
Ott, ahol a tanyavilág ritkás házait elhagyva csak a mezőségi
dombok ölelkeznek boldog összeborulással, egy akácosban
sorakozó kaptárokban a télre készülődnek a méhek. Gazdá-
jukkal, Imbre Attila méhésszel kaptatunk fel a domboldalon,
miközben a Marosvásárhelyi Rádióból felhangzó zenére le-
szünk figyelmesek. Kíváncsian várjuk, hogy a világvégi me-
zőségi tájban kit szórakoztat a zene. 

Lehet, hogy nem a méhek télre való készülődéséhez ad jobb kedvet,
mert zümmögésüktől talán nem is hallják, de a fakopáncsokat elriasztja
attól, hogy kilyukasszák és megdézsmálják a kaptárokat – mondja a szép,
színes méhházikók tulajdonosa. Majd hozzáteszi, hogy a medve is pró-
bálkozott, ezért ellene villanypásztor védi a méhészetet. A fákon CD-le-
mezek forognak a szellő hatására, s megcsillan rajtuk a napfény. 

Imbre Attila méhészt a marosvásárhelyi napipiacon ismertem meg, a
csarnok előtti standjáról ugyanis rendszeresen vásárolom a jó minőségű
repcemézet. 

Kórháztűz
Tíz évvel a giuleşti-i újszülöttosztályon, öt évvel a Colectiv szóra-

kozóhelyen keletkezett tűzeset után ismét súlyos tragédia történt. Ez-
úttal szombaton a karácsonkői (Piatra Neamţ) megyei kórház
intenzív osztályán ütött ki tűz, tíz ember halálát és hét súlyos sérü-
lését okozva, a betegeket menteni próbáló ügyeletes altatóorvost
pedig égési sérülésekkel, válságos állapotban szállították Belgiumba
orvosi kezelésre.

A tragédia bekövetkezésének okait vizsgálják a szakértők, a fele-
lősöket keresik – és joggal. Nem elég kijelenteni, mint Nelu Tătaru
egészségügyi miniszter tette, hogy „mindenki hibás az országban,
amiért elnézte, hogy három évtizede válságos állapotban tartják az
egészségügyet”. Nem, miniszter úr, nem mindenki hibás. Azok a hi-
básak, akik döntéshozói tisztségben vannak, akik jogszabályokat fo-
gadnak el, akik 30 éve alulfinanszírozzák az egészségügyet, akik
szemet hunynak a hiányosságok felett, miközben működési engedé-
lyeket adnak ki, akik a gyökerekig átpolitizálták a rendszert. Első-
sorban ők a vétkesek, a vétkeseknek pedig nevük és funkciójuk van! 

A 2010-ben a giuleşti-i újszülöttosztályon történt tűzvész után,
amiben hat csecsemő hunyt el, nagyszabású ellenőrzés indult or-
szágszerte a kórházakban. Azt reméltük, ez alaposan „átvilágítja”
az egészségügyi intézeteket tűzvédelmi szempontból, és megoldódnak
a problémák, de a következő években még legalább nyolc esetben
ütött ki tűz romániai kórházakban. A Colectiv-tragédia szintén a tűz-
védelmi hiányosságokra terelte a figyelmet, illetve arra, hogy 
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Pedagógusműhely
és szakmai nap 
A Regeneráció Egyesület és a Játszó-
tér drámaműhely harmadik alkalom-
mal szervezi meg november 21-én,
szombaton 11 órától a Pedagógusmű-
helyt, amire ezúttal, a járványhelyzet
miatt online kerül sor. 
____________4. 
Kulturális kínálat 
a világjárvány alatt 
Arról számolt be lapunknak Barabási
Attila-Csaba, az együttes igazgatója,
hogy miként sikerül ebben a nehéz
időszakban megszólítani a nagyérde-
műt. 
____________5.
A székelyföldi megyei
önkormányzatok
idén is átadták az
Orbán Balázs-díjat 
Maros megye díjazottja Ady István re-
formátus lelkész, a Szivárvány Ház
szórványkollégium létrehozója. A szór-
ványkollégiumban a mezőségi szór-
ványtelepülésekről származó
gyerekek számára biztosítanak lehető-
séget arra, hogy magyarul tanulhassa-
nak. 
____________7.
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A méhek védelmében is szól a rádió

Mi, emberek is tanulhatunk
tőlük 



November 16-tól, e hét kezdetétől egy új, érde-
kes és különleges tárlat látható Marosvásárhe-
lyen. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar
Kulturális Egyesület által szervezett kiállításon
látható alkotások a magyar és az örmény népmű-
vészet által egyaránt ihletettek, alkotójuk az el-
múlt években, évtizedekben több tárlaton is
megmutatta faragványait. 

A Magyar népi – örmény művészeti motívumok című ki-
állítás Duha László munkáit vonultatja fel a marosvásár-
helyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János
termében. A november 16-a és 27-e között, hétfőtől pénte-
kig 9 és 13 óra között látogatható tárlaton kiállított tárgyak
előjegyzéssel a helyszínen meg is vásárolhatók. A belépés
ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak. 

Duha László marosvásárhelyi képzőművész 1967 óta
foglalkozik fafaragással, és 1987-től tagja a Képzőművé-
szek Országos Szövetsége Maros megyei fiókjának. 

Számos egyéni fafaragászati tárlata nyílt az elmúlt évti-
zedekben, többek között a marosvásárhelyi Egyesülés ga-

lériában, a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János
termében, de kiállított Szászrégenben, Szatmárnémetiben,
Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson és Zalaegerszegen
is. 1982 és 1985 között a marosvásárhelyi egészségügyi
dolgozók csoportos tárlatain is jelen volt alkotásaival,
1985-ben az országos képzőművészeti fesztivál megyei
szakaszán harmadik díjjal jutalmazták.

2003-ban, 2004-ben és 2005-ben szobrait az Egyesülés
teremben berendezett megyei népművészeti kiállításon is
megmutatta. Számos hazai, magyarországi, németországi,
svájci, svédországi, izraeli és kanadai magángyűjtemény-
ben fellelhetjük alkotásait. 

A koronavírus okozta közismert helyzet miatt a frissen
berendezett tárlatokon elvárt és megszokott megnyitóün-
nepségre ez alkalommal sajnos nem kerülhetett sor, így le-
maradtunk és lemaradunk a Bolyai téri teremben
megtekinthető alkotások és azok születési körülményeinek
részletes ismertetéséről. A szervező MÖMKE a tárlatnyitó
kényszerű elmaradása miatt ezúton is arra kéri az érdeklő-
dőket, hogy látogassanak el a tárlatra, és tekintsék meg a
Duha László által készített alkotásokat. (Knb.) 

Kényszermegoldás: az online színházakban rejlő
lehetőségek – az Erdély TV műsorában

IDŐJÁRÁS
Esős időszakok
Hőmérséklet:
max.90C
min.50C

Ma HORTENZIA és GERGŐ,
holnap JENŐ napja.
JENŐ: az egyik magyar honfog-
laló törzs nevéből származik,
török eredetű, a jelentése az utó-
névkönyv szerint tanácsadó, bi-
zalmas, miniszter. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. november 16.

1 EUR 4,8715
1 USD 4,1132

100 HUF 1,3601
1 g ARANY 250,1916

Iratkozás 
matematika szakkörbe 

Be lehet iratkozni a Vályi kör 2020/2021-es tanévének te-
vékenységeire. A járványügyi helyzet miatt ebben a tanév-
ben a Vályi Gyula Matematikai Társaság online szervezi
meg a matematika szakköröket. A tanulók beiratkozás után
vehetnek részt a szakköri tevékenységeken, melyek a 
Google G Suite for Education platformon fognak zajlani a
Google Meet, Google Drive, Google Docs és a Google
Classroom felületeket használva.  

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

Lőgyakorlat éles lőszerrel 
November 20-ig mindennap 8.30 és 19 óra között a maros-
szentgyörgyi lőtéren megsemmisítő és lőgyakorlatot tarta-
nak, amikor is éles lőszert használnak a honvédelmi, köz-
és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros me-
gyei egységei. Az egységek felkérik a térség lakosságát,
hogy ez idő alatt kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a
testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye is. Ellenkező
esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen
felelősséget. 

Helyi termékek vására 
November 20-án, pénteken 8–19 óra között Marosvásárhe-
lyen, a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán (a Rá-
kóczi lépcső mellett) újra megrendezik a helyi termékek
vásárát. Az érdeklődők házi készítésű élelmiszerek, sajtok,
húsfélék, édességek, szörpök gazdag kínálatából válogat-
hatnak. A vásár célja a helyi termelők támogatása, illetve az
egészséges élelmiszerek fogyasztásának népszerűsítése. 

Mesefesztivál az interneten 
A sepsiszentgyörgyi Tipe Tupa Egyesület november 21–28.
között az interneten szervezi meg az V. Holnemvolt Szé-
kelyföldi Mesefesztivált. A rendezvény minden programja az
esemény Facebook-oldalán –
https://www.facebook.com/holnemvoltmese – zajlik. A szer-
vezők lehetőséget biztosítanak a könyvkiadóknak, hogy
mesekönyveiket a mesefesztivál Facebook-oldalán népsze-
rűsítsék. Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-olda-
lán. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

17.,kedd
A Nap kel 

7 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 47 perckor. 
Az év 322. napja, 
hátravan 44 nap.

Megyei hírek

Úgy tűnik, a következő hetekben sajnos maszkban sem
mehetünk színházba. A teátrumok művészei próbálhatnak,
de közönséget nem fogadhatnak. Azt látjuk, hogy világ-
szerte egyre több színház nyit a közvetítések, online elő-
adások felé. Új internetes felületek születnek, amelyek

színházba hívnak. Kényszermegoldás. De milyen lehető-
séget látnak benne a színházak, velünk marad ez a műfaj?
Ennek jár utána Kányádi Orsolya műsorvezető a Kultúr-
cseppben. Kövessék a műsort kedden este 8-tól az Erdély
TV képernyőjén és Facebook-oldalán!

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Magyar népi – örmény művészeti motívumok 
Megnyílt Duha László faragászati kiállítása

Évfordulós kamarazeneest 
A Romániai Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetsége
megalakulásának 100. évfordulója alkalmából novem-
ber 17-én, kedden (ma) 19 órakor élő kamarazeneest
lesz követhető a Kultúrpalota nagyterméből a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán és You-
Tube-csatornáján. Fellép a Gaudeamus vonósnégyes.
Műsoron: Roman Vlad-, Adrian Pop-, Ulpiu Vlad-, Dan
Dediu-, Adrian Iorgulescu-művek. Támogató a Romániai
Művészeti Intézet. 

Online dicsőítő koncert 
Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án,
szombaton 21 órától Nincs más név címmel online di-

csőítő koncertet tart. A számos új, időszerű dalt meg-
szólaltató, élő közvetítés a 2004-ben alakult együttes
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján lesz követ-
hető. 

Az Ariel színház vasárnapi 
online előadása

A november 22-én, vasárnap 10–20 óra között megnéz-
hető Pinokkió kalandjai című online gyerekelőadásra az
Ariel színház jegypénztáránál (Nyomda utca 4. szám)
lehet jegyet váltani személyesen, csak csütörtökön és
pénteken 10–13, illetve 17–19 óra között. Az előadás
linkjét a néző által megadott e-mail-címre küldik el, a
jegyvásárlást követően. A linkről vasárnap 10–20 óra
között nézhető az előadás. További információk a 0740-
566-454 mobilszámon, naponta 9–13 óra között.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor



Romániai választások 
Borboly Csaba: nagy kihívás a szórványban élő 

magyarok mozgósítása
A december 6-ra kiírt romániai parlamenti választá-
sokhoz közeledve az egyik legnagyobb kihívás a
szórványmagyarság mozgósítása – mondta Hargita
Megye Tanácsának elnöke hétfőn az M1 aktuális
csatornán.

Borboly Csaba a tapasztalataikra utalva elmondta, a szór-
ványmegyékben élő magyarok úgy gondolhatják, hogy kis
eséllyel gyűl össze elegendő szavazat egy magyar képviselői
mandátumhoz. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a decemberi
választásokkor olyan megyékben is szerezhetnek mandátumot,
ahol korábban még nem volt példa erre.

Hangsúlyozta, hogy a romániai magyar pártok összefogtak
a parlamenti választások eredményének sikeréért. A Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség (EMSZ) két hete kötött együttműködést – em-
lékeztetett, fontosnak nevezve, hogy a romániai magyar pártok
egységet tudjanak felmutatni egy olyan politikailag megosztott
országban, mint Románia.

Itt az ideje az RMDSZ és az EMSZ közös munkájának,
mivel a magyar közösség érdekeit így tudják legjobban érvé-
nyesíteni Bukarestben – fogalmazott Borboly Csaba. 
(MTI)

a romániai kórházakban szinte leküzdhetetlen és ember-
életeket követel a kórházi fertőzés, ugyanakkor még
mindig ott tartunk, hogy képtelenek vagyunk ellátni a
súlyos égetteket. 

Ezúttal a karácsonkői intenzív osztály betegei haltak
meg amiatt, hogy vélhetően egy orvosi berendezés meg-
hibásodott. A hivatalos nyilatkozatok pedig egymásnak
ellentmondanak, és megy az egymásra mutogatás: a
Neamţ megyei prefektus szerint a kórházvezetésnek nem
volt engedélye a kórházban történő építési munkála-
tokra, az intenzív osztály átalakítását és a koronavíru-
sos betegek átköltöztetését jóváhagyás nélkül hajtották
végre, ezzel ellentétben a PSD elnöke szerint az intenzív
osztály törvényesen, közegészségügyi engedéllyel mű-
ködött. A kórház igazgatója tegnap bejelentette lemon-
dását, példáját eddig még nem követte politikus.
Időközben (ez alól Maros megye sem kivétel) az intenzív
terápiás osztályokon elrendelték az ellenőrzést, az or-
vosi berendezések vizsgálatát. A szaktárcavezető szerint
a teljes rendszert átvizsgálják: mind az egészségügy me-
nedzsmentjét, mind az ápolási kapacitást. A kórháztűz
halottait ez már nem hozza vissza az életbe, de talán
halvány reményünk lehet, hogy a jövőben elkerülhetők
lesznek az ilyen tragédiák…

Követeléslistát nyújt be a Sanitas
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség hétfőn benyúj-
totta a prefektúrákra követeléslistáját – tájékoztatott
a szövetség. Közleményében megjegyzi: kedden
ismét sztrájkőrséget állnak a kormány épülete előtt.
A dokumentum szerint, amennyiben november 20-
áig nem történik előrelépés, a mintegy százezer al-
kalmazottat képviselő szakszervezet november
23-án megkezdi az aláírásgyűjtést egy országos
szintű munkakonfliktus kirobbantásához. A szakszer-
vezet kifejti: nem érthet egyet azon jogszabályok szö-
vegével, amely a koronavírus-járvány elleni
küzdelem első sorában harcoló egészségügyi sze-
mélyzet pótlékait és egyéb juttatásait szabályozza.
Az egészségügyi szakszervezet felhív minden felelős
hatóságot, amely segíthet megtalálni a felmerülő igé-
nyek optimális megoldását, hogy „üljenek egy asztal-
hoz”, és tisztességes tárgyalások útján oldják meg a
problémát. (Agerpres)

Bűnvádi nyomozás illegális 
fakivágások miatt

Az elmúlt héten több mint 750 ellenőrzést végzett a
rendőrség országszerte az illegális fakivágások meg-
előzése érdekében, és 153 ügyben indult bűnvádi
nyomozás az erdészeti törvény megsértése miatt. Az
országos rendőr-főkapitányság tájékoztatása értel-
mében a november 6-a és 12-e között végzett 763
ellenőrző akció során a kitermelt faanyag eredetét,
feldolgozását és szállításának törvényességét vizs-
gálták fakitermelő telepeken, raktároknál, piacokon,
vásárokon. Összesen 153 ügyben 69 személy ellen
indítottak bűnvádi eljárást, és 176 bírságot róttak ki
a kihágások miatt 292.400 lej értékben. Emellett le-
foglaltak 1325 köbméter fát. A jelzett időszakban 18
hívás futott be illegális faanyagszállítással kapcsolat-
ban. Ezek közül négy esetben észleltek rendellenes-
ségeket a rendőrök. (Agerpres)

Maneleénekeseket zsaroltak
Zsarolás és rablás vádjával állította bíróság elé a Du-
duianu-klán 13 tagját a bukaresti első kerületi
ügyészség. A tizenhárom férfit azzal vádolják, hogy
erőszakkal nagy pénzösszegeket kényszerítettek ki
maneleénekesektől. A vádpontok között szerepel a
zsarolás és rablás mellett a személyi szabadságtól
való jogtalan megfosztás, rongálás, fenyegetés és
közrendháborítás. Az ügyészség tájékoztatása sze-
rint a vádlottak – akik közismerten egy családhoz tar-
toznak, és erőszakos cselekedeteikről híresültek el –
2017 októbere és 2020 júliusa között bántalmazással
és fenyegetésekkel jelentős pénzösszegeket csikar-
tak ki manelezenészektől, ugyanakkor arra is rákény-
szerítették őket, hogy bizonyos eseményeken ingyen
lépjenek fel. Az így megszerzett összeg 100.000 eu-
róra rúg. (Agerpres)

Péntektől erőteljes lehűlés 
kezdődik

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes
előrejelzése szerint a következő napokban enyhe idő
várható, de péntektől erőteljes lehűlés kezdődik. Er-
délyben a hét folyamán 8-10 fok lesz a hőmérsékleti
maximum, a minimumok pedig 1 és 4 fok között in-
gadoznak. November 20-a után egyre hidegebb lesz,
a nappali hőmérséklet 4 fokig, az éjszakai mínusz 2
és mínusz 5 fok közötti értékekig süllyed. November
17-én és november 21-e után csapadék valószínű. A
hegyvidéken november 20-áig nappal 3-6 fok közötti,
éjszakánként 0 és -2 fok közötti értékeket fognak mu-
tatni a hőmérők, majd csökkenni kezd a hőmérséklet,
és a nappali maximum sem haladja meg a fagypon-
tot, hajnalonként pedig -6 fok is lehet. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Kórháztűz 
Donald Trump amerikai elnök kitart a perek mellett,
újabb jogászt kért fel, aki azt ígérte, hogy több tag-
államban „megfordítják a választási eredménye-
ket”.

A republikánus elnök és jogászcsapata jelenleg öt tagállam-
ban – Pennsylvaniában, Georgiában, Nevadában, Michigan-
ben és Arizonában – nyújtott be perkeresetet. Ezek egy részét
a szavazatszámlálás során előfordult vélelmezett csalások
miatt nyújtották be, másik részüket pedig annak érdekében,
hogy a tagállami hatóságokat megakadályozzák az eredmé-
nyek igazolásában, amellyel hivatalossá tennék Joe Biden de-
mokrata párti jelölt győzelmét.

Georgiában még tart a szavazatok egyenként, kézzel végzett
újraszámlálása.

Donald Trump vasárnap elemzők által ellentmondásosnak
minősített üzeneteket tett közzé a választási eredményekről a
Twitteren. Az egyik mikroblogbejegyzésben azt írta, hogy
Biden győzött, de csalással. Később azt írta: semmit nem
ismer el, és megismételte a választási csalásra vonatkozó ko-
rábbi állításait. Egy újabb bejegyzésben pedig arról írt, hogy
olyan „nagy perkereseteket” nyújt majd be, amelyek szerinte
bizonyítják „a 2020-as választások alkotmányellenességét”.

Vasárnap Donald Trump jogászai a Pennsylvaniában be-
nyújtott perkeresetek egyikét visszavonták. Ez arra vonatko-
zott, hogy a helyi választási tisztségviselők egyes információk
szerint törvényellenesen megakadályozták, hogy republikánus
megfigyelők jelen lehessenek a szavazatszámlálásoknál.

Közben az elnök jogászcsapatához újabb sztárjogász csat-
lakozott: Sidney Powell volt szövetségi ügyész. Powell vasár-

nap a Fox televízió üzleti csatornájának adott interjújában ki-
jelentette: arra készülnek, hogy – mint fogalmazott – „több
tagállamban megfordítsuk a választási eredményeket”.

A jogásznő azt állította, elég bizonyíték áll rendelkezésre a
választási csalásokról ahhoz, hogy széles körű bűnügyi vizs-
gálatot indíttassanak. A részleteket illetően azonban hozzá-
tette: „nem kommentálom ezt mindaddig, amíg nincsenek
kezemben a bizonyítékok”. Annyit azonban elmondott, hogy
információi szerint azonosították azt az algoritmust, amelyet
a szavazatszámlálásnál használtak, és amely állításuk szerint
a Trumpra leadott voksokat „átfordította Biden javára”.

Alan Dershowitz jogászprofesszor, az Egyesült Államok
egyik sztárügyvédje szintén vasárnap egy televíziós interjújá-
ban azt fejtegette: Donald Trump és jogászai nem arra törek-
szenek, hogy a perek révén elérjék az elnökké választáshoz
szükséges 270 elektori szavazat biztosítását. Céljuk Dersho-
witz szerint annak megakadályozása, hogy Joe Bidennek le-
hessen 270 elektori voksa.

A bonyodalmas, tagállami képviselőcsoportok szavazását,
majd a szövetségi képviselőház szavazását követelő módszert
a 19. században alkalmazták utoljára – mondta el Dershowitz.

Joe Biden munkatársai vasárnap televíziós interjúkban arra
figyelmeztettek, hogy a békés hatalomátadás megkezdésének
hiánya kockáztatja a koronavírus-járvány elleni küzdelem ha-
tékonyságát és a készülő oltóanyagok forgalmazásával kap-
csolatos előzetes tervezéseket. Ron Klain, akit Joe Biden
leendő kabinetfőnökének nevezett meg, az NBC televízióban
sürgette a Fehér Házat, hogy még a héten kezdje meg a hata-
lomátadási folyamatot. (MTI)

Donald Trump kitart a perek mellett

A júliusi uniós csúcstalálkozón elért kompromisszu-
mot és az Európai Unió alapszerződését is sértené,
ha jogállamisági feltételekhez kötnék az uniós pénz-
eszközök kifizetését – hangsúlyozta hétfőn Michal
Dworczyk, a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője.

Lengyelország nem egyezik bele a 2021-ben kezdődő 
hétéves uniós keretköltségvetés elfogadásába, amennyiben az
Európai Unió ennek kapcsán megsérti az alapszerződéseket,
és nem tartja be az Európai Tanács júliusi csúcstalálkozóján
elfogadott zárókövetkeztetéseket – erősítette meg Dworczyk
az RMF FM lengyel kereskedelmi rádiónak az esetleges len-
gyel vétót firtató kérdésére válaszolva.

Felidézte: a költségvetés kapcsán az uniós csúcson „nagyon
pontosan meghatározták a működési elveket és a teendőket”,
ám jelenleg próbálkozások történnek „nemcsak az alapszer-
ződések, hanem a júliusi megállapodás megsértésére is” egyes
tagállamok részéről, amelyek a csúcstalálkozón elért komp-
romisszumot szeretnék érvényteleníteni.

Dworczyk szerint az uniós források jogállamisághoz kötése
„teljes mértékben az uniós hivatalnokok és politikusok önké-

nyén alapulna”, egyes országokat ezáltal hátrányos, másokat
pedig előnyös helyzetbe hozhatnának.

„Semmiképpen sem egyezünk bele az alapszerződés meg-
sértésébe és az EU-n belüli zsarolásba sem” – szögezte le
Dworczyk, hozzátéve: Varsó arra fog törekedni, hogy az EU
partnerségen alapuljon, valamint arra, hogy a tagállamok „ala-
nyi módon viszonyuljanak egymáshoz”.

Az uniós költségvetés kapcsán hétfőn Andrzej Duda lengyel
elnök is állást foglalt. Az EU-ban „a pacta sunt servanda” (a
megállapodásokat teljesíteni kell) elve kötelez, vagyis sem-
milyen reform, sem az EU működési elvei vagy politikái nem
léphetik át az alapszerződésekben rögzített szabályok kereteit”
– fogalmazott az államfő a lengyel diplomácia napja alkalmá-
ból írt nyílt levelében.

Mateusz Morawiecki kormányfő már november elején je-
lezte, hogy Lengyelország vétóval fog élni, ha az EU-ban nem
születik az elvárásainak megfelelő költségvetési megállapo-
dás. Múlt csütörtökön pedig a miniszterelnök hivatalos levél-
ben tiltakozott az EU vezetőinél az ellen, hogy jogállamisági
mechanizmushoz kössék az uniós forrásokat. (MTI)

Varsó: az EU-alapszerződést sértené a kifizetések
jogállamisághoz kötése

A román államfő, a miniszterelnök és a politikai pár-
tok vezetői is gratuláltak hétfőn az Európa-barát
Maia Sandunak, a Moldovai Köztársaság volt kor-
mányfőjének, aki megnyerte a moldovai elnökvá-
lasztást Igor Dodon oroszbarát jelenlegi elnökkel
szemben.

„A moldovai állampolgárok döntöttek, az európai és de-
mokratikus utat, a fejlődés útját választották! Románia to-
vábbra is támogatja a Moldovai Köztársaságot a
modernizáció, a demokratizálódás és az Európai Unióhoz való
közeledés érdekében tett valós erőfeszítéseiben” – írta Klaus
Iohannis elnök a Twitteren.

„Gratulálok Maia Sandunak a kategorikus győzeleméhez!
Történelmi eseménynek vagyunk tanúi a Moldovai Köztársa-
ságban. Maia bebizonyította, hogy becsületes és tisztességes
kampánnyal is lehet választást nyerni. Meggyőződésem, hogy
ő az az elnök, akit a változásra szavazó jóhiszemű emberek
vártak: egy hozzáértő, felelős államfő, aki modernizálja, Ro-
mániához és az Európai Unióhoz közelíti az országot” – írta
hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Ludovic Orban minisz-
terelnök, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke.

Eugen Tomac, a Moldova és Románia egyesülését nyíltan
hirdető, Traian Băsescu volt román államfő által alapított Népi
Mozgalom Párt (PMP) elnöke meggyőződéses Nyugat-párti po-
litikusként jellemezte Sandut, Moldova első, román állampol-
gársággal is rendelkező, „és ezt nem titkoló” elnökét. A PMP
elnöke a két országot összekötő infrastruktúra fejlesztését sür-
gette, és bejelentette: pártja javasolni fogja, hogy a decemberi
választások után alakuló bukaresti kormányban egy különálló
minisztériumra bízzák a moldovai kapcsolatok fejlesztését.

Sandu győzelmét Marcel Ciolacu bukaresti házelnök, az el-
lenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD), illetve Dan Barna, a
rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)
elnöke is üdvözölte. Mindketten úgy értékelték: a moldovai
választók, történelmet írva, Európa, a demokrácia és fejlődés
felé fordultak.

A chişinăui központi választási bizottság (CEC) által össze-
sített adatok szerint az Akció és Szolidaritás Párt (PAS) je-
löltje, Maia Sandu a voksok 57,7 százalékával nyerte az
elnökválasztást, míg a függetlenként induló jelenlegi államfő,
Igor Dodon a voksok 42,2 százalékát szerezte meg – közölte
hétfőn az Agerpres hírügynökség. (MTI)

Moldovai elnökválasztás 
A román vezetők gratuláltak Maia Sandu győzelméhez



A Regeneráció Egyesület és a Játszótér drá-
maműhely harmadik alkalommal szervezi
meg november 21-én, szombaton 11 órától a
Pedagógusműhelyt, amire ezúttal, a járvány-
helyzet miatt online kerül sor. 

Kali István, a Regeneráció Egyesület elnöke el-
mondta, az évente megszervezett pedagógusnapon pró-
bálnak olyan előadókat meghívni és általuk olyan
témákat körbejárni, amelyek segítik a pedagógusokat
mindennapi munkájukban. A jelenlegi járványhelyzet
a pedagógusokat is új kihívás elé állította, ezért idén
az esemény témája: Alkalmazott színház- és drámajá-
ték – lehetőségek virtuális térben.

A rendezvényt a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
val szervezik meg. Az eseményen való részvétel in-
gyenes, ellenben regisztrációhoz kötött,
bejelentkezni a https://bit.ly/3pzaRlC linken lehet. A
szervezők idén is igen sokoldalú előadókat hívtak
meg, köztük Rusz Csilla tanítót, drámapedagógust,

akinek a kutatási területe a drámapedagógia beveze-
tése a hagyományos oktatási rendszerbe / szülői ér-
tekezletek szervezése drámás eszközökkel /
drámapedagógia az iskolában. 2010-től évente meg-
méretteti színjátszó csoportját a magyarországi szer-
vezésű Weöres Sándor országos fesztiválon, és
évente több továbbképzést tart határon innen és túl,
neve ismert szakmai berkekben, szakdolgozatokban,
cikkekben hivatkoznak rá. 

Az előadók sorában szerepel Patkó Éva rendező,
műfordító, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem ok-
tatója, aki a Zürichi Művészeti Egyetemen tart mester-
kurzust kortárs gondolatok a színpadra vitel
folyamataiban tematikában, továbbá Kali-Barabási
Hajnalka marosvásárhelyi óvónő és Tálas Ferenc
elemi tagozatos tanár, mindketten a Játszótér dráma-
műhely alapító tagjai, akiknek a pedagógusi pálya mel-
lett az alkalmazott színház, drámapedagógia gyakorlati
alkalmazása a szakterülete. (mb)
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Idén online-ba költözik az esemény
Pedagógusműhely és szakmai nap 

Találkozó a Victoria-palotában
Ludovic Orban miniszterelnök a Victoria-

palotában találkozott Románia legnagyobb
műtrágyagyártó vállalata, az Azomureş 

vezérigazgatójával, Harri Kiiskivel
A tárgyalások témája a vállalatnak a következő időszakban történő fejlesztési stratégiája volt. A vállalat

képviselői értékelték a hatóságokkal történő hatékony együttműködést, valamint a kormánynak a korona-
vírus-járvány okozta krízis hatásainak visszaszorítására hozott következetes gazdasági intézkedéseit, ame-
lyek hozzájárultak a kiszámítható üzleti környezet fenntartásához. 

Ludovic Orban kormányfő hangsúlyozta, hogy a kiszámítható és stabil törvényhozási és adózási kör-
nyezet híve, amely bátorítja a beruházásokat és ösztönzi a vállalkozói kezdeményezéseket.

A találkozót követően Harri Kiiski a következőket nyilatkozta: 
„Konstruktív találkozónk volt Ludovic Orban kormányfővel. Ismertettem az Azomureş tevékenységét

és a mezőgazdaságnak szállított műtrágya által a romániai élelmiszer-biztonságban játszott szerepünket.
A Marosvásárhelyen gyártott műtrágya 70%-át a romániai farmokon használják fel, ami közel a fele a
helyi mezőgazdaságban használt mennyiségnek. A kiszámítható, hosszú távú tervezést biztosító törvény-
kezési környezetet támogatjuk.

Ily módon Románia költségvetése tevékenységünk által közvetlen jövedelemhez jut, közvetetten pedig
a szállítók, felhasználók által létrehozott üzleti láncokon keresztül. 

Ismertettük az Ameropa üzenetét, amely megerősítette, hogy az összes tevékenységét folytatja, mi pedig
még többet fektetünk be a román gazdaságba”. (X)

Átszervezéssel próbálják 
növelni a Covid-kórházak 

befogadóképességét
További kórházakat, illetve kórházi részlegeket szabadíta-
nak fel a koronavírus-fertőzötteknek; a bennük működő in-
tenzív osztályokat pedig csak a legsúlyosabb esetek
számára tartják fenn – közölte hétfőn Ludovic Orban mi-
niszterelnök.

A kormányfő szerint ezen a héten legalább kétszáz ággyal fogják nö-
velni a koronavírusos betegek ellátására elkülönített intenzív terápiás
osztályok befogadóképességét, és további lélegeztetőgépeket üzemel-
nek be. A két héttel korábbi utolsó hivatalos közlés szerint Romániában
1250 intenzív terápiás ágy állt a Covid-19-ben szenvedők rendelkezé-
sére. A hétfői helyzetjelentés szerint 1187 fertőzöttet ápolnak intenzív
terápián, a telítettség tehát már országos szinten is megközelítette a 95
százalékot, a legtöbb nagyvárosban azonban már hetek óta helyhiány
van.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter hétfőn azt mondta: jelenleg 309
fertőzött szorul mesterséges lélegeztetésre. Az oxigénpótlásra szoruló,
de lélegeztetőgépet még nem igénylő pácienseket a szaktárca vezetője
szerint áthelyezhetik (az intenzív terápiás kapacitás növelése érdeké-
ben) egy „átmeneti osztályra”, amelynek az intenzív osztály mellett kell
működnie, és saját lélegeztetőgépekkel kell rendelkeznie, hogy azonnal
közbe lehessen lépni, ha súlyosabbra fordul a fertőzött állapota – ma-
gyarázta.

Az országban hétfőn megközelítette a 110 ezret az ismert aktív fer-
tőzöttek száma, és közülük minden korábbinál több, csaknem 13 500
koronavírusos beteget kezeltek kórházban. Az utóbbi 24 órában újabb
149 fertőzött vesztette életét, ezzel meghaladta a kilencezret a járvány
romániai áldozatainak száma.

Romániában egy hete részleges karantén – éjszakai kijárási tilalom
és általános maszkviselési kötelezettség – van hatályban, hétfőtől pedig
újabb két nagyváros – Nagyszeben és Gyulafehérvár – került vesztegzár
alá. Kolozsváron is meghaladja az utóbbi két hétben a diagnosztizált
fertőzöttek száma a lakosság 9 ezrelékét, Temesváron pedig a 8 ezrelé-
két, de a két legnagyobb erdélyi városban egyelőre nem vezették be a
karantént.

Romániában 3 ezreléket meghaladó kéthetes fertőzöttségi ráta fölött
rendelik el az iskolák bezárását, 6 ezrelék fölött pedig fontolóra veszik
az adott település vesztegzár alá helyezését. (MTI)

Piatra Neamţ-i tűzeset
Stabil az állapota a 

Belgiumba szállított orvosnak
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter hétfőn közölte: stabil
az állapota annak a Belgiumba szállított orvosnak, aki égési
sérüléseket szenvedett, miközben megpróbálta kimenteni
pácienseit a karácsonkői (Piatra Neamţ) kórház intenzív
osztályán keletkezett tűzből. A tárcavezető szerint folyama-
tosan tartják a kapcsolatot a brüsszeli kórházzal.

Nelu Tătaru elmondta: a Floreasca kórházban vasárnap reggel újra
megvizsgálták a Piatra Neamţ-i kórházban kiütött tűz idején ügyeletet
teljesítő orvost, és megállapították, hogy az előzetes tájékoztatástól el-
térően testének nem 40, hanem 70-75 százalékán szenvedett égési sé-
rüléseket. 

Közben elhunyt hétfőn az egyik beteg, akit a tűzeset miatt átszállí-
tottak szombat éjszaka a paşcani-i kórházba – tájékoztatott a Iaşi me-
gyei közegészségügyi igazgatóság (DSP). A férfit a Piatra Neamţ-i
kórház sürgősségi eseteket ellátó osztályáról vitték a paşcani-i kór-
házba, nem tartozik a tűzeset sérültjei közé.

A férfi akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedett, és koronavírus-
fertőzést is diagnosztizáltak nála. Ő az egyike annak a hét betegnek,
akit átszállítottak a tűzeset miatt a Piatra Neamţ-i kórházból. A többi
hat pácienst a leţcani-i mobilkórházba vitték, kettőnek nagyon súlyos
az állapota. 

Tíz ember meghalt szombat este, amikor tűz ütött ki a Piatra Neamţ-i
megyei kórház intenzív osztályán. A tűzben két orvos és két asszisztens
is megsérült, az egyik orvost egy belgiumi kórházba szállították. 

(Agerpres)

Az Interferenciák nemzetközi színházi fesztivál
előadásai az interneten

Az interneten lesznek ingye-
nesen megnézhetők a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
által hetedszerre szervezett
Interferenciák nemzetközi szín-
házi fesztivál előadásai – je-
lentette be Tompa Gábor
fesztiváligazgató hétfői on-
line sajtótájékoztatóján.

Az igazgató elmondta: az utolsó
pillanatig reménykedtek abban,
hogy kedvezően alakul a járvány-
helyzet, és a hagyományos formá-
ban szervezhetik meg a fesztivált,
végül az online változat mellett kel-
lett dönteniük. E választás alaposan
felforgatta az eredeti terveket, mert
nem minden meghívott előadásnak
van filmezett változata, illetve nem
minden előadáshoz van sugárzási
joguk a színházaknak.

Tompa Gábor elmondta: a no-
vember 19. és 29. között tartandó
fesztivál három fejezetre tagolódik.

Az első fejezetnek még a 2018-
as tervezés idején adták a Horizon-
tok címet, amikor még nem látták
előre a világjárványt, amikor még
nem látszottak azok a zavaros ese-
mények, amelyek rányomták a bé-
lyegüket a 2020-as évre. Úgy vélte,
a fesztiválnak arra a kérdésre kell
keresnie a választ, hogy mi lesz az
európai kultúrával, tudunk-e kö-
tődni az európai kulturális örökség-
hez, fel kell-e adni azokat az
értékeket, amelyekben eddig él-
tünk?

„Arra fogunk reflektálni, hogy
milyen utat választ majd a színház
a 21. század derekán. Van-e színház
az alagút végén?” – fogalmazott a
fesztiváligazgató.

Az Európai Színházi Unió (UTE)
elnöki tisztségét is betöltő Tompa
Gábor elmondta: a fennállása 30.
évfordulóját ünneplő UTE múltjára
tekintenek vissza a fesztivál máso-

dik fejezetében. Ezt a fejezetet ke-
vésbé érintette a világjárvány, hi-
szen eleve filmen tervezték
bemutatni az UTE tagszínházainak
egyes reprezentatív előadásait.

A fesztivál harmadik fejezetében
fiatal alkotók kísérleti előadásait
mutatják be.

A seregszemle a kolozsvári ma-
gyar színészekből álló Loose Neck-
ties Society zenekar élő online
koncertjével zárul.

Tompa Gábor elmondta: a feszti-
vál előadásai a kezdési időponttól
24 órán át lesznek ingyenesen elér-
hetők a Vimeo filmmegosztó portá-
lon. Azért ezt a megosztási
lehetőséget választották, mert itt be-
állítható, hogy az érdeklődők mi-
lyen nyelvű felirattal kívánják
követni az előadást.

A fesztivál programja az interfe-
rences-huntheater.ro/2020/ oldalon
böngészhető. (MTI)

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Inquam Photos/tvneamt.ro/Flavius Corfu



November 13-án, a magyar
nyelv napján a Maros Művész-
együttes – a megszokott pro-
dukciótól eltérően – verses
videóüzenetet osztott meg a
közösségi felületen. Nem ez
az első olyan felvétel, amely-
ben az együttes a világjár-
vány alatt megpróbálja
tartani a kapcsolatot az elő-
adóteremből kizárt közönség-
gel. Arról számolt be
lapunknak Barabási Attila-Csaba,
az együttes igazgatója, hogy
miként sikerül ebben a nehéz
időszakban megszólítani a
nagyérdeműt. 

– A néptáncot, népművészetet
kedvelő közönség örömmel vette tu-
domásul, hogy a világjárvány alatt
is, ha szűkebb körben is, de sikerült
néhány előadást tartani, akár a
saját teremben, akár a Teleki Téka
udvarán, azonban a helyzet súlyos-
bodása miatt ez a lehetőség is meg-
szűnt, a virtuális térbe szorult az
együttes.

– Valóban nehéz időszakot élünk
át mindannyian. Napról napra bi-
zonytalanabb helyzet, nem lehet

hosszú távon tervezni. Amikor ta-
vasszal országunkba is begyűrűzött
a világjárvány első hulláma, őszire
halasztottunk turnékat, köztük két
fellépést a budapesti Hagyományok
Házában. Habár az októberre kitű-
zött előadásokra minden jegy elkelt,

erről is le kellett mondjunk. Ennek
ellenére, a szűkre szabott megnyil-
vánulási térben is aktívak voltunk.
A Maros Művészegyüttes hangsú-
lyozottan jelen volt a Székelyföldi
Napokon, táncokat, fotókat mutat-
tak be online a rendezvényen.
Ameddig lehetett, a járványügyi
szabályok által megszabott lét-
számú közönség előtt saját ter-
münkben, majd a Teleki Téka
udvarán tartottunk több előadást, a
Táncolj Velünk Most Egyesülettel
közösen megszervezhettük a ver-
bunkversenyt. Aztán valóban a vir-

tuális térbe szorultunk. Amikor az
időjárás megengedte, megpróbál-
tunk olyan településekre menni,
ahol biztonságos körülmények kö-
zött filmfelvételeket, fényképeket
készíthettünk az együttesről. Így ju-
tottunk el Székelyvéckére, is, ahol

Fekete Pál polgármester volt a ház-
igazdánk. Sikerült felvételeket ké-
szíteni az általa megőrzött
hagyományosan berendezett házak-
ban, a faluban és a település határ-
ában kiépített Kálvárián.
Vajdaszentiványra is készültünk, de
ott megváltozott a járványügyi
helyzet, és lemondtuk a kiszállást. 

– Hol láthatják az érdeklődők
ezeket a felvételeket? 

– A pandémia alatt a Maros Mű-
vészegyüttes tudatosan külön You-
Tube-csatornát indított. Korábban
töltöttünk fel az internetre mi és né-
zőink is felvételeket előadásainkról,
de ezúttal különálló felülettel jelent-
kezünk, és arra kérjük a közönséget,
hogy kövesse ezt a lehetőséget, mert
mindig kerülnek fel újdonságok.
Több videófelvételt készítettünk kü-
lönböző vidékek, tájegységek tán-
cairól, mint pl. a Mezőség, Sóvidék,
Kalotaszeg és Vajdaszentivány.
Ezeknek elsősorban nevelő-oktató
jellegük is van, mert több kameraál-
lásból mutatjuk be a táncelemeket,
amelyeket így könnyebben meg
lehet tanulni. Mi több, azt is tervez-
zük, hogy hasonló céllal rendhagyó
módon néptánctörténet-ismertető
sorozatot indítunk. Újdonságként
azt is elmondhatjuk, hogy a me-

gyénkben levő különböző etniku-
mok táncaival is foglalkozunk.
Nemrég szász táncokat is színpadra
állítottunk, filmfelvételt készítet-
tünk, és eljuttattuk a virtuális térbe.
A művészegyüttes magyar tagozata
felvállalta a velünk együtt élő etni-

kumok táncainak bemutatását, míg
a román tagozat az itteni román és a
cigány táncokon kívül az ország kü-
lönböző román vidékeinek táncait és
hagyományait népszerűsíti. Bemu-
tató előadásra is készülünk. Olyan
táncoknak az anyagait próbáljuk
színpadra állítani, amelyekkel az
együttes nagyon rég nem foglalko-
zott. Elővettük a ruhatárból az egy-
kor használt népviseletet, amelyet

pályázati finanszírozásnak köszön-
hetően kiegészíthettünk. Évente
többrendbeli ruhát készítettünk. A
népi előadásokban használt visele-
teket többször használjuk, csupán a
táncszínházi produkciókra készül-
nek sajátos jelmezek. Azért kerestük
elő a régi ruhákat és táncokat, mert
az 1990-es évektől többszöri nem-
zedékváltás volt az együttesnél.
Majdnem kicserélődött a tánckar.
Nemrég azok mentek nyugdíjba,
akik az 1990-es években kerültek az
együtteshez, helyükbe jól felkészült,
fiatal táncosok kerültek, akik azon-
ban nagyon sokat kell dolgozzanak
azért, hogy elérjék a hivatásos stá-
tust. Azért vesszük újra azokat a tán-
cokat, amelyekkel az együttes tíz,
húsz évvel ezelőtt foglalkozott,
hogy az új generáció is megtanulja
őket. 

– Érdekes kísérlet volt a magyar
nyelv napjára készített összeállítás.

– Úgy éreztük, hogy így adózunk
ennek az eseménynek, mivel a ha-
gyományos néptáncok mellett szín-
padunkon jó ideje megjelent a
táncszínház produkció, a próza is.
Több előadásunkban nagy költőink
verseiből is idéztünk, és megpróbál-
tuk a tánc nyelvére lefordítani üze-
netüket. Ezért kulturális

intézményként kötelességünknek
tartottuk, hogy ne maradjunk kö-
zömbösek a magyar nyelv napján. 

– Úgy tűnik, hogy más kulturális
intézményhez képest eddig sikere-
sen átvészelte a Maros Műészegyüt-
tes ezt az időszakot. 

– Valójában az nehezíti a mun-
kánkat, hogy a járványügyi szabá-
lyok miatt nem próbálhatunk teljes
létszámban, hiszen a társulatban

több mint 40 táncos van. Beosztjuk
a munkát, mindenkinek van fel-
adata. Ehhez hozzájön még a videó-
felvételeink utómunkálata is.
Dolgozunk és abban reményke-
dünk, hogy az intézményt nem zár-
ják be. Ha odafigyelünk egymásra,
betartjuk az előírásokat, óvatosak
vagyunk, átvészelhetjük ezt az idő-
szakot. Az együttest eddig nem na-
gyon érintette a betegség. Az év
folyamán a román tagozatról
három, míg a magyarról egy kol-
léga fertőződött meg, és otthoni
ápolásra szorultak. Ha valakinél
gyanús tünetek jelentkeztek, akkor
a döntésem alapján otthon maradtak
még akkor is, ha utólag kiderült,
hogy csupán meghűltek. Szá-
munkra a tánckar, az irodai és az
adminisztratív személyzet és a ze-
nészek, valamint mindannyiuk csa-
ládjának a biztonsága fontos. Ebben
az időszakban arra készülünk elő-
adásainkkal, a táncokkal, hogy ami-
kor lejár a veszélyhelyzet,
visszanyerjük a járvány ideje alatt
lemorzsolódott közönségünket. Re-
méljük, hogy előadásaink szépsége,
változatossága visszacsalja majd
nézőinket a terembe akkor, amikor
már lehet megfelelő körülmények
között fogadni a közönséget. 

Vajda György
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Kulturális kínálat a világjárvány alatt 

Széki táncok Fotó: Barabási Attila-Csaba

A székelyvéckei kálvária alatt

Portréfelvétel Kallós Zoltánról
Beszélgetés Csinta Samuval a Kallós-fotógyűjteményről

A Hagyományok Háza feladatának tekinti Kallós
Zoltán életművének ápolását és népszerűsítését.
Az intézmény gondozásában az erdélyi néprajzku-
tatóról 2016-ban jelent meg riportkötet, Kallós fo-
tógyűjteményének válogatását a Hagyományok
Háza ősszel tette közkinccsé. Csinta Samu újságíró,
A lélekmentő című könyv írója a kutatóhoz fűződő
emlékeiről osztja meg gondolatait a fotógyűjte-
mény fényében.

„A könyv születése életem egyik nagy élménye, amikor a
táncházmozgalom, Kallós Zoltán neve, vagy a Válaszút kerül
szóba, emlékek torlódnak fel bennem.

A fotók egy részével már találkoztam Válaszúton, másik
részét pedig a Hagyományok Háza archívumában ismertem
meg, egyedül talán az avasi fotók jelentettek számomra új-
donságot. A munkatársak nagyban segítették a válogatást, így
a Corvin téren emlékezetes kutatónapokat tölthettem. A ké-
peket nézve felidézhettem magamban a Kallós Zoltánnal
folytatott közös munkát és a beszélgetéseket. Itt is igaz a régi
mondás: »Amit a kép el tud mondani, ahhoz az írás kevés«,
így a beszélt nyelvi információk a képi világgal közösen al-
kotnak egészet. 

Jóllehet nem vagyok hivatásos fotós, újságíróként a fotó-
sok világát is jól megismerhettem. Kallós képi beállításain
kevésbé érződik a művészi szándék; célja a fotókkal elsősor-
ban a dokumentálás volt. Viszont igazi érdeme, hogy vi-
szonylag kevés a beállított kép, a lencsébe mosolygó arc vagy
a pózolás, a fotográfiákon hűen osztja meg a saját világát, s

a képeken a részletek is érdekesek. E felvételek is alátámaszt-
ják a Kallósról többek által mondott dicsérő szavakat: »Ő volt
az a néprajzkutató, aki nemcsak odáig vette útját, ameddig a
vonat járt.«

Úgy tudom, hogy a munkáját segítő magnetofon és írógép
mellett az első fotóapparátot is a Kodály Zoltán által vezetett
MTA Népzenekutató Csoporttól kapta.

Szerette a felvételeit, a gyimesi és a moldvai képeit pedig
mindig külön kezelte. Ennek oka az lehetett, hogy a Mezőség,
Kalotaszeg jóval közelebb esett lakóhelyéhez, így ha hiány-
zott egy téma, könnyebben lehetett pótolni, míg
a gyimesi és moldvai képek a távolság és a tiltá-
sok miatt érdemeltek külön figyelmet. Nagyon
sokat mesélt is e fényképek születéséről: a prímás
Vak Zoltiról s mellette gardonyozó feleségéről,
Finánc Erzsiről, szállásadóiról, akik családtag-
ként kezelték, s még a »dugipénz« helyét is meg-
mutatták, hogyha szüksége lenne rá, vegyen
kölcsön belőle.

A képeket »lapozgatva«, számomra igen ked-
vesekre is leltem. Figyelemre méltóak, amikor az
adatközlői mellett, között üldögél, a banda felé
tartja a mikrofonját, éli, megéli azt a számára na-
gyon fontos világot.

Két képet mégis kiemelnék: az egyik Mérán,
1984. május 9-én, egy lakodalomban, a Balladák
filmje forgatásán készült. Zoli bácsi két asszony-
nyal – szorosan egymás mellett lépkednek –, az

egyik pedig úgy hajol hozzá, ahogy akkor szoktunk, amikor
valakivel a legbensőbb titkainkat is megosztjuk, akivel fél-
szóval is megértjük egymást. E közelség jellemzi Kallós Zol-
tán egész életét, s egyben titka is munkásságának.

A másik Lészpedhez kapcsolódik, s a ’60–70-es években
örökítették meg: Kallós – Kornis Péter társaságában – mold-
vai adatközlőkkel látható. Ez már jobban megrendezett fel-
vétel, de ugyanazt a közelséget sugározza, amit az első
fotográfia.”

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/5248



Az üvegre ragasztott címkéből
jöttem rá, hogy nagysármási illető-
ségű, onnan jár be Vásárhelyre, és
eszembe jutott a település határában
látott méhészet, ahol szép környe-
zetben, a legtisztább levegőben
gyűjtenek a méhek.  

Sármáson kiderült, hogy amit
korábban láttam, az csak az egyik
fele, azaz 40 kaptár. A többi 60 a
Mezőméhesről letérő úton megkö-
zelíthető Mezővelkér határában
van. Így hát Sármásról Velkér felé
tartunk a 17 kilométeres szakaszon,
amely az aszfaltról köves útra vált. 

Érdeklődésemre vendéglátónk
azt is elmondja, hogy 11 éves volt,
amikor 1989-ben elveszítették az
édesapjukat. A fiúkat a nagybácsi
hívta segédkezni, akinek sok méhe
volt. Az ott tapasztaltak és a később
tanultak alapján Imbre Attila hat éve
vette az első tíz családot. Gondosan
kezeli őket, minden munkát időben
elvégez, így betegség nem pusztítja,
és mivel egyetlen méhrajt sem sza-
lasztott el, a családok száma százra
szaporodott. Gépkocsivezetőként a
sármási szórványbentlakás diákjait
szállítja, szabadidejét pedig a mé-
hekkel tölti. 

– Mi, emberek, rengeteget tanulha-
tunk tőlük. A szervezettséget, a tiszta-
ságot, a szorgalmat – ezért szeretek
velük foglalkozni, jó érzés közöttük
lenni – mondja, s hosszan beszél a
kaptárok életéről, amelyekben mind
nyáron, mind télen 30 fokos hőmér-
sékletet tartanak a méhek. 

A kaptárokat maga készítette, és
nem tudom, hogy van-e asztalos,
aki szebb munkát tett volna rájuk.
Gondja volt arra is, hogy a virág-
port a szintén saját készítésű méh-
csapdával gyűjtse, amelynek lyukas
rácsain a méhek által szállított pol-
lengolyó fennakad. A kis faházikó-
ban pedig minden van, ami a méz
kipergetéshez szükséges. Ahhoz,
hogy a családok erősek maradja-
nak, évente 20 anyát cserél fiata-
labbra, erősebbre. 

A gyűjtőmunka kora tavasszal
kezdődik, a dolgozó méhek először

a repcetáblákról gyűjtik a nektárt,
majd a dombok pártáját képező
akácerdők sokasága szolgáltatja a
bőséges táplálékot, hogy később a
vadvirágos legelőkről hordják be az
édes nedűt, s a léptáblák viasz méh-
sejtjeiben raktározzák el, esős
időre, télire szükséges táplálékként.
Ha jó a legelő, és Velkér határában
biztosan az, a szükségletüknek a
többszörösét termelik, amiből a
gazda évi három tonna mézet tud
kipergetni. A mézen kívül Imbre
Attila virágport, propoliszt, méhke-
nyeret is kínál, ez utóbbit ajánlja
immunerősítőként, májregeneráló
szerként, emésztési és veseproblé-
mákra. A méhészkedésben a lányai
segítenek, a fia az esetleges méhcsí-
pések miatt nem kedveli ezt a mun-
kát.

– Kelendő-e a méz? – kérdez-
tem.

– A jóízű, tiszta mézet el lehet
adni, ezt bizonyítja a már kialakult
vevőkör is.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor
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Megújult vezetőség a polgármesteri hivatal élén
Régi gondok, új tervek várnak megoldásra 

Három sikertelen próbálko-
zás után negyedik alkalom-
mal nyerte el a sármási
közösség bizalmát, és válasz-
tották meg polgármesternek
a függetlenként induló
Botezan Valert, aki korábban a
polgármesteri hivatalban,
majd a ROMGAZ sármási
egységénél könyvelőként
dolgozott. Örvendünk a hír-
nek, hogy az alpolgármesteri
tisztséget Trombitás Jolán tölti
be, aki az RMDSZ színeiben
pedagógusként került be a
helyi tanácsba, és választot-
ták meg alpolgármesternek a
polgármester kérésére.
Együttműködésük a jelek sze-
rint eredményes munkát ígér. 

– A település szülötteként min-
den vágyam azt volt, hogy segítsek
azon a közösségen, amelyhez tar-
tozom. 12. osztályos koromban,
amikor az életcélunkról kellett val-
lani, azt írtam, hogy minden tudá-
somat embertársaim javára szeret-
ném felhasználni, és jót tenni az
embereknek. A tízéves találkozón
erősödött meg bennem a vágy,
hogy ezt a fiatalkori elképzelést
megvalósítsam. Az idei választáso-
kon függetlenként indultam a pol-
gármesteri tisztségért, és sikerrel
jártam. Fontos volt számomra,
hogy az alpolgármester, akivel dol-
gozni fogok, a helybeli magyar kö-
zösséget képviselje – mondja
Botezan Valer. 

– Milyen célokat tűzött maga
elé a már elkezdett terveken kívül,
amelyeket folytatni kell?

– Szeretném, ha Sármáson újra
megnyílna a kórház belgyógyászati
osztállyal, mert nagyon fontos
lenne, hogy ebben a körzetben el
tudjuk látni a krónikus betegeket.
A rohammentő szolgálat helyi egy-
ségének sürgősségi jelleggel a
sátor helyett egy zárt elkülönítő he-
lyiséget biztosítunk, amelyben a
covid-fertőzött betegeket szűrik
(ottjártunkkor, az elmúlt pénteken
23 fertőzött volt a településen). Mi
berendezzük a helyiséget, a mű-
ködtetéséhez szükséges engedélye-
ket viszont a központból kell
beszerezzék.

Terveim között szerepel vonzóvá
tenni a települést a fiatalok szá-
mára, hogy legyen kedvük haza-
jönni és itthon letelepedni, családot
alapítani. Ennek érdekében terüle-
tet biztosítunk számukra, és ked-
vezményt adunk lakásépítésre, a
törvényes feltételek betartásával. 

Fontosnak tartom új munkahe-
lyek létesítését, ezért kedvezmé-
nyeket nyújtunk a vállalkozóknak. 

– A munkahelyek mellett a tele-
pülés legnagyobb gondja a jó mi-
nőségű ivóvízzel való folyamatos
ellátás, az akadozó szolgáltatás

különösen nyári kánikulában
évek óta megkeseríti a helybeliek
életét. Milyen intézkedésekre gon-
doltak?

– Egy víztározó megépítését ter-
vezzük, ami fennakadás esetén biz-
tosítani tudja a vizet. Hamarosan
tárgyalni fogunk a kolozsvári víz-
üzem vezetőségével, hogy a város
nyugati részének és az arra eső
falvaknak az ivóvízzel való ellátá-
sát a kolozsvári vízüzem hálózatára
csatlakozva oldjuk meg, a megyei
mesterterv elkészítése nyomán
pedig a Ludason áthaladó vezeték-
ből kapnánk az ivóvizet, mert a me-
zőségi hálózat már nem bírja ellátni
a megnövekedett fogyasztást. 

Felvetődött a lehetőség, hogy
Nagysármást vissza kellene minő-
síteni községgé, ami sokkal jobb
pályázási lehetőségeket jelentene
az európai alapokból. Ezzel kap-
csolatban meg fogjuk kérdezni a
helyi lakosság véleményét, s ha a
háromnegyedük megszavazza,
akkor szeretnénk élni ezzel a lehe-
tőséggel.

Az iskolára összpontosít 
Trombitás Jolántól, akit pedagó-

gusként választottak meg alpolgár-
mesternek, azt reméljük, hogy
nagyobb odafigyeléssel követi
majd a sármási iskola magyar V-
VIII. osztályainak a helyzetét, a
magyar diákok ugyanis, a város
szégyenére, a XXI. századhoz mél-
tatlan körülmények között tanultak. 

– Mikor várhatunk a válto-
zásra? – kérdeztük az alpolgár-
mestert, aki óvónőként dolgozott. 

Amint elmondta, jövő szeptem-
berre megoldódik, hogy minden
sármási diák hasonló körülmények
között tanulhasson, függetlenül
attól, hogy melyik tagozatra jár. A
líceumban csökkent az osztályok
száma, és hamarosan nekifognak
az V–VIII.-os román tannyelvű
osztályoknak helyet adó iskola fel-
újításának, és mire elkészül, jövő

szeptembertől minden osztály a
XXI. századnak megfelelő környe-
zetben tanulhat majd.  

– Pedagógusként fontos szá-
momra, hogy a régi magyar óvoda
helyén a tervezett új bölcsőde fel-
épüljön, ugyanis ez az igény a
munkába járó anyukák részéről
már többször megfogalmazódott. A
terv készen van, a kivitelezés kö-
vetkezik. A három európai projekt
egyike a központban levő régi
mozi épületének kultúrházzá való
alakítása is – mondja, majd átbe-
széljük a polgármester által felvá-
zolt, már elkezdett tervek
befejezésének szükségességét. 

Trombitás Jolán szerint is jól
szót értenek a polgármesterrel, és
kedvező a hivatalban dolgozók vi-
szonyulása is az új vezetőséghez.
A hat évre szóló városfejlesztési
terv elkészítésekor figyelembe ve-
szik a tanácsosok ötleteit, és a la-
kosságtól is, idősektől és
fiataloktól egyaránt várják az igé-
nyeket, javaslatokat arra vonatko-
zóan, hogy mit tartanak a

legfontosabbnak a település jelenét
és jövőjét illetően. 

A közeljövőben meg kell oldani
a városi illemhely gondját, hasznos
lenne a vásárteret uniós szintre
emelni, hogy a mezőségi állatvá-
sárnak helyet adjanak, és sármási
különlegességként, ami a mezőségi
városkába csalogathatja az érdek-
lődőket, agroturisztikai panziókra
is gondoltak, libatenyészettel, liba-
máj-feldolgozással, továbbá kor-
szerű esztenával, ahol a vendégek
végigkövethetik a sajt, a túró és az
orda elkészítésének folyamatát, és
vásárolhatnak az ízletes mezőségi
termékekből. 

– Újak vagyunk a pályán, sok a
tervünk, elképzelésünk, a jóindulat
megvan bennünk, és ha sikerült
egy jó csapatot magunk köré szer-
vezni, akkor nyert ügyünk van –
reménykedik Nagysármás új alpol-
gármestere. 

Mi, emberek is tanulhatunk
tőlük 

Szerkeszti:BodolaiGyöngyi

A hazatérést választotta 
Kedves, mosolygós, de
ugyanakkor komoly, okos fia-
tal lány Tőkés Szidónia Odett, a
nagysármási iskola magyar
tagozatának új matematika-
tanárnője. Örülnek neki a
szülők, és már kezdettől meg-
szerették a tanítványai is,
akikkel hamar megtalálta a
hangot. A kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem
matematika szakának vég-
zettjeként jelenleg mesteri
képzésre jár, és közben a kí-
nálkozó lehetőségek közül a
szülővárosába való visszaté-
rés mellett döntött.

– A visszaútra ma már kevesen
vállalkoznak, a tanárnő miért
tette? 

– Nehéz választás volt, de tud-
tam, hogy szükség van rám, hívtak,
és szívesen jöttem haza. Ismertem a
tanítványaim egy részét, és szeret-
tem volna segíteni nekik. 

Gyermekkorom óta óvónőnek,
tanítónőnek készültem, örömmel
foglalkozom a gyermekekkel, sze-
retem tanítani, nevelni is őket. A
matematikát azért választottam,
mert a legnehezebb tantárgy, és a
heti több óra során több időt tölthe-
tek velük. 

Sármáson jártam iskolába, az
első nyolc osztályt magyar tagoza-
ton, a középiskolát a helyi román lí-
ceumban végeztem. A példaképem
az általános iskolai matematikata-
nárnőm, Fekete Erzsébet volt. Való-
jában informatika szakot végzett, és
helyettesítőként dolgozott Sármá-
son, de nagyon komolyan vette a ta-
nítást, széles látókörű
pedagógusként a leckéken kívül sok
érdekes dologra tanított, könyveket
ajánlott. 

– Így képzelte a tanítást, vagy
csalódott?

– A gyermekekben semmikép-
pen sem. Nem volt eleve tökéletes
minden, de idővel valamennyi osz-
tállyal elkezdtünk komolyan dol-
gozni, és jó érzés, hogy örülnek,
amikor meglátnak. A tanügyet
pedig már diákként volt alkalmam
megismerni, és tudtam, hogy mi
vár rám. Érdekes viszont kolléga
lenni a volt tanáraimmal, és úgy
látom, hogy ők is örülnek, hogy
visszajöttem. 

Tamás Lukács Ingrid, a sármási általános
iskola magyar tagozatának hatodik osztályos
tanulója éppen lekapcsolja a laptopot, amikor
meglátogatjuk. Az online testnevelésórát sze-
retnénk megnézni, de éppen lejárt. Ingrid
jónak tartja a digitális oktatást, mert nem ma-
radnak le a leckékkel, viszont nagyon fárasz-
tónak érzi órákon át a számítógép előtt ülni. 

A múlt évben színtízes lányka, aki szabad
idejében angolt tanul, és több hangszeren ját-
szik, örömmel újságolja, hogy az osztályfő-
nök bejelentette: 40 perces órák lesznek, hogy
egy kicsit könnyebb legyen. Hozzáteszi, hogy
a tanárok nagyon segítőkészek.

Ahhoz, hogy a múlt évihez hasonló telje-
sítményt elérje, félórai pihenés után nekifog
a tanulásnak, a házi feladatok elkészítésének,
és megtörténik, hogy este fél tízkor fejezi be.

Fárasztó az online oktatás 

Botezan Valer és Trombitás Jolán



Az Orbán Balázs-díjat 2011-
ben alapította Hargita, Ko-
vászna és Maros megye
tanácsa. A legnagyobb szé-
kelyről elnevezett díjat a
közös történelmi múlt és kul-
túra révén összetartozó
három megye képviselői
azoknak adományozzák, akik
sokat tesznek a közös szé-
kelyföldi ügyekért. Az idei dí-
játadót – betartva a
járványügyi előírásokat – a
csíkszeredai Mikó-várban tar-
tották meg pénteken, novem-
ber 13-án, Hargita Megye
Tanácsa és a Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásköz-
pont szervezésében.

Az eseményt Bíró Barna Botond,
Hargita Megye Tanácsának alel-
nöke moderálta. Köszöntőjében el-
mondta, a november 13-án, a
magyar nyelv napján megtartott
rendezvény a XI. Székelyföldi
Napok záróeseménye. Elmondta, az
Orbán Balázs-díj célja felhívni a fi-
gyelmet azokra, akik utat mutatnak
mindannyiunknak. A kitüntetettek
azok a személyek, akik nemcsak
hisznek, hanem tesznek is, és ilyen
követendő példákra van szüksé-
günk ahhoz, hogy tudjuk megtartani
és megerősíteni Székelyföldet –
hangsúlyozta Hargita Megye Taná-
csának alelnöke. 

Tóth László főkonzul örvendetes-
nek nevezte, hogy a díjazottak lis-
tája évről évre bővül, és a kitüntetett
személyek több szakterületet is le-
födnek, mindannyian Székelyföl-
dért munkálkodva. Most van a
legnagyobb szükségünk a biztos
pontokra, azokra, akik utat mutat-
nak számunkra – fogalmazott –,
ezért köszönet a díjazottaknak a
munkájukért és példamutatásukért. 

A megpróbáló időszakokban mu-
tatkoznak meg leginkább az emberi
értékek – fogalmazott köszöntőjé-
ben Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke. „Nehéz év áll mö-
göttünk a járvány miatt, de ezek a
megpróbáló helyzetek mutatják
meg igazán, hogy melyek a fontos
dolgok az életünkben. Azt hiszem,
idén mindenki számára az egészség
és biztonság vált a legfőbb értékké.
És valóban ez a legfontosabb, hogy
legyen erőnk és egészségünk csele-
kedni, hogy tudjuk biztonságban a
családunkat, a munkahelyünket, és
jó lenne biztonságban tudni a jö-
vőnket is. Ezért kell dolgoznunk
nap mint nap. Ebben mutatnak pél-
dát nekünk azok, akiket idén díjaz-
tunk Orbán Balázs-díjjal. Maros
megye idén egy olyan személynek
ajánlotta fel a kitüntetést, aki na-
gyon sokat tett a szórványmagyar-
ságért, a mezőségi magyar

gyerekek jövőjéért. Ady Ist-
ván magyarfülpösi lelkész
közel két évtizede egy olyan
szórványkollégiumot hozott
létre, amelyben azóta több
száz gyermek lelt második
otthonra” – emelte ki a
Maros Megyei Tanács el-
nöke. 

Maros megye díjazottja
Ady István református lel-
kész, a Szivárvány Ház
szórványkollégium létreho-
zója. A szórványkollégium-
ban a mezőségi
szórványtelepülésekről szár-
mazó gyerekek számára biz-
tosítanak lehetőséget arra,
hogy magyarul tanulhassa-
nak. A bentlakó gyerekek
nem csak szakszerű oktatás-
ban részesülnek, hanem teljes ellá-
tást biztosítanak számukra, és esélyt
egy jobb életre. 

Ady István családi okok miatt
nem tudott jelen lenni az ünnepi
eseményen, ezért a díjat a Szivár-
vány Alapítvány két munkatársa,
Székely Kedves Éva szociális asz-
szisztens és Bodor Vera tanítónő
vette át. 

Kovászna megye díjazottja Far-
kas Árpád író, költő, aki kiemel-
kedő munkássága elismeréséül, a
József Attila- és a Kossuth-díj, va-
lamint a napokban kapott Sinkovits

Imre emlékezete kitüntetés után
péntektől Székelyföld legrango-
sabbját, az Orbán Balázs-díjat is
magáénak tudhatja. 

Az elismerést Jakab István
Barna, Kovászna Megye Tanácsá-
nak alelnöke adta át. 

Farkas Árpád életpályáját jó ba-
rátja, Ferenczes István Kossuth-
díjas költő, író méltatta. 

A rangos elismerést a díjazott
lánya, Farkas Réka vette át. 

Idén Hargita Megye Tanácsa
Burus-Siklódi Botond pedagógus-
nak, az Apáczai Csere János Peda-
gógusok Háza leköszönő

igazgatójának, az RMPSZ orszá-
gos elnökének adományozta. Bor-
boly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke úgy fogalma-
zott, Burus-Siklódi Botond mun-
kássága révén, habár nem
hatásköre, kiemelten tudott foglal-
kozni Hargita Megye Tanácsa az
oktatás témakörével. 

A díjat átvevő Burus-Siklódi Bo-
tond köszönetet mondott a család-
jának és munkatársainak. Mint
mondta, elégedett az elért eredmé-
nyekkel, de ez nem egyedül az ő ér-
deme, sokan támogatták munkája
során.

A székelyföldi megyei önkormányzatok idén is átadták az Orbán Balázs-díjat 
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(Fizetetthirdetés)

Laudáció
Ady István református lelkipásztor 20 éve végzi odaadó munkáját a

magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány élén. Iskolaépületet – közösségi
házat tervezett, építtetett, és közel 17 éve megállás nélkül hordja terheit
és örömeit az itt működtetett szórványkollégiumnak.

Tevékenységének a fő mozgatórugója a helyi elszórványosodott ma-
gyar közösség összekovácsolása és a Szászrégen környékén élő, szociá-
lisan hátrányos helyzetű magyar gyerekek megsegítése. Célja
mindazoknak a hiányoknak a pótlása, amelyek a támogatott családokban
kevésbé valósulnak meg: a keresztény értékrend, az istenfélelem, a ki-
sebbségi sors vállalása, a munkaszeretetet, az erdélyi kultúránk ápolása,
nyelvünk tisztasága, a történelmi identitástudat alakítása és erősítése. A
kollégiumban kapott nevelés, gondoskodás biztosítja a gyerekeknek
mindazt, ami egész és értékes emberré teszi őket nemcsak a családban,
hanem a társadalomban is, remélve, hogy a kisdiákok ezáltal lesznek
nemzeti örökségünk ápolói, hagyományőrzői, és egyben – a mai kor le-
hetőségei között – közösségünk gazdagítói, új értékteremtői.

Ady István református lelkészként és a szórványkollégium vezetője-
ként csapatával közösségünk és anyanyelvünk fennmaradásáért dolgozik,
valamint azért, hogy legjobb tudása és képessége szerint otthont teremtsen
az évenként váltakozó számú, 40–45 bentlakó gyerek számára. 

Az alapítványnál napi tevékenységnek számít: a legváratlanabb perc-
ben orvoshoz vinni a beteg gyereket, gyógyszert kiváltani, friss élelmi-
szerrel feltölteni a raktárat, egyeztetni a pedagógusokkal, tanfelszerelést
vásárolni, megfelelő méretű ruhát, cipőt keresni, új kapcsolatokat terem-
teni és ápolni, nyári táborokat szervezni, kisebb-nagyobb problémákkal
megbirkózni, anyagi gondokkal küzdeni, és újra meg újra pályázni.

Ezt a munkát csak olyan személyek végezhetik, akik teljes odaadással,
szívből dolgoznak, és optimistán lépnek a jövő felé, reményekkel és ter-
vekkel feltarisznyálva.

Az alapítvány működik, a csapat gondolkodik, tervez, hiszen mi lenne
népünk számára fontosabb, mint konkrét célokkal nézni a jövőbe, és főleg
tenni ezeknek a megvalósításáért.

Nem tudhatjuk, hogy a holnap mit tartogat a számunkra: mekkora ter-
heket kell majd elviselnünk, milyen megaláztatásoknak leszünk kitéve,
milyen nehézségek közepette kell majd helytállnunk, de egyben biztosak
lehetünk: közös terveink csakis összefogással valósulhatnak meg. Csak
így nézhetünk a jövő felé. 

Ady István életére a Jóisten áldását kérjük, hogy eredményesen végez-
hesse továbbra is nemes munkáját.

BodorVera
Magyarfülpös, 2020. november 13.
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Parlamenti választások 2020
Határozatot fogadott el a CNSU a választási kampány alatt és a választások

napján érvényes szabályokról 
Határozatot fogadott el csütörtökön az or-

szágos járványügyi operatív törzs (CNSU) a
választási kampány alatt és a választások
napján érvényes szabályokról. 

A kampányidőszak ideje alatt egyebek mel-
lett a következő előírásokat kell 
betartani:

– kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk
viselése a kampányrendezvényeken részt
vevő valamennyi személy számára;

– a kampányrendezvények/gyűlések hely-
színén jól látható helyen ki kell függeszteni
az egyéni óvintézkedéseket, a fizikai távol-
ságtartásra vonatkozó szabályokat, továbbá a
higiéniai, valamint a ki- és bejárással kapcso-
latos szabályokat;

– kötelező a szemrevételezéses szűrés és a
kézfertőtlenítés az esemény helyszínére való
érkezéskor;

– a zárt térben tartott kampányrendezvé-
nyek/gyűlések időtartama nem haladhatja
meg a 2 órát, és legtöbb 20 személy vehet
részt ezeken;

– a szabadtéri kampányrendezvényeken
legtöbb 50 személy vehet részt, személyen-
ként 4 négyzetméternyi felületet kell biztosí-
tani, és ezeket jól látható jelzésekkel el kell
határolni egymástól;

– kötelező az egyméteres védőtávolság
megtartása az eseményen részt vevők között,
akkor is, ha a rendezvény utcán zajlik, vagy
kopogtatós kampányakcióról van szó;

– az utcán zajló rendezvények esetében
legtöbb hatfős csoportokban vonulhatnak a
résztvevők;

– a kopogtatós (door-to-door) kampányak-
ciókon legfeljebb kétfős csapatok vehetnek
részt;

– a kampányanyagokat osztogató szemé-
lyek számára kötelező a kézfertőtlenítés a te-
vékenység megkezdése előtt. 

A szavazás napján egyebek mellett a követ-
kező óvintézkedéseket kell betartani:

– amennyiben erre lehetőség van, a szava-
zóhelyiségbe való be- és kilépést a megfelelő
jelzéssel ellátott egyirányú útvonalon kell
megszervezni;

– a szavazóhelyiségben és azon kívül is
megfelelő jelzésekkel biztosítani kell a sza-
vazni érkezők közötti legalább egyméteres tá-
volság betartását;

– a szavazóhelyiségben alkoholalapú fer-
tőtlenítőszert tartalmazó adagolókat kell el-
helyezni, illetve szemeteszsákkal ellátott
kukákat a használt kesztyűknek és védőmasz-
koknak;

– biztosítani kell a személyzetet a válasz-
tópolgárok testhőmérsékletének megméré-
sére, illetve a szavazóhelyiségben való
eligazítására, hogy minél kevesebb időt tölt-
senek bent;

– a szavazóhelyiség bejáratánál külön he-
lyet kell kialakítani kézfertőtlenítésre, és ezt
el kell látni fertőtlenítőszerrel és papírtörlő-
vel;

– a szavazási folyamat során a helyiséget
szellőztetni kell az ablakok nyitva tartásával;
amennyiben az állandó szellőztetésre nincs
lehetőség, óránként legalább 10 percre ki kell
nyitni az ablakokat;

– érkezéskor a szavazóbiztosoknak, a szá-
mítógép-kezelőknek, az akkreditált megfi-
gyelőknek és az épületek őrzését ellátó
személyeknek is megmérik a testhőmérsék-
letét, és ha ez meghaladja a 37,3 Celsius-
fokot, vagy ha légúti betegségre utaló

tüneteket észlelnek náluk (köhögés, orrfo-
lyás, nehézlégzés), nem léphetnek be az épü-
letbe, az illetékes hatóságoknak és/vagy
szerveknek gondoskodniuk kell a helyettesí-
tésükről;

– kötelező a szájat és az orrot eltakaró vé-
dőmaszk viselése a szavazóhelyiségben való
tartózkodásuk egész ideje alatt;

– a szavazóbizottság tagjainak gyakran
kell kezet mosniuk és fertőtleníteniük, vagy
kesztyűt kell viselniük; amennyiben kesztyűt
viselnek, ezt gyakran kell cserélniük;

– lehetőség szerint kerülniük kell a mások-
kal való közvetlen kontaktust, amennyiben
mégis sor kerül ilyenre, utána fertőtleníteniük
kell a kezüket;

– a szavazókörzeti iroda elnökének vagy
helyettesének gondoskodnia kell arról, hogy
az egy időben a szavazóhelyiségben tartóz-
kodó személyek száma – a választópolgáro-
kat leszámítva – ne haladja meg a 15-öt;

– a szavazókörzeti irodában legtöbb öt vá-
lasztó tartózkodhat egyazon időben;

– a választónak saját kezűleg kell behe-
lyeznie személyi igazolványát a többszörös
szavazást kiszűrő rendszer leolvasójába; ha
ez nem sikerült, akkor a számítógép-kezelő
teszi ezt meg, majd lecseréli a kesztyűjét, és
fertőtleníti a kezét;

– az azonosítás céljából, a számítógép-ke-
zelőtől legalább másfél méteres távolságban,
a választó rövid időre fölfedi arcát;

– a választó úgy helyezi a szavazóbizottság
asztalára személyi igazolványát, hogy azt a
bizottság tagjainak ne kelljen megérinteniük;

– a szavazólapokat, a pecséteket és a vá-
lasztói névjegyzék aláírásához szükséges író-
szert a lehetőségek szerint úgy helyezik el az

asztalon, hogy a választó saját kezűleg elve-
hesse, és ne kelljen közvetlenül érintkeznie a
szavazóbizottság tagjaival;

– miután leadta a szavazatát, a választó
saját kezűleg ragasztja rá személyi igazolvá-
nyára a VOTAT matricát;

– a szavazás napján a mozgóurnát előbb
azokra a helyekre viszik ki, ahol nem koro-
navírus-fertőzöttek szavaznak (nem Covid-
19 kórházak, öregotthonok, börtönök stb.);

– a mozgóurnákat hordozó szavazóbizott-
sági tagok folyamatosan maszkot viselnek, és
minden helyszín után lecserélik a kesztyűiket
és fertőtlenítik a kezüket;

– a mozgóurnákat hordozó szavazóbizott-
sági tagok nem mennek be a szavazó laká-
sába, hanem minden procedúrát az ajtó előtt
bonyolítanak le, megtartva a legalább egymé-
teres távolságot;

– a mozgóurnával szavazó választó fertőt-
leníti a kezét, rövid időre felfedi az arcát, át-
veszi a szavazólapot és a pecsétet, lehetőség
szerint saját írószerrel írja alá a választási
névjegyzéket, a pecsétet utólag a bizottság
fertőtleníti;

– ha a mozgóurnát kórházba viszik be,
akkor a szavazóbizottság tagjait az osztály-
nak megfelelő védőöltözékbe öltöztetik be, a
választáshoz szükséges dokumentumokat és
eszközöket egy külön zsákba teszik;

– a szavazóbizottság tagjai a szavazat-
számlálás egész ideje alatt kesztyűt és védő-
maszkot viselnek, és legalább egyméteres
távolságot tartanak egymástól;

– a szavazatszámlálás alatt egy időben leg-
több húsz személy tartózkodhat a teremben.

A parlamenti választásokat december 6-án
tartják. (Agerpres)

Egy kínai közmondás szerint:
,,Az élet legnagyobb trükkje az,
hogy fiatalon haljunk meg,
de a lehető legkésőbb.”
Kedveskollégák,tiszteltNagy

ElődésPéterMihályprofesszor!
Nagy öröm számomra, hogy

ebben az embert próbáló zűrzavaros
időben, 60 év után újra itt lehetek
veletek együtt Marosvásárhelyen, a
volt egyetemünkön, a professzorok
megtisztelő jelenlétével. Hosszú,
megpróbáltatásokkal terhelt életút
volt ez a 60 esztendő. Előlegként
már itt az egyetemen megkaptuk az
öv alatti ütéseket, amik az évek
során folytatódtak. Erről minde-
nikünk nagyon sokat tudna elbe-
szélni. Azt azonban nem gondoltuk,
sem akkor, sem később, hogy egy
mindent elpusztító, láthatatlan hata-
lom telepszik ránk.

Eszembe jut az Illés együttes
népszerű dala: ,,Újra itt van a nagy
csapat…” De számunkra már ez
sem igaz, mert a csapatunk másik
fele hiányzik a koronavírus-járvány
miatt. Így lett ennyire csonka a mai
találkozónk. Ennek ellenére dicsé-

retes a találkozónk kezdeményezé-
sének az ötlete, megszervezésének
a vállalása, melyhez nemcsak hit,
hanem bátorság is kellett. A Csáki
házaspárban megvolt mindez, va-
gyis Gyöngyi egy igazgyöngy. Még
van két hősünk (s ki tudja hány):
Péterffy Árpád és Kiss András, akik
a sok korlátozó körülmény dacára
vállalták ideutazásukat.

Végignézve magunkon, minden-
féle érzés és gondolat kavarog ben-
nem. 

Az első benyomás szerint meg-
koptunk, megöregedtünk, bár a fe-
leségem és barátnői szerint ők nem
öregek, csak az idő eljárt. Legyen
ez így vagy úgy, tény, hogy megfo-
gyatkoztunk. Elveszítettük tisztelt
és szeretett tanárainkat, sok kedves
kollégánk, barátunk elment. Ebben
a nosztalgikus, szomorkás, de ter-
mészetes folyamatban mi magunk
is benne vagyunk, tudva azt, hogy
nem a koros, hanem a soros lesz a
következő, aki útra kel.

A másik érzést az öröm és a hála
hatja át. Gondoljuk csak meg, ami-
kor világunkban a halál kultúráját

terjesztik, ránk kényszerítik és tö-
megek tapsolva élik meg ezt a fajta
új világot, mi megmaradtunk, sőt
össze is gyűltünk ma itt, Marosvá-
sárhelyen az egyetemi találko-
zónkra, hogy újra láthassuk és
köszönthessük egymást.

Adódik a kérdés: hogyan sikerült
ez nekünk? Amikor pácienseim élet-
módbeli tanácsot kértek tőlem, azt
szoktam mondani, hogy nagy ívben
kerüljék el (ha lehet) a rendőrt, az
ügyvédet és az orvost. A rendőrt ke-
rüljék azért, mert fehér-fekete a gumi-
botja, mert bárhogy is áll egy dolog,
mindig neki van igaza. (Az is igaz,
hogy ma már a botja teljesen befeke-
tedett. Ez is jelzésértékű). Az ügyvé-
det kerüljék azért, mert ő az az
emberfajta, aki a legaljasabb cseleke-
detek elkövetésére is képes. (Tudtom-
mal egyetlen ügyvéd sincsen
közöttünk.) Ennek is jelzésértéke van.
És kerüljék az orvost, akit ma már
nem az önzetlen felebaráti gyógyító,
segítő szándék vezérel, hanem a ha-
szon, a pénz. Tisztelet a kivételnek. 

Természetesen vannak kivételek,
talán nem is kevesen. Ne menjünk

messzire, hiszen itt vagyunk mi. Így
neveltek minket a családi környeze-
tünktől kezdve végig a szüleink, ta-
nítóink, tanáraink, a tisztelt és
nagyra becsült egyetemi oktatóink.
Ők voltak azok, akik kimondatlanul
is magyar keresztény szellemben
mutatták az irányt nekünk, a sok
nehéz akadállyal küzdő, kisebbségi,
gyógyítani vágyó ifjúnak. Legyen
áldott az ő emlékük!

Úgy gondolom, hogy ezek az
igazi értékek tartottak meg és terel-
tek össze minket mind a mai napig.
És most következzen a sok közül két
példa. Miután a kiválóan működő 
1-es és a 2-es klinika jó magyar
szakembereit, oktatóit menesztették,
Szombathelyi László Nagybányára,
Szerémi Lajos hozzánk, Szatmárné-
metibe került. Én mint volt tanítvány
örültem ennek. Egy beszélgetés al-
kalmával (Szombathelyi dr. vélemé-
nyével egybehangzóan) Szerémi
Lajos keserűen mondta: látjátok, itt
vagyok ház és vagyon nélkül, mert
én nem pénzért gyógyítottam. A
másik példa: Dóczi Pali bácsitól hal-
lottuk, aki az év végi programon kí-
vüli szabad előadásában többek
között azt mondta, hogy kedves kol-
légák, gondolkozzanak mindig kö-

rültekintően, nem kételkedve, de
mindig kritikusan, tudatosan építsék
fel a kórmegállapítást. Ezért nem
működött nálunk az úgy nevezett
„blikk” diagnózis, mely megjelent az
ország más egyetemein. De hason-
lóan fontos, a tankönyvekben nem
szereplő tanácsokat kaptunk Spil-
mann Józseftől is. 

Végül elmondhatom, hogy amit
itt kaptunk a Marosvásárhelyi Or-
vosi Intézetben (Egyetemen), azok-
ban a Trianon által megterhelt,
nehéz szociálkommunizmus uralta
diktatúra éveiben, az nem volt más,
mint kegyelem. Mert a magyarság
mindig kapott kegyelmet, amikor
kritikus időket kellett megélnie.
Gondoljunk csak bele, hogy törté-
nelmünk során hányszor kerültünk
végveszélybe, és mindig megjött a
kegyelem. Ez segített minket túlélni
az oly sokszor vesztünkre törő túl-
erő gonoszságait. Ennek a kegye-
lemnek köszönhetjük, hogy most itt
vagyunk, és együtt emlékezhetünk
a 60 éves találkozónkon.

Köszönet és hála ezért a kegye-
lemért, és köszönet Nektek, akik el-
vállaltátok találkozónk
megszervezését.

Dr.FilippGyörgy

Találkozás járvány idején
Folyó év szeptember 12-én találkoztak

Marosvásárhelyen az 1960-ban végzett orvo-
sok. A járvány okozta mindenféle veszély és
korlátozás ellenére a marosvásárhelyi kollé-
gák úgy döntöttek, hogy ezt a találkozót meg
kell tartani, nem lehet halasztani. Jól tették,
mert amennyire aggodalommal teli indul-
tunk, annál meghittebb, bensőséges hangulat-
ban láttuk viszont egymást. 

Két professzor is vállalta a velünk való ta-
lálkozót, Péter Mihály és a jelenlegi egyetemi
vezetőség képviseletében Nagy Előd, aki tar-
talmas köszöntővel indította találkozónkat.
Majd az Ő jelenlétében Csáki József és prof.
Péter Mihály a kevés résztvevőnek átnyúj-
totta a gyémántdiplomát. Filipp György kö-
szöntőjével zárult a találkozó hivatalos 
része. 

Az Anna panzióban közös ebéddel és kötet-
len beszélgetéssel folytatódott találkozónk,
melynek nívóját fényesítette két kollégánk
frissen kiadott könyve. Dr. Bige Szabolcs a
magyarországi határzár miatt nem tudott el-
jönni, de két kötettel lepett meg minket,
címük: Búvópatak, avagy hamu alatt izzik a
zsarát és Küküllőn innen és túl, Életem varázs-

dala. A másik meglepetés dr. prof. Péterffy
Árpád (aki a korlátozások ellenére vállalta a
megjelenést) könyve volt, címe: Az erdélyi
magyar orvosképzés és sebészet története dió-
héjban. A kimondottan jó ízléssel előállított
könyvet a két orvos testvér, Árpád és Pál írták,
a tetszetős fényképeket készítette és rendezte
a villamos mérnök testvér, Attila Kálmán.
Könyvük gyönyörű, mint egy ékszer, tartalma
nagyon olvasmányos, leköti az ember figyel-
mét, rövid történelmi áttekintést nyújtva szinte
éljük az eseményeket, melyeknek mi is része-
sei voltunk. Van személyes vonatkozása is, a
szerző bemutatja családja ősiségét. A kötet
végén volt tanáraink életrajzi adatainak közlé-
sével lehetőséget nyújt arra, hogy jobban meg-
ismerhessük őket. A sok szép fénykép lazítja
a gondolatmenetet, szellőssé teszi az olvas-
mányt, és dokumentációs értékén túl nosztal-
giát is ébreszt. Sugárzik belőle a szakma, a
család és a szülőföld szeretete. 

Majd eljött a búcsú ideje, járvány ide, jár-
vány oda, mi öleléssel váltunk el egymástól,
és vittük magunkkal a lelkünk gazdagított
csomagját.

Dr.FilippGyörgy,Szatmárnémeti

A 60 éves orvosi gyémántdiplomás találkozónkra



A magyar labdarúgó-válogatott
vasárnap este 1-1-es döntetlent ját-
szott a vendég szerb csapattal a
Nemzetek Ligája B divíziója 3. cso-
portjának 5. fordulójában. A ma-
gyar együttes ezzel biztosította
bennmaradását a második osztály-
ban, és pontszámban utolérte a
kvartettben éllovas oroszokat, akik
3-2-re kikaptak Törökországban.

Alaposan felforgatott kezdőcsa-
pattal állt fel az Eb-re csütörtökön
kijutott magyar válogatott, amely-
nek színeiben most debütált Kecs-
kés Ákos a védelem tengelyében. A
kispadon az U21-es nemzeti csapat
szövetségi edzője, Gera Zoltán irá-
nyított, mivel Marco Rossi után se-
gítője, az Izland ellen három napja
meccselő Cosimo Inguscio pálya-
edző koronavírustesztje is pozitív
lett.

Ugyan a magyar csapat kezdte
aktívabban a találkozót, a vendégek
szerezték meg a vezetést bő ne-
gyedórai játékot követően: Ra-
donjic tökéletesen ugrott ki a ma-
gyar védők közül, könnyedén lefu-
totta Kecskést, Dibusz mellett is
elvitte a labdát, majd a kapu jobb
oldalába passzolt (0-1). A kapott gól
nem szegte a magyarok kedvét,
akik leginkább Szoboszlai Dominik
révén próbálkoztak. Az egyenlítő
gólt ugyanakkor Kalmár Zsolt sze-
rezte egy gyönyörű összjáték végén
a 39. percben: a DAC középpályása
a szerbek kapujától húsz méterre,
teljesen üresen állva Nikolicstól
kapta vissza a labdát, rávezette,
majd tíz méterről higgadtan a bal
sarokba gurított (1-1).

A fordulást követően mintha egy
fokozattal lejjebb kapcsoltak volna
a csapatok, döcögős mezőnyjáték
alakult ki, a kapuk nem forogtak ve-
szélyben. A második félidő első
helyzetére a 81. percig kellett várni,
Jovic célt tévesztett, nem sokkal a
rendes játékidő vége előtt pedig Di-
busz Dénesnek kellett nagyot véde-
nie.

A magyar válogatott a szerdai zá-
rófordulóban Törökországot fo-
gadja a Puskás Arénában, és még a
feljutást jelentő első helyet is meg-
szerezheti. Ennek az élvonalba ju-
táson túl is nagy fontossága van,
mivel azzal akár vb-pótselejtezős
helyet is lehet szerezni. A két leg-
jobb olyan csoportgyőztes ugyanis,
amely a jövő novemberben záruló
vb-selejtezőkön nem végez az auto-
matikus kijutást jelentő első vagy a
pótselejtezőt eredményező második
helyen, pótselejtezőt játszhat a
2022-es katari vb-re.

Bennmaradó, de még első is lehet a magyar válogatott

A Mercedes versenyzője, Lewis Hamilton
nyerte a vasárnapi Forma–1-es Török Nagy-
díjat, ezzel címét megvédve hetedszer is vi-
lágbajnok lett. A 35 éves brit pilóta
sorozatban negyedik vb-címét hódította el,
isztambuli sikerével ugyanis behozhatatlan
előnyre tett szert az összetett pontversenyben.
Hamilton ezzel beérte az örökranglistán az F1
történetének eddigi egyetlen hétszeres vb-
győztesét, a legendás német Michael Schu-
machert.

Hamiltonnak az isztambuli az idei 10. és
pályafutása 94. futamgyőzelme. A világbaj-
nok mögött Sergio Pérez, a Racing Point me-
xikói pilótája lett a második, míg a
négyszeres vb-győztes német Sebastian Vet-
tel (Ferrari) a harmadik.

A verseny vizes aszfalton, de nem esőben
kezdődött, és a futam során a pálya folyama-
tosan száradt. A rajtot a pole-pozícióból star-
toló Lance Stroll (Racing Point) nagyon jól
kapta el, míg a második kockából induló Max
Verstappen (Red Bull) több pozíciót is veszí-

tett az indulásnál. A nedves aszfalton a me-
zőny egy része nagyon szenvedett, az első
kör végén Stroll, Pérez, Vettel volt az első
három helyen száguldók sorrendje, Hamilton
hatodikként haladt, a vb-címre matematikai-
lag még esélyes Valtteri Bottas (Mercedes)
pedig egészen a 17. helyig csúszott vissza.

Az első kerékcserékre a hetedik és 12. kör
között került sor, ezek után az élen maradt a
Stroll, Pérez duó, Verstappen viszont feljött a
harmadik helyre, mögötte Vettel és Hamilton
száguldott. Néhány körrel később Verstappen
utolérte Pérezt, és megpróbálta megelőzni, de
a nedves aszfalton tapadást vesztett, megcsú-
szott és megpördült, ismét több pozíciót ve-
szített.

Bottas közben a mezőny hátsó részéből
nem igazán tudott feljebb kapaszkodni, sőt,
többször is megpördült, csupán a 13. helyig
jött fel.

A 34. körben Vettel, majd a 37. körben az
élről Stroll kiállt a bokszba kerékcserére, Ha-
milton pedig a 38. körben megelőzte a veze-

tést ideiglenesen átvevő Pérezt, és feljött az
első helyre.

A hajrában Hamilton magabiztosan tartotta
a vezető pozíciót, sőt lekörözte csapattársát,
Bottast, aki változatlanul a 13-14. helyen
szenvedett, ezzel eldőlt, hogy az idény hátra-
lévő három futamán már nem tudja behozni
hátrányát Hamiltonnal szemben az összetett-
ben. Vettel az utolsó két kanyarban jött fel
harmadiknak, miután csapattársa, Charles
Leclerc megtámadta Pérezt, de elrontotta a

manőverét, így Vettel megelőzte. A négysze-
res világbajnok német versenyző a tavaly ok-
tóberi Mexikói Nagydíj óta nem állt
dobogón.

A világbajnokság két hét múlva, Bahrein-
ben folytatódik.

Hamilton hetedszer is világbajnok

A mexikói Sergio Perez (j) pezsgővel locsolja Lewis Hamiltont a Forma-1-es Török Nagydíj dobogóján Fotó: AP

A magyar gól szerzője, Kalmár Zsolt (k) és a szerb Nemanja Maksimovic a labdarúgó Nemzetek
Ligája B divíziójában játszott Magyarország – Szerbia mérkőzésen a Puskás Arénában 2020.
november 15-én Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mestermérleg
* Gera Zoltán (Magyarország): „Igazságtalan lett volna, ha nem

szerzünk pontot. Az első félidőben jól játszottunk, domináltunk és hely-
zeteket alakítottunk ki. Szünetben megbeszéltük, hogy ugyanígy ag-
resszívan kell játszanunk, hibára kell őket késztetünk. Ez az elején
sikerült is, de ahogy telt az idő, egyre fáradtabbak lettünk. A szerbek
ellen azonban ez teljesen normális, hiszen komoly játékerőt, minőséget
képviselnek. Az utolsó 10-15 percre szétszakadt a pálya, mindkét gárda
előtt adódtak lehetőségek. Igazságtalan lett volna, ha a szerbek nyerik
meg az összecsapást, hiszen az utolsó néhány percet leszámítva sokkal
többet tettünk a sikerért. A játékosok csalódottak voltak a döntetlen
miatt, de ezt az egy pontot meg kell becsülni.”

* Aleksandar Jankovic (Szerbia): „Csapatunk számára ez egyfajta
próbatétel volt a skótokkal szembeni Európa-bajnoki pótselejtezős ku-
darcot követően. Helyre kellett rázódnunk, és bár győznünk nem sike-
rült, összességében elégedettek lehetünk. Az oroszok elleni mérkőzésre
a lehető legjobban felkészülünk, hogy elkerüljük a kiesést.”

Eredményjelző
Forma-1-es Török Nagydíj, Isztambul (58 kör, 309,396 km)
* pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:42:19.313 óra, 2. Sergio Pérez (me-
xikói, Racing Point) 31.633 másodperc hátrány, 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 31.960
mp h., 4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 33.858 mp h., 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
McLaren) 34.363 mp h., 6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 44.873 mp h., 7. Alexan-
der Albon (thaiföldi, Red Bull) 46.484 mp h., 8. Lando Norris (brit, McLaren) 1:01.259
perc h., 9. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 1:12.353 p h., 10. Daniel Ricciardo (auszt-
rál, Renault) 1:35.460 p h.
* leggyorsabb kör: Norris, 1:36.806 perc (58. kör)
* pole pozíció: Stroll

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Hamilton 307 pont – és
már világbajnok, 2. Valtteri Bottas (finn,
Mercedes) 197, 3. Verstappen 170, 4.
Pérez 100, 5. Leclerc 97, 6. Ricciardo 96,
7. Sainz 75, 8. Norris 74, 9. Albon 70, 10.
Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 63, 11.
Stroll 59, 12. Esteban Ocon (francia, Re-
nault) 40, 13. Vettel 33, 14. Danyiil Kvjat
(orosz, Alpha Tauri) 26, 15. Nico Hülken-
berg (német, Racing Point) 10, 16. Kimi
Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 4, 17. An-
tonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 4,
18. Romain Grosjean (francia, Haas) 2, 19.
Kevin Magnussen (dán, Haas) 1
* csapatok: 1. Mercedes 504 pont – és már
világbajnok, 2. Red Bull 240, 3. Racing
Point 154, 4. McLaren 149, 5. Renault
136, 6. Ferrari 130, 7. Alpha Tauri 89, 8.
Alfa Romeo 8, 9. Haas 3

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, B
divízió, 3. csoport, 5. forduló:
Magyarország – Szerbia 1-1 (1-
1)
Budapest, Puskás Aréna, zárt
kapu, vezette: Glenn Nyberg
(svéd).
Gólszerzők: Kalmár (39.), illetve
Radonjic (17.).
Sárga lap: Sigér (51.), illetve
Maksimovic (30.), Lukic (46.),
Spajic (64.).
Magyarország: Dibusz – Botka,
Lang, Kecskés – Bese (Gyurcsó,
78.), Nagy Á., Kalmár, Sigér
(Nego, 58.), Holender (Hangya,
68.) – Szoboszlai (Schäfer, 78.)
– Nikolics (Könyves, 57.)
Szerbia: Dmitrovic – Milinko-
vic, Spajic, Gudelj – Radonjic
(Vlahovic, 79.), Lazovic (Gaci-
novic, 57.), Lukic, Maksimovic
(Grujic, 62.), Ristic (Mladeno-
vic, 62.) – Jovic, Tadic (Milinko-
vic-Savic, 79.).

A román–norvég meccset nem játszották le
Koronavírusos fertőzés miatt nem játszották le a román–norvég mér-

kőzést a labdarúgó Nemzetek Ligája B osztálya 1. csoportjában, vasár-
nap este. Miután a skandináv csapat egyik játékosáról kiderült, hogy
pozitív, az ottani egészségügyi hatóságok az összes játékost karanténra
kötelezték, és nem engedélyezték, hogy Romániába utazzanak. A talál-
kozó lemondásának következményeiről az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) fegyelmi bizottsága dönt.

A csoport állása
1. Oroszország         5             2           2             1             9-7         8
2. Magyarország       5             2           2             1             5-4         8
3. Törökország         5             1           3             1             6-6         6
4. Szerbia                  5             0           3             2             4-7         3
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„Nagyszerű csapat, nagyszerű emberek”
Hihetetlennek nevezte Lewis Hamilton a győzelme után,

hogy hetedszer is világbajnok lett. „De ha ilyen nagyszerű csa-
pattal, ilyen nagyszerű emberekkel dolgozol, és igazán bíztok
egymásban, akkor egyszerűen végtelenül sok mindent elérhettek
közösen. Úgy érzem, mintha csak most kezdenénk” – fogalma-
zott a brit pilóta, akinek az elsők között Vettel gratulált a célba
érkezés után.

„Azt mondtam neki, különleges érzés volt számunkra, hogy
tanúi lehettünk annak, amint történelmet írt” – árulta el a négy-
szeres vb-győztes német versenyző.

A Mercedes pilótája, Lewis Hamilton a Forma–1-es Török Nagydíjon aratott győ-
zelmének örül. A brit versenyző 7. világbajnoki címét szerezte meg vasárnap 
Fotó: AFP



MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS „A 142A jelzésű, Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben
megye határa közötti megyei út egy szakaszának a felújítása” beruházás tulajdono-
saként értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
besorolási döntése alapján a beruházást környezeti hatástanulmány nélkül lehet el-
végezni. „A 142A jelzésű, Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa közötti
megyei út egy szakaszának a felújítása” beruházást Maros megyében, Szászbogács
községben, Szászbogács település bel- és külterületein fogják kivitelezni a 142A jel-
zésű megyei úton. A besorolási döntéstervezet és ennek indoklása tanulmányozható
a http://apmms.anpm.ro weboldalon.
Az érdekeltek a besorolási döntéstervezettel kapcsolatos megjegyzéseiket/ellenve-
téseiket benyújthatják a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek a döntés
weboldalon való közlésétől számított 10 napos határidőn belül.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma
MEGYEMENEDZSER FŐJEGYZŐ
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Sajtóközlemény
Az ebédjegyek elektronikus

rendszeréről 
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal szociális osztálya 2020. no-

vember 16. és 26. között elektronikus formátumú ebédjegyeket (kár-
tyákat) kézbesít a 2020. július 16-i 115. sz. sürgősségi
kormányrendelet által feljogosított szászrégeni személyeknek. 

Ezeknek a kártyáknak a kibocsátását az Európai Unió segélyalap-
jából a hátrányos helyzetűeknek szánt operatív program 2014–2020-
as pályázati kiírása alapján finanszírozzák. 

A következők jogosultak a szociális kártyára: 
– azok a 75 évet betöltött vagy ennél idősebb nyugdíjasok, akiknek

a jövedelme nem haladja meg a társadalmi segély értékét
– hajléktalan személyek és/vagy családok, kilakoltatott személyek

és családok, és/vagy a nem állandó szászrégeni lakhellyel rendelkező
gyermekes családok.

Az ebédjegykártya névértéke 180 lej havonta. 
A kártyákat a célnak megfelelően Romániában, az érvényes határ-

időn belül, kizárólag meleg ebéd elfogyasztására használhatják 
fel. 

A jogosultaknak egy lezárt borítékban kézbesítik a kártyákat a PIN-
kóddal és azon közélelmezési egységek listájával együtt, ahol ebédel-
hetnek. A kártyát a személyazonossági igazolvány felmutatása után
lehet átvenni.

Az ebédjegykártyára feltöltött értéket nem lehet készpénzzé váltani. 
A jogosultakat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal szociális osz-

tályának munkatársai otthonukban felkeresik hétfőtől péntekig 10–18
óra között, pénteken is hosszabbított program szerint. Bővebb felvi-
lágosítás a 0265-511-112-es telefonszámon, a 107-es mellékállomá-
son. 

Sajtóközlemény
Ma elkezdődött a meleg 

ételekre vonatkozó, 
elektronikus alapú szociális

utalványok kiosztása
A2020.évi115.számúsürgősségikormányrendeletbizonyos

intézkedésekrőlrendelkezikaleghátrányosabbhelyzetűszemé-
lyektámogatására,akikmelegételrejogosultakamelegétkezé-
sekre vonatkozó, külföldi, nem visszatérítendő pénzalapokból
biztosított,elektronikusalapúszociálisutalványokalapján,vala-
mintezekszétosztásátérintőintézkedésekrőlrendelkezik.

A támogatható végső kedvezményezettek köre:
a) 75. életévüket betöltött személyek vagy idősebbek, akik a nyug-

díjasoknak nyújtott szociális juttatásban részesülnek, vagy speciális
törvények révén más jogokban részesülnek, amelyeket a területi nyug-
díjpénztárakon keresztül fizetnek ki. Amennyiben a végső kedvezmé-
nyezettek többféle juttatásban is részesülnek, vagy fizetett
nyugdíjakból van jövedelmük, ezek összértéke pedig meghaladja a
nyugdíjasoknak nyújtott szociális juttatás értékét, akkor nem jogosul-
tak a meleg étkeztetésre vonatkozó elektronikus alapú szociális utal-
ványokra;

b) hajléktalan személyek/családok, beleértve a kilakoltatott szemé-
lyeket/családokat és állandó lakhellyel nem rendelkező gyermekes
családokat, különösen egyedülálló szülőket.

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságtól kapott adatok szerint
Marosvásárhelyen 332 olyan nyugdíjas szerepel a nyilvántartásban,
akik betöltötték a 75. életévüket, jövedelmük nem haladja meg a szo-
ciális juttatás értékét, és akikre vonatkoznak a 115/2020 számú sür-
gősségi kormányrendelet előírásai. A rendeletben a kormány
elektronikus alapú szociális utalványok formájában meleg étkezést
biztosít 4 hónapon keresztül a hátrányos helyzetű személyeknek.

Ugyanakkor ezt a szociális utalványt megkapja további 84 hajlék-
talan személy vagy család is, beleértve kilakoltatott személyeket, csa-
ládokat is, és állandó lakhellyel nem rendelkező gyermekes
családokat, különösen egyedülálló szülőket.

A kedvezményezettek a meleg étkezést biztosító elektronikus kár-
tyákat 2020. november 16. után vehetik át.

A kártyákat havonta feltöltik 180 lejjel. 2020 decemberében a kár-
tyákat a szeptemberre, októberre és novemberre vonatkozó pénzössze-
gekkel töltik fel.

Ezeket a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság osztja szét a
Román Postán keresztül, átvételi elismervénnyel kézbesített ajánlott
levélként.

Bővebb információkért, kérjük, hívják a 0365-430851-es telefon-
számot, vagy keressék fel személyesen a Szociális Igazgatóságot a
Dózsa György út 9. szám alatti székhelyen, hétfőtől péntekig 8 és 12
óra között, az egészségbiztonsági intézkedések betartásával.

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal kidolgozta a részletfizetési módszert 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) kidolgozta azt az ANAF elnöki rende-
lettervezetet, aminek alapján a központi hatóság lehetővé teszi az adósságok
részletfizetését. A kérvény formanyomtatványa a módszertan 1-es számú

mellékletében található. A pénzügyi hivatal ellenőrzi a rendelet Hivatalos Közlönyben való megjelenése előtt
és után benyújtott kérvényeket, hogy ezekre megoldást találjon. A részletfizetésre vonatkozó kérvényeket a
közlés után elektronikus úton lehet eljuttatni a hivatalhoz. 
Az erre vonatkozó dokumentumok: a módszert jóváhagyó ANAF elnöki rendelet, az Adó- és Pénzügyi Hivatal
által a részletfizetési kérvény tartalmára és az igazoló okiratokra vonatkozó korábbi, 90/2016-os rendeletet
módosító szabályzat, valamint az alkalmazási módszer tanulmányozható a www.anaf.ro honlapon, A dön-
téshozatal átláthatósága (Transparenţă Decizională) rovatban. Az új rendelet mind az adófizetők, mind a
pénzügyi hatóságok számára egységesen szabályozza az eljárást. Ugyanakkor a rendelettervezetben ki-
dolgozták az üzletemberek által benyújtandó kérvény formanyomtatványait. 
A Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal kidolgozta a 181/2020-as sürgősségi kormányren-
delettel elfogadott, az üzletemberekre vonatkozó új pénzügyi szabályokat. Ez az egyik kedvezmény a szük-
ségállapot kihirdetése utáni pénzügyi kötelezettségek legtöbb 12 hónapra szóló egyszerűsített
részletbefizetése. A kedvezmény célja, hogy napirendre hozzák a tartozások befizetését úgy, hogy az adósok
megőrizhetik a fizetőképességüket, és így a járvány miatt okozott válságban fenntarthatják tevékenységüket. 
A részletfizetés feltételei:
a) nyújtsák be a kérvényeket 2020. december 15-ig (ezen a napon is) a késedelmi kamat kirovása ellenére.
A kérvényhez az érintett csatolhatja a befizetési felosztást a javasolt havi kamatokkal együtt. 
b) a szükségállapot kihirdetéséig ne legyen olyan tartozása az állam felé, amelyet nem törlesztett az adóbi-
zonylat kibocsátásáig 
c) ne legyen csődeljárás alatt
d) ne legyen felszámolás alatt 
e) legyen benyújtva minden adónyilatkozat 
f) az egyéni felelősségvállalásra vagy a fizetésképtelenségre vonatkozó pénzügyi törvény 25. és 26. cikkelye
szerint ne nyilvánítsák fizetésképtelennek. 
Az egyszerűsített adóbefizetés előnyei 
A szükségállapot kihirdetését követő alternatív pénzügyi intézkedéssel a cél ösztönözni a járvány miatti vál-
ság alatt felhalmozott tartozások önkéntes befizetését. 
Egyszerűsített részletfizetési eljárást jelent azoknak, akik a szükségállapot előtt kifizették adósságaikat. 
Kérvény alapján biztosítják, amelyhez nem kérnek más dokumentumot, csak a felosztott adótörlesztési mu-
tatót. Az ügyintézés 5 napon belül történik. 
Felfüggesztik az így törlesztendő adóhátralék kényszerbehajtását. 
Nem kérnek garanciát. 
A részletfizetés idején a tartozás nem számít az adóhátraléknak. 
A részletfizetés alatt az adófizetőknek törleszteniük kell az ebben az időszakban felgyűlt adókötelezettsé-
geiket, akár a kifizetési határidők meghosszabbításának lehetőségével. 
Ebben az időszakban kétszer kérhető a részletfizetés újraosztása az új határidők befoglalásával, amelyek
így érvényesek lesznek, és így továbbra is kedvezménnyel törleszthető az adósság. 
A részletfizetés alatt kétszer újraosztható a ki nem fizetett adósság. 
Egy másik tény, amiért könnyebb az egyszerűsített befizetés az, hogy az érintett adósok egy, az adóhiva-
talhoz benyújtott kérvénnyel igényelhetik ezt a szolgáltatást. Így a fent említett feltételek szerint esetükben
legtöbb 12 hónapig felosztják a szükségállapot kihirdetése után felhalmozott adósság törlesztését. 
Ugyanakkor a 2020. október 26-i Hivatalos Közlöny 988. számában megjelent 181/2020-as sürgősségi kor-
mányrendelet 2020. december 25-ig hosszabbítja meg a 29/2020-as és a 48/2020-as sürgősségi kormány-
rendeletben foglalt határidőt. 
1. A pénzügyi törvény szerint nem számítanak adóhátralékot és büntetőkamatot a 29/2020-as sürgősségi
kormányrendelet érvénybe lépésétől számítva a 2020. december 25-ig felgyűlt tartozásra.
2. A pénzügyi törvény szerint nem számít kötelező adóhátraléknak a 29/2020-as sürgősségi kormányrendelet
érvénybe lépésétől számított és 2020. december 25-ig felgyűlt tartozás.
3. Felfüggesztik az adósság kényszerbehajtását, az anyagi javak lefoglalását és licitálását a bírósági hatá-
rozatok, nemzetközi bíróságok, valamint az állami támogatásokra számított kötelezettségek törlesztésének
elmulasztása esetén, az Európai Bizottság által hozott döntések kivételével.
4. A pénzügyi törvény alapján nem számít adósságnak, és nem kell büntetőkamatot fizetni a mellékelt fel-
osztásban levő, 2020. december 25-ig szereplő törlesztendő részletfizetés elmaradásáért. 
5. Felfüggesztik a törvénybe foglalt adófizetési beosztást, amennyiben az adósok a pénzügyi intézkedés
megszűnésétől számítva 30 napon belül törlesztik adókötelezettségeiket. 
6. Az adófizetők kérhetik a kedvezményezett módszer alapján törlesztendő adóhátralék felosztásának mó-
dosítását, amennyiben a pénzügyi törvény 195. cikkelyének 5. alpontja alapján megjelölt határidő előtt kérik
ezt. 
7. Nem számít adósságnak a kedvezményezett eljárással törlesztendő adóhátralék.
8. Utólagos ellenőrzéssel meghosszabbítható a hozzáadottérték-adó (TVA) törlesztési határideje.
9. Azon adósok ellen, akik a kedvezményezett eljárással kérik adóhátralékuk befizetését, 2020. december
25-ig felfüggeszti vagy nem indít adóbehajtási eljárást a pénzügyi hivatal. 
Kilenc hónappal ezelőtt, a romániai járvány kitörésekor a Pénzügymisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal
megértően viszonyult a cégekhez, hogy biztosítsa a tevékenységük folytatásához, valamint az alkalmazottak
megőrzéséhez a fizetőképességüket. A két intézmény a lakosság egészségvédelméért, ugyanakkor az üzleti
élet fenntartásáért a világjárvány alatt az adófizetőknek a pandémia negatív hatását csökkentő pénzügyi
szolgáltatási csomagokat dolgozott ki, mint amilyen az adóhátralék törlesztésének felosztása. Ezenkívül a
Pénzügymisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal szakértői csoportokat hozott létre, amelyek állandó kap-
csolatot tartottak az üzletemberekkel, és folyamatosan azon dolgoztak, hogy minél elérhetőbbé és szemlél-
tetőbbé tegyék az online szolgáltatásokat azért, hogy megkönnyítsék a kapcsolattartást, ugyanakkor az
adófizetők és családjuk egészségesek maradjanak és fenn tudják tartani vállalkozásaikat. 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:

szőlő, málna, egres; rózsa több szín-

ben, valamint több méretű tuja, ked-

vező áron. Tel. 0741-763-416.

Marosszentgyörgy, a Gemini étterem

mellett. (9946-I)

ELADÓ hidegen sajtolt tökmagolaj,

héjatlan tökmag. Tel. 0747-480-255.

(9654-I)

ARANYOS kiscicát ajándékozok szerető

gazdinak, élelemmel és mindennel,

amire szüksége van. Tel. 0744-573-699.

(9669) 

BETON eladását és szállítását vállal-

juk Maros megye területén, széles

választék. Tel. 0751-332-094, 

transolissrl@gmail.com. (sz.-I)

LAKÁS

MAGÁNSZEMÉLY, bérbe vennék

magánházat vagy tömbházlakást.

Tel. 0755-309-832. (9635-I)

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásá-

rolok magánházat vagy 2,3 szobás

tömbházlakást. Azonnali fizetési le-

hetőség. Tel. 0744-645-348, 0755-

309-832. (9635-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (65081-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(8318-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget

aláírok. Tel. 0756-760-667. (22339-I)

VÁLLALOK minőségi építkezési

munkát, fali- és padlócsempe-lerakást,

külső-belső szigetelést, ház kulcsrakész

befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)

ÉPÍTKEZÉSI KFT. munkatársakat al-

kalmaz, nyugdíjast is. Tel. 0742-557-

214. (22349-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel

vállal háztetőkészítést, tetőfedést

Lindab cserépből, cserépforgatást,

külső és belső munkálatokat, javítást,

kerítés- és kapukészítést, bontást is.

Tel. 0770-621-920. (9571-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, belső épít-

kezési munkát, festést, vakolást.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.

Tel. 0747-373-764. (9630-I)

TAKARÍTÁST vállalunk, fölöslegessé

vált dolgokat (vasat, fát) vásárolunk. Tel.

0747-816-052. (9622)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.

(9628-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk
november 17-én KRIKA 
ZSUZSANNÁRA halálának első
évfordulóján. Áldott emlékét
örökké szívünkben őrizzük. Nyu-
godjon békében! Fia, Levente és
családja. (9650-I)

Szomorú szívvel emlékezem
drága testvéremre, KRIKA 
ZSUZSANNÁRA halálának első
évfordulóján. Szerető testvére,
Ibolya és családja. Emléke le-
gyen áldott! (9649-I)

Kegyelettel emlékezünk SZABÓ
SÁNDORRA halálának második
évfordulóján. Lujzi, Andrea,
Yvette. (9666-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, drága édesapa,
após és nagytata, rokon, szom-
széd és jó barát, a galambodi
születésű 

id. KELEMEN ATTILA 
az Elektromaros volt munkása,
majd a megyei kórház volt alkal-
mazottja, életének 75. évében
rövid, türelmes szenvedés után
hirtelen elhunyt. Utolsó útjára a
marosszentkirályi református
templom sírkertjébe kísérjük ma,
november 17-én du. 3 órakor. 
A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, testvér,
nagybátya, rokon és ismerős, 

id. DÉNES MIHÁLY 
rövid szenvedés után életének
82. évében csendesen megpi-
hent. Búcsúzni szerdán, novem-
ber 18-án 11 órakor fogunk tőle a
remeteszegi temetőben. 
Gyászoló családja. 
„Gyertek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok, akik terhet hor-
doztok, én megkönnyítelek tite-
ket... megtaláljátok lelketek
nyugalmát.” (Mt. 11,4) (9663-I)

Fájó szívvel búcsúzunk tőled, 
MISI TATA. 

Ha szeretetünk megtarthatott
volna, sokáig élnél még. Sok jót
hagysz magad után, amit szí-
vünkbe zárunk, őrizve emléke-
det.  
Búcsúzni szerdán, november 18-
án 11 órakor fogunk tőle a reme-
teszegi temetőben. 
„Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
lélegzés túl nehéz lett, átölelt és
mondta: gyere haza.” 
Szeretett unokái: Mónika, Kinga
és családjuk. (9663-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy szeretett rokonunk, 

NAGY MAGDOLNA 
szül. Simonfi 

a volt TCM néhai alkalmazottja,
életének 85. évében, hosszas
szenvedés után, november 15-én
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunkat november 17-én 11 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a
szentgyörgyi városi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
A gyászoló család. (9667-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama, rokon és jó
szomszéd, a székelyabodi 

özv. BÍRÓ JULIANNA 
szül. Ferenci 

életének 95. évében csendesen
megpihent. 
Drága halottunk temetése 2020.
november 17-én, kedden 13 óra-
kor lesz a  székelyabodi reformá-
tus temetőben. 
Emléke legyen áldott! Szeretettel
emlékezik rá a gyászoló család.
(-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

DR.INCZESÁNDORBELGYÓGYÁSZFŐORVOS betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vla-
dimirescu u. 21/A szám alatti rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (9433-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel. 0747-634-747. (9571-I)

HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat, bőrgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: ultra-
hangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. TELEFONOS
KONZULTÁCIÓ lehetőségét is biztosítjuk, ekkor küldőpapír nem szükséges, a recepteket e-mailben is át-
küldhetjük. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (9645-I)

ASERVINSTALKFT.alkalmaz SZERELŐMÉRNÖKÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT és HEGESZTŐT. Ér-
deklődni a 0744-792-776-os telefonszámon. (22356)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0723-244-200. (sz-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,
örökké tart az emlékezés. Fájó
szívvel emlékezünk id. CZIKA 
ISTVÁNRA (Pista) halálának 4.
évfordulóján. 

Szerető fiai: Attila és István, 
menyei: Otti és Babi.
(9664-I)

JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDNI/JÁRNI TUDÓ IDŐS HÖLGY MELLÉ
egy  vagy egymást párban váltó GONDOZÓT/FELÜGYELŐT
keresünk december 21. – január 3. között, 24 órában, a váltás

megegyezés alapján. Tel. 0756-680-226. (-I)

A PSIHOSAN egészségügyi  központ 
– Nyárádtő, Bercului utca 204. szám, Maros megye –

• krónikus betegek beutalását  vállalja hosszú távra,  12 órán át
érvényes PCR Covid-teszttel.
• alkalmaz két ápolót. 
Elérhetőség:  tel. 0744-512-724, 19-21 óra között

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET


