tud már, hogy ott
magyarok is élnek, és lehet őket pl. gyűlölni más-
ságukért.

No, ennek az erdélyi magyarságnak, amely
mellett élnek oly hosszú évszázadok óta, olyan
múltja van, amiből bőven építkezhet a jövőben.
Közösségének, magyarságának megerősítésére
kötelezi ez a múlt. De elsősorban arra, hogy ön-
magát megismerje. 

Az utóbbi időben mintha megszaporodott
volna azok száma, akik jobban odafigyelnek erre,
és már nemcsak az arisztokrácia hagyatéka,
hanem az is érdekli, hogy közeli és távolabbi kör-
nyezetéből kik azok az egyszerű sorból érkezett
jeles emberek, akiknek neve megmaradt a törté-
nelemben s az emlékezetet őrző lexikonok lap-
jain. 

Nem árt olykor fellapozni, és erőt meríteni.
Csak a Magyar Életrajzi Lexikonban (1000–
1990) a T betűig 1579 olyan erdélyi, illetve innen
elszármazott jeles embert találtam, aki része Aj-
tonytól errefelé az egyetemes magyar kultúrának,
tudománynak, politikának, sőt, nélkülük el sem
képzelhető. 

És itt most nemcsak Erdély fejedelmeire gon-
dolok, hanem pl. Knöpfler Vilmosra, aki az első
kórházat alapította Vásárhelyen, vagy a Maros-
vécsen 1752-ben született Szacsvai Sándorra, az
első magyar publicistánkra, Pókakeresztúrról
Székely László egyenesen Mária Terézia magyar
testőrségébe került, de a Nyárád menti Szentge-

ricéről Gál Kelemen, Jakab Elek, Backamadaras-
ról Gergely Lajos, Lukafalváról Gergely Sámuel
nevét őrzi a lexikon. Szentgyörgyi József (Weisz)
orvos Erdőszentgyörgyről (1824–1901) a magyar
meteorológiai kutatások úttörőinek egyike. Szé-
les Erdélyországban, és most a Bánátot és Parti-
umot, Máramarost is ide értem, olyan emberek
dolgoztak és tanultak, akikből bőven tellett a mai
anyaországba, sőt a világ minden sarkába, el egé-
szen Tibetig vagy Amerikáig. Mindenik megér-
demelne egy apró jelet szülőföldjén, s akkor talán
a románság és médiája is rádöbbenne, hogy bi-
zony nekünk, székelyeknek az egy olykor miért
kettő.

A kötet megvásárolható a Forradalom utca
4. szám alatti könyvesboltunkban vagy a
www.garabontzia.eu webáruházból.

Megjelent Kuti Márta Írók, relikviák, emlékek című publicisztikai kötete
Múltunk a jövőnk

Segítünk a fiataloknak 
munkát találni, 

hogy itthon tudjanak boldogulni!
Az Európai Beruházások és Pro-
jektek Minisztériuma közzétette
a NEETS-fiatalok (not in educa-
tion, not in training, avagy nem
vesz részt a foglalkoztatásban,
oktatásban vagy képzésben) tá-
mogatására szánt pályázati fel-
hívást. A finanszírozás össz-
értéke 92 millió euró, ebből több
mint 22.500 munkanélküli fia-
talnak segítenek munkát találni,
saját vállalkozást indítani. 

„A fiatalok támogatása prioritás szá-
munkra, azért dolgozunk, hogy biztos
jövőt és megfelelő megélhetési körül-
ményeket teremtsünk, hogy itthon 
tudjanak boldogulni. Szeptemberben
99 nyertes szerződést hagytunk már
jóvá. Ezek összértéke több mint 185
millió euró volt, ebből több mint 60
ezer fiatalt segítünk elhelyezkedni a
munkaerőpiacon. Ehhez jön most ez az
újabb felhívás, hogy még több fiatalt
tudjunk támogatni abban, hogy befe-
jezhessék kötelező iskolai tanulmánya-
ikat, olyan szakmát tanuljanak,
amelyekre nagy a kereslet a munkae-
rőpiacon, vagy éppen saját vállalkozá-
sukat tudják elindítani” – nyilatkozta
Hegedüs Csilla, az Európai Beruházá-

sok és Projektek Minisztériumának ál-
lamtitkára.

A támogatott projektek által több
mint 22.500, főleg vidéki vagy roma
származású 16 és 29 év közötti fiatal
részesül olyan intézkedésekben, ame-
lyek segítik őket elhelyezkedni a mun-
kaerőpiacon. Továbbá 800 fiatal kap
25 ezer eurós támogatást, hogy saját
vállalkozást indítson. A program össz-
költségvetése 92 millió euró, egy pro-
jektet legtöbb 1 millió euróval
támogatnak, ezeknek megvalósítási
időszaka 18 hónap.

Pályázni a felnőtt szakképzési szol-
gáltatók, a speciális foglalkoztatási
szolgáltatások akkreditált szolgáltatói,
a szakmai készségek értékelésére és 
tanúsítására jóváhagyott központok,
szakszervezetek, munkáltatói szer-
vezetek, civil szervezetek, ifjúsági
szervezetek, kereskedelmi és iparka-
marák, közhasznú jogi személyek, az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat, az
Ifjúsági és Sportminisztérium és 
az alárendelt intézmények, vállalkozá-
sok társulásai tudnak. A pályázatokat
legkésőbb december 31-ig lehet le-
adni.

(RMDSZ-tájékoztató)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932

- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 

Csendőrség, Mentőállomás): 112

• Rendőrség - 0265/202-305  

• SMURD (betegekkel 

kapcsolatos információk) - 0265/210-110

• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177

Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 

otthongondozó szolgálat,

8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351

•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658

- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro

• Dora Optics - 0733-553-976

• Dora Medicals - 0265/212-971

• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

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

koporsók, kellékek, - 0745-606-215  

koszorúk - 0745-606-269 

és halottszállítás - 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 

állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


