
A járványhelyzet miatt több helyen lemondtak a szokásos kö-
zösségi ajándékozásról, de néhány esetben ragaszkodtak
ahhoz, hogy meglepjék a Mikulást váró gyerekeket. Olyan
hely is van, ahol a felnőttekre is gondoltak, akiknek jólesik
ajándékot kapni, néhány percre gyereknek lenni. Mikulás
csodája ma is a lelkünkben él.

Több településen is elmaradt az idén az önkormányzatok által útnak
indított Mikulás-járás, a járvány miatt néhány helyen lemondtak a kis-
gyerekek szokásos megajándékozásáról. Nyárádremete községben sem

kereste fel idén a kicsiket a nagy szakállú, aki máskor az önkormányzat
és a közbirtokosság jóvoltából ajándékozott; idén csupán a 70 éven fe-
lüliekhez kopogtattak be az önkormányzat munkatársai – tudtuk meg
Szász Levente alpolgármestertől, aki elmondta: 22 ezer lejt fordítottak
arra, hogy 480 személynek élelmiszert, aprósüteményt, csokoládét, na-
rancsot tartalmazó ajándékcsomagokat juttassanak.

Sokak örömére azonban vannak települések, ahol mégis megajándé-
kozták a gyerekeket. Vámosgálfalván az önkormányzat és a hagyomá-
nyos támogató Surtec áruház jóvoltából osztott édességcsomagot
szombaton az óvodás és iskolás gyerekeknek Balog Elemér polgármes-
ter.

Kísért Vadim szelleme? 
A magyar emberek megértették az üzenetünket, a választások tétjét

– nyilatkozta vasárnap este az RMDSZ elnöke, amikor az exit-poll-
eredmények nyomán biztossá vált, hogy a magyar képviselet bizto-
sított lesz a parlamentben. Az elnök hozzátette: december 22-ig be
kell iktatni az új kormányt, a két ünnep között pedig a legnagyobb
kihívás a jövő évi költségvetés elfogadása lesz. Az új büdzsé kiemel-
ten kell kezelje az egészségügyet, az oktatást, a gazdaság élénkítését,
a munkahelyteremtést, valamint a beruházásokat. 

Miután vasárnap este győztesnek kiáltotta ki magát és a pártját a
jelenlegi kormányfő, mára finomított álláspontján, most már a vá-
lasztások „erkölcsi győztesének” nevezte a liberálisokat, és felszó-
lította a savazóbiztosokat, hogy legyenek résen! Úgy látszik,
Iohannis PSD-ellenes kampánya fordított hatást váltott ki a válasz-
tókból.

Az RMDSZ bejutott a parlamentbe, de nem lesz könnyű dolga, hi-
szen a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség is parla-
menti párt lett. A szervezet elnöke, George Simion úzvölgyi
megmozdulásairól, ultranacionalista kezdeményezéseiről, illetve ko-
ronavírus-tagadó fellépéséről vált közismertté. Ő vezette a szenátusi
listát, és máris kijelentette, semmilyen kormánykoalíciót nem vállal,
mert nem lát különbséget Iohannis és Ciolacu nemzetáruló pártja
között. 

Mózes Edith

Gligor Róbert László

(Folytatás a 3. oldalon)
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Adakozni menő 
Ezzel a jelszóval szervez harmadjára
jótékonysági gyűjtést a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem több diákja,
amihez csatlakoztak magánszemélyek
és különböző alapítványok is.

____________2.
Maros megye jól
szerepelt 
Annak ellenére, hogy országos szin-
ten, így Maros megyében is alacsony
volt a részvétel a december 6-i parla-
menti választásokon, az RMDSZ jól
szerepelt. 

____________4.
Kibéd
Kibéd frissen újraválasztott polgár-
mesterével, Dósa Sándorral beszél-
gettünk a községben kifejtett eddigi
munkájáról, a jövőbeli tervekről, meg-
valósításokról és gondokról egyaránt. 

____________6.

Nemcsak a legkisebbeknek volt meglepetés a Mikulás Fotó: Gligor Róbert László

(Folytatás a 4. oldalon)

Örömet szereztek kicsiknek-nagyoknak

Útra kelt a Mikulás



A jelenlegi járványhelyzetben idén
elmarad a Rotaract Klub Téka hagyo-
mányossá vált karácsonyi jótékony-
sági rendezvénye, az Adományozz
másként (Give in a different way),
amelynek keretében a város köztiszte-
letnek örvendő személyiségeit kérték
fel arra, hogy pár órára pincérkötényt
kössenek, és az összegyűlt borravalót
egy nemes célra ajánlják fel. Bár az
évről évre egyre nagyobb sikernek ör-
vendő rendezvény idén nem valósul-
hat meg, a jótékonykodás nem marad
el, a Rotaract adományokat gyűjt,
amelyekkel a szeretet ünnepén hátrá-
nyos helyzetű családokat, gyerekeket
szeretne megörvendeztetni. 

Csatlós Orsolya, a marosvásárhelyi
Rotaract Klub Téka elnöke lapunk ér-
deklődésére elmondta, december 20-
ig tartós élelmiszereket, játékokat,
gyerekruhákat, meséskönyveket, tan-
szereket, valamint tisztálkodási kellé-
keket lehet adományozni, amelyeket
majd eljuttatnak azokhoz, akiknek a

legnagyobb szükségük van rájuk.
Fontos azonban, hogy a csomagokba
jó állapotban lévő ruhanemű, játék ke-
rüljön, hogy valóban örömöt tudjanak
szerezni azoknak a gyerekeknek,
akiknek nem telik új holmira. 

Biztonsági szempontok miatt, il-
letve annak érdekében, hogy könnyít-
senek az adományozók dolgán, a
Rotaract felvállalta, hogy önkénteseik
házhoz mennek, és átveszik az ado-
mányt azoktól, akik előzetesen kérik
azt a 0741-436-367-es telefonszámon.
Az adományok begyűjtése, illetve a
csomagok összeállítása során odafi-
gyelnek a fertőtlenítésre és a bizton-
sági előírások betartására – tette hozzá
Csatlós Orsolya. Érdeklődésünkre,
hogy hová kerülnek majd a csomagok,
az elnök rámutatott, a Rotaract min-
den évben támogatja többek között a
havadtői gyermekotthont, valamint
Pál atya gyermekeit. Ezenkívül van
egy adatbázisuk olyan hátrányos hely-
zetű családokkal, amelyek a környé-
ken, vidéki településeken élnek, több
gyereket nevelnek. Az adományok jel-

legének, illetve mennyiségének függ-
vényében döntik el, hogy hová kerül-
nek a csomagok, remélik, hogy minél
több gyereknek, nehéz sorsú család-
nak tudják kicsit szebbé tenni a kará-
csonyát. 

A Rotaractnak az utóbbi években
az Adományozz másként rendezvény
eredményeképpen több nemes célt si-
került felkarolnia, egyebek mellett a
Szent Erzsébet Alapítvány által támo-
gatott hátrányos helyzetű gyerekeket
vitték el különféle szabadidős progra-
mokra. A következő évben az Együtt
a Rákos Gyermekekért Egyesület
nappali központjának gyűjtöttek, ta-
valyelőtt pedig a Maros Megyei Kór-
ház 2-es Számú Gyermekgyógyászati
Klinikájának egy lépcsőfelvonó meg-
vásárlására, hogy megkönnyítsék a
mozgáskorlátozott gyerekek közleke-
dését. Tavaly az Egészséges fogak,
mosolygó gyerekek elnevezésű pro-
jekt részeként ingyenes fogorvosi el-
látást tettek lehetővé nélkülöző
családokban nevelkedő gyerekek szá-
mára. 

IDŐJÁRÁS
Többnyire felhős
Hőmérséklet:
max.50C
min.00C

Ma MÁRIA, 
holnap NATÁLIA napja.
NATÁLIA: Latin eredetű női
név, a dies natalis Domini kifeje-
zésből származik, aminek a jelen-
tése: az Úr Jézus születésnapja.
Valaha a karácsonykor született
lánygyerekek kapták ezt a nevet.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020.december 7.

1 EUR 4,8733
1 USD 4,0252

100 HUF 1,3537
1 g ARANY 237,1284

Zsebre szabott karácsonyi 
raktárvásár 

Zsebre szabott karácsonyi raktárvásárt szervez a Mentor
Könyvek Kiadó december 10-én és 11-én, azaz csütörtökön
és pénteken 10-től 18 óráig Marosvásárhelyen, a Moldova
utcai könyvraktárban. A könyvek 10–70 százalékos kedvez-
ménnyel vásárolhatók meg. Az érdeklődők hívják a 0749-
467-547-es vagy a 0742-043-494-es telefonszámot, és
jelentkezzenek be. 

Megjelent a Mörfi naplója 
A szerző kiadásában megjelent a Mörfi naplója című könyv.
A 360 oldalas kötet első részében a Népújságban közölt
cikksorozat olvasható. A második részbe a naplóból kima-
radt újabb írásokat sorolta a szerző. A harmadik részben a
Mörfi-kötetek kritikái és a szerzővel készült interjúk találha-
tók. A könyv nem kerül könyvkereskedésekbe, kizárólag a
szerzőnél kapható. Tekintettel a közelgő karácsonyra, a
kötet a Bernády Ház udvarán (Horea u. 6. sz.) is megvásá-
rolható december 10-én, csütörtökön 14 és 17 óra között
(ára 30 lej). Az érdeklődők vásárlási szándékukat telefonon
közöljék a szerzővel naponta 18–20 óra között (Kuszálik
Péter, 0770-186-675). 

Karácsonyi vásár – online 
A marosvásárhelyi Philothea Klub a járványhelyzetre való
tekintettel idén a virtuális térben tartja meg hagyományos
karácsonyi vásárát. Az ajándéktárgyakat december 15-ig a
Philothea Klub Facebook-oldalán lehet megtekinteni, hoz-
zászólásban le lehet foglalni, és a helyszínen (Kossuth/Că-
lăraşilor utca 2. szám) személyesen vehetők át. 

Rendkívüli fesztiválnyitó 
kamarazeneest 

December 8-án, kedden (ma) 19 órától rendkívüli kamara-
zeneesttel kezdődik a virtuális térben a 31. Musica Sacra
egyházzenei fesztivál. A Kultúrpalota nagytermében zajló
koncert élő közvetítése a Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján követhető.
Fellépnek: Steffen Schlandt (orgona és csembaló), Gabriela
Schlandt (szoprán), Emin Curtgeafar (oboa). Műsoron: Tal-
lis-, Lebegue-, Guilmant-, Szakalay-, Gárdonyi Zoltán-, L.
C. D’Aquin-, S.Toduţă- és Vivaldi-művek, valamint hagyo-
mányos erdélyi kolindák. 

Űrkiállítás 
a Shopping Cityben 

A marosvásárhelyi Shopping Cityben megnyílt a Space in
The City című űrkiállítás, amely a különleges látnivalók mel-
lett arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogatók kipróbálják a
NASA űrhajósainak hivatalos edzőprogramját. A kiállítás ja-
nuár 3-ig tekinthető meg. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

8.,kedd
A Nap kel 

7 óra 54 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 343. napja, 
hátravan 23 nap.

Megyei hírek

Ezzel a jelszóval szervez harmadjára jótékonysági gyűj-
tést a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem több diákja,
amihez csatlakoztak magánszemélyek és különböző ala-
pítványok is. Az idén az MMDSZ (Marosvásárhelyi Ma-
gyar Diákszövetség) is segít, hogy minél több embert el
tudjon érni a kezdeményezés. Két évvel ezelőtt a Telefonos
Szeretetszolgálat által megjelölt idős rászorulók kapták az
adományt. Tavaly a hidegvölgyi Szivárvány Iskola tanu-
lóinak és családjuknak gyűjtöttek a diákok tartós élelmi-
szert, taneszközöket és tisztálkodószereket. Az idén is a

Szivárvány Iskola gyerekeinek gyűjtenek. A járványra való
tekintettel csak pénzt fogadnak el, amelyet Tálas Ferenc
oktatóhoz juttatnak el, hogy az iskola nagyon változatos
korosztállyal és anyagi körülményekkel rendelkező diák-
jainak vásároljon különböző eszközöket. A következő
bankszámlára lehet átutalni az adományokat: HU: KO-
VÁCS KATA MILLA, OTP Bank, 11773133-00693398,
RO: FODOR ELŐD, BT IBAN,
RO26BTRLRONCRT0057406602, REVOLUT:
+40743429061 / IBAN, RO14BREL000550484772.

Adakozni menő 

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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Adományokat gyűjt a Rotaract
A pincérkedés elmarad, a jótékonykodás nem

Menyhárt Borbála

Sokoldalú művészek 
a Kultúrcsepp műsorban

Egy művészlélek számára nincsenek határok, hiszen az
alkotást, a kreativitást nem lehet korlátozni. Kedden este
8 órától az Erdélyi Magyar Televízió műsorában olyanok
– elsősorban színművészek – vendégeskednek, akik más
művészeti ágakban is kalandoznak alkotóként. Verset

írnak, fát faragnak, festenek vagy akár fotóznak. Kézdi
Imola, Kiss Bora, Kurkó József Kristóf és Laczkó Vass
Róbert lesznek a Kultúrcsepp vendégei. Követhető a
műsor az Erdély TV képernyőjén és Facebook-
oldalán.

Ki kerül kormányra? 
– elemzés az Erdély TV-ben

Alig 5 százalék választja el a szociáldemokratákat a li-
berálisoktól a parlamenti választásokat követően. A 30
százalék körüli eredmény önmagában egyik pártnak sem
elegendő a kormányalakításhoz. Annak ellenére, hogy pél-
dátlanul alacsony volt a részvétel, az RMDSZ biztosan ott
lesz a parlamentben, de meglepő eredmény is született, hi-
szen bejutott a törvényhozásba az ultranacionalista Romá-

nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt, méghozzá 9 szá-
zalék fölötti eredménnyel. Illyés Gergely elemzővel és
Horváth István szociológussal elemzik a választások ered-
ményeit kedden este fél 9-től az Erdélyi Magyar Televízió
Metszet műsorában. A műsor este 9-től az Erdély 
TV Facebook-oldalán és You-Tube csatornáján is követ-
hető. 



Az RMDSZ-nek nincs mit keresnie Románia parla-
mentjében, a Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) az etnikai alapon szerveződő politikai alaku-
latok betiltását célzó alkotmánymódosítást kezde-
ményez – közölte hétfőn George Simion, 
a vasárnapi választások nyomán parlamenti 
képviselethez jutott új nacionalista párt
társelnöke.

A Mediafax hírügynökség által idézett pártvezető Kelemen
Hunor RMDSZ-elnöknek a kijelentésére reagált, aki az RFI
(a francia közszolgálati rádió) román adásának adott interjú-
jában az AUR meglepetésszerű eredményét úgy értékelte:
„semmi szükség nem volt 2020-ban egy ilyen pártra a román
parlamentben”.

A román média által megszólaltatott elemzők egyelőre csak
találgatják, hogy miként erősödött meg két-három hónap alatt
észrevétlenül a részeredmények szerint 9 százalékos parla-
menti súlyra számító politikai alakulat, amely a szeptemberi
helyhatósági választásokon még nem jutott képviselethez az
önkormányzatokban.

Dan Tapalga, a G4Media hírportálon közölt hétfői elemzé-
sében úgy értékelte: az AUR egy mesterségesen összevarrt
„politikai Frankenstein”, amelyben az idegengyűlölő, magyar-
ellenes, Nyugat-ellenes, unionista (a Moldovai Köztársaság
és Románia egyesülését sürgető), legionárius retorikát gyúrták
össze, egy romániai, nem pedig orosz „laboratóriumban”. Sze-
rinte igaz ugyan, az AUR az egykori Nagy-Románia Párt
(PRM) szavazóit szerezte meg a Dragnea-féle nacionalistákat
félreállító Szociáldemokrata Párttól (PSD), de a kommuniz-
mus nosztalgiájából táplálkozó Corneliu Vadim Tudor vezette
szélsőbaloldali PRM-mel szemben inkább szélsőjobboldali
alakulatnak tekinthető.

A Digisport.ro hétfői cikkében rámutatott, hogy George Si-
mion a román labdarúgócsapatok ultráit a nemzeti válogatott
zászlaja alatt egyesítő szurkolói közösségek – az Egységesen
a trikolór alatt, Honor et Patria – létrehozásában is szerepet
vállalt.

A sportportál több fotót publikált, amelyeken Simion lát-
ható a román válogatott szurkolóinak kemény magja köré-
ben, hozzátéve, hogy a galeri randalírozása miatt az UEFA
több ízben megbüntette a Román Labdarúgó-szövetséget
(FRF). A lap azt is felidézte, hogy a Honor et Patria Idegenek
nélkül a nemzeti válogatottban című közleményben tiltako-
zott a szövetségi kapitánynál, amikor behívta a válogatottba
a frissen román állampolgárrá vált portugál Mario Camorát.

Az erdélyi magyar lapok által „úzvölgyi provokátorként”
emlegetett George Simion, a Románia és a Moldovai Köz-
társaság egyesülését sürgető, Moldovából kitiltott aktivista,
tavaly azzal kürtölte tele a román sajtót, hogy „szélsőséges
magyarok” megverték őt az úzvölgyi katonatemetőben.

Az AUR több mint száz aktivistája december 1-jén a
vesztegzár alá vont Gyulafehérváron a gyülekezési tilalmat
megszegve ünnepelte Erdély és a Román Királyság egyesü-
lését. A párt a járványügyi korlátozásokkal elégedetlenke-
dők és vírustagadók körében szerzett népszerűséget,
tüntetéseket szervezett Bukarestben a védőmaszk kötele-
zővé tétele ellen. A román ortodox egyházzal szoros kap-
csolatot ápoló szervezet az ellen is tiltakozott, hogy a
járvány miatt korlátozták a templomi szertartásokat és be-
tiltották a zarándoklatokat.

A részeredmények szerint az AUR a vasárnapi parlamenti
választásokon a voksok mintegy 9 százalékát szerezte meg.
(MTI)

A második világháborús veszteségekért Lengyelországnak
járó német kártérítés továbbra is az egyik nyitott téma Varsó
és Berlin között – mondta el a lengyel államfői kabinetfőnök
hétfőn, a lengyel–német kapcsolatok rendezésének alapelvei-
ről szóló szerződés aláírásának 50. évfordulója kapcsán. A

még rendezésre váró mozzanatok között van a lengyel háborús
áldozatok berlini emlékhelyének létrehozása és a háborús kár-
térítés; ezzel kapcsolatban meggyőződését fejezte ki, hogy a
lengyel és a német fél „a megfelelő pillanatban kész lesz tár-
gyalóasztalhoz ülni”.

Legionárius retorikájú párt a parlamentben

Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Kelemen
Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnökének ahhoz, hogy a vasárnapi választáson
elért eredménynek köszönhetően továbbra is jelentős magyar
képviselet lesz a román parlamentben – tájékoztatta az MTI-t
Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfő 
délután.

Orbán Viktor szerint „mindannyian tudtuk, hogy a korona-
vírus-járvány nehéz feladat elé állítja ezen a voksoláson a Ro-

mániai Magyar Demokrata Szövetség vezette magyar pártok
szövetségét, ugyanakkor még inkább megerősítette az elmúlt
hónapok példaértékű összefogásának létjogosultságát is,
amelynek hála az erdélyi és partiumi magyarságnak a követ-
kező időszakban is lesz beleszólása a róla szóló döntésekbe”.

„Engedje meg, hogy a választási eredményhez szívből gra-
tuláljak, további munkájához pedig jó egészséget és sok sikert
kívánjak” – zárta az RMDSZ elnökének írt levelét a magyar
kormányfő. (MTI)

Orbán Viktor gratulált

Dan Barna, az USR PLUS társelnöke úgy nyilatkozott
a parlamenti választások részleges eredményeinek
közzététele után: lehetőség van egy „decens” PNL–
USR PLUS–RMDSZ többség kialakítására.

Az USR vezetője megismételte, hogy az USR PLUS szö-
vetség egy keretdokumentummal indul a kormánykoalíció
létrehozását előkészítő tárgyalásokra, és az a célja, hogy a
leendő kormány gyakorlatba ültesse az USR PLUS elkép-
zeléseit. A pártszövetségen belüli esetleges elégedetlensé-
gekről Barna úgy vélekedett: éppen a jobb eredményekre
fókuszáló állandó igény volt az, amelynek köszönhetően az
USR PLUS „látványos” eredményeket ért el az utóbbi négy
évben. 

Az USR PLUS társelnöke, Dacian Cioloş, a PLUS elnöke
elmondta, néhány héten belül vélhetően lezárul a pártfúzió bí-
rósági bejegyzése, és rögtön ezután kongresszust tartanak,
amelyen döntés születik majd arról is, hogy kik lesznek a párt
vezetői. Cioloş rámutatott, nem a várt eredmények születtek
a parlamenti választásokon, ezért azonban nem a választópol-
gárok a felelősek.

„Azt üzenem a választóknak, hogy mi megértettük az üze-
netet, tudatában vagyunk annak, hogy a jövendőbeli kormány-
nak minden román állampolgár elvárását, aggodalmát,
kérdését szem előtt kell tartania. Több empátiára, jobb átlát-
hatóságra és jobb kommunikációra lesz szükség” – fogalma-
zott. (Agerpres)

Az alig egy éve alakult párt az elkövetkezendőkben
„a román nemzet érdekeit és a jóhiszemű románokat”
kívánja szolgálni. Vagyis, ahol lehet, keresztbe tesz majd
a magyarság érdekképviseleti szervezetének. Meglehet,
olyan jeleneteknek leszünk majd tanúi, mint a ’90-es
évek elején, a szomorú emlékű nagy-romániások fungá-
lása idején. 

Ugyanis az ultranacionalista párt legismertebb kez-
deményezése az úzvölgyi bevonulásukon kívül a Szent
András-napi zarándoklathoz köthető, amelyen a párt a
koronavírus-járványügyi intézkedésekre legyintve, meg-
tartotta hagyományos menetelését. Programjukban le-
szögezik: a román állam szuverenitását „sárba tapossák
és veszélyeztetik” az olyan politikai erők, amelyek
„külső és belső föderalizálási formákat” akarnak ráe-
rőltetni az országra. Szerintük a nemzeti kisebbségek
szervezetei „nem képviselik román testvéreik érdekeit,
szélsőségesek és irredenták”, ezeket a törekvéseket fel
kell számolni.

Mit mondhatnánk? Visszatért Vadim szelleme a par-
lamentbe, és újra kísért. Nehéz dolga lesz az RMDSZ-
nek a következő négy évben. 

Kevesebb a fertőzött
A legutóbbi tájékoztatás óta 3660 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 8791 tesztet
végeztek el – közölte hétfőn a Stratégiai Kommuni-
kációs Csoport (GCS). Az elmúlt 24 órában 127, ko-
ronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés. Ezzel 12.447-re emelkedett a vírussal ösz-
szefüggésbe hozható halálesetek száma. A halálos
áldozatok közül egy személy a 20 és 29 év közötti
korosztályhoz tartozott, egy 30 és 39 év közötti, öt 40
és 49 év közötti, tizennégy 50 és 59 év közötti, har-
mincegy 60 és 69 év közötti, negyvenkettő 70 és 79
év közötti volt, harminchárom beteg életkora pedig
meghaladta a 80 évet. (Agerpres)

Repülővel osztják el a betegeket 
A védelmi minisztérium repülőin szállítanak erdélyi és
moldvai kórházakba súlyos állapotban lévő korona-
vírusos betegeket Bukarestből. A védelmi miniszté-
rium közölte az Agerpres hírügynökséggel, hogy az
orvosi célokra kialakított C-27J Spartan sürgősségi
útra indul Otopeni – Bákó – Suceava – Kolozsvár út-
vonalon és vissza. A katonai gép öt súlyos állapotban
lévő koronavírusos beteget szállít a moldvai, illetve
kolozsvári kórházakba. A betegeket a SMURD és a
védelmi minisztérium szakértőiből álló csapat kíséri. 

Elhunyt Bisztrai Mária 
színművész

Elhunyt 97 éves korában Bisztrai Mária színművész,
a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja, az
intézmény volt igazgatója. Bisztrai Mária 1923. május
25-én született Kolozsváron, Petru Groza román mi-
niszterelnök és Kabdebó Duci színésznő gyerme-
keként. 1951-ben végzett a kolozsvári Magyar Művé-
szeti Intézetben, ettől kezdve a kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház tagja volt. 1969-től 1985-ben történt
nyugdíjazásáig ő töltötte be a színház igazgatói tiszt-
ségét. Ebben az időszakban mutatták be Sütő And-
rás drámáit Harag György rendezésében (Egy
lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és
Ábel, Szuzai menyegző).

Csecsenföldön temették el 
a francia tanárt lefejező gyilkost

Salazsi csecsen faluban eltemették azt a férfit, aki
Párizs közelében októberben lefejezte Samuel Paty
történelemtanárt, miután az Mohamed prófétáról ké-
szült karikatúrákat mutatott a diákjainak a szólássza-
badságról tartott óráján – közölték hétfőn orosz
hírportálok. A gyilkos holttestét sajtóértesülések sze-
rint rokonai Törökországon keresztül szállították Cse-
csenföldre. Salazsi a terrorista Franciaországba
bevándorolt szüleinek szülőhelye, ahol híradások
szerint a temetési szertartást „bizonyos tiszteletadás
mellett” végezték el, közösségimédia-bejegyzések
szerint vasárnap. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
újságíróknak, arra a kérdésre válaszolva, hogy vajon
ez a gesztus nem jelenti-e a terrorizmus támogatá-
sát, kijelentette: nincsenek értesülései sem a teme-
tésről, sem annak részleteiről. Leszögezte
ugyanakkor, hogy az eltemetett fiatal terrorcselek-
ményt követett el, amit csak mélységesen elítélni és
elutasítani lehet. Paty gyilkosát a francia rendőrök
még október 16-án, a terrortámadás napján, az elfo-
gására tett kísérlet közben lőtték agyon.
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Kísért Vadim 
szelleme? 

Jobbközép kormány alakulhat 

Lezárult a parlamenti választásokra a szavazás a
külföldi választókerületekben is, miután romániai
idő szerint reggel 7 órakor (helyi idő szerint este 9
órakor) bezártak az utolsó szavazókörzetek 
az Egyesült Államok és Kanada nyugati partvidékén
is. 

A külföldön élő román állampolgárok szombaton és vasár-
nap szavazhattak. A vasárnap este 9 órai romániai urnazárást
követően külföldön még zajlott a voksolás. A külföldi szava-
zási folyamat az időzóna-eltérésektől függően összesen 59
órán át tartott. 

A diaszpórában incidensek nélkül zajlott a szavazás, és
egyetlen szavazókörzetben sem volt szükség a voksolásra

szánt idő meghosszabbítására este 9 óra után (helyi idő szerint)
– tájékoztat hétfői közleményében a külügyminisztérium. 

Külföldön összesen 265.490 román állampolgár adta le
voksát az urnák zárásáig. A legmagasabb részvételt Olaszor-
szágban regisztrálták, ahol 48.387 személy szavazott, majd a
Moldovai Köztársaság következik, ahol 37.632-en voksoltak.
Spanyolországban 33.576, az Egyesült Királyságban 31.507,
Németországban 30.493, Franciaországban 11.695 személy
élt szavazati jogával a Központi Választási Iroda (BEC) online
platformáján olvasható adatok szerint. 

A diaszpórában összesen 748 szavazóhelyiséget rendeztek
be a parlamenti választásokra, 331 szavazókörzettel többet,
mint 2016-ban. (Agerpres)

Lezárult a voksolás a diaszpórában is, 
bezártak az utolsó szavazókörzetek 

Német kártérítést várnak a lengyelek



4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS ______________________________________________ 2020.december8.,kedd

Nem hagyják veszni
Rendhagyó módon ugyan, de

idén is felkereste a Mikulás a nyá-
rádszeredai gyerekeket. „Nem sze-
retnénk, ha az ilyen hagyományok
elveszítenék társadalmi értéküket”
– jelentette ki lapunknak Tóth Sán-
dor polgármester, aki hó hiányában
ezúttal két kisbusszal indította út-
jára az édességcsomagokat. Egyik
jármű a várost (beleértve a szentan-
nai és andrásfalvi övezetet is), a
másik a hozzá tartozó településeket
járta be szombaton. Az adott telepü-
lés több pontján is megálltak egy-
egy előre rögzített időpontban,
ahová a környéken lakó szülők ki-
vitték a gyerekeket, hogy találkoz-
hassanak a Mikulással. Az
ajándékozáshoz ezúttal is hozzájá-
rultak jókedvű adakozók, mint pél-
dául a Surtec áruház (amely
négyezer lejt szánt rá) és a Criss
Market, így 547 kisiskolás és óvo-
dás kapott egyenként 11 lej értékű
csomagocskát.

Mi a Szentannai úton értük utol a
Mikulást, itt az iskola előtt is talál-
kozott az apróságokkal: mindenki-
vel szót váltott, és megígérte, egy
év múlva is eljön. A gyerekek kissé
bátortalanul, de mosolyogva fogad-
ták az ajándékot, volt olyan apróság
is, aki megijedt az örömet osztogató
bácsitól, és csak akkor nyugodott
meg, amikor megérintette a szakál-
lát. Nagyon jó ötletnek tartották a
szülők az ajándékosztogatás eme
rendhagyó módját, a gyerekek is
örültek neki. Jakab Endre el-
mondta, két gyermeke várta a Mi-
kulást, a nagyobbik már egyszer
találkozott vele. Nem így az Orbán
Hajnalka gyerekei: csak sétálni in-

dult a család, így meglepetésként
érte őket. Első alkalommal találkoz-
tak vele a csöppségek közelebbről,
és bár már szemügyre vehették őt
messzebbről egy áruházban, a leg-
kisebb számára ijesztő volt a fehér
szakállú.

A szervezők egyike, Balla Attila
helyi tanácsos a Népújságnak el-
mondta: Nagy Eszter tanítónő, il-
letve Kádár Ilona óvónő közösségi
csoportokban mozgósította pedagó-
guskollégáit, azok pedig a szülőket
értesítették, hogy mikor és hol ve-
hetik át a gyerekek az ajándékot. A
Mikulást a krampuszai, azaz az
Deák Farkas iskola munkatársai és
a helyi önkéntes tűzoltók gye-
rekcsapata kísérte el. Aki egy adott
pontra nem tudott eljutni, az követ-
hette, hogy éppen mikor, hol érheti
utol a járművet, és a nem Nyárád-
szeredában lakó, de ott tanuló kör-
nyékbeli gyerekek és szüleik is
könnyen megtalálták az ajándék-
osztogatókat. A visszajelzések pozi-
tívak, mindenki örült, hogy idén így
sikerült megoldani – részletezte a
szervező.

Hasonlóképpen vélekedett Nagy
Eszter tanítónő is. Ha a járvány
miatt idén elmaradt volna a Miku-
lás-járás, nem neheztelt volna senki,
de mindenki örült a kezdeménye-
zésnek. „Szép gesztus a város ré-
széről, hogy nem a
megszorításokkal foglalkozott,
hanem meglepte a gyerekeket, akik-
nek az arca minden érzést elárult,
sikerült mindenkinek széppé ten-
niük a napját” – mondta a pedagó-
gus.

Az egyik Mikulás ruhájába Tóth
Zsolt Alpár fiatal helyi tanácsos
bújt. Kérdésünkre elismerte: na-
gyon jó érzés Mikulásnak lenni, a

gyerekek szemében látni az örömet,
amikor átveszik az ajándékot,
mindez gyermekkorára emlékezteti.
Azért vállalta a megbízást, mert na-
gyon szereti a gyerekeket. Mivel
önkéntes tűzoltóként két éve már
segített a gyerekeket meglepni, ez a
feladat nem okozott számára fejtö-
rést.
Ahol hintón érkezik 
a jótevő…

Mikulás más helyen is felbuk-
kant szombaton, Backamadaras és
Nyárádszentlászló között egy hintó-
ban, a kezében aranyozott bottal tar-
tott az őt váró gyerekekhez. A
közismert Rudolfhoz hasonló iga-
vonó állatát vörös ruhába öltözött
krampusza, a madarasi Makkai Le-
vente irányította, akitől megtudtuk:
néhány szülő felkérte, hogy a Miku-
lás személyesen keresse fel a kis-
gyerekeiket az ajándékokkal, és
míg kezdetben csupán néhány ház-
hoz számítottak elmenni, napok
alatt megtelt a hintó ajándékkal,
mindkét településen sok gyereket
kellett felkeresniük a hét végén.
…és ahol elveszíti 
az ajándékokat

Szovátán és a közeli falvakban
idén is igénybe vehették a szülők a
Szovátai Ifjúsági Szervezet
(SZISZ) felajánlását: a fiatalok
nem először vállalták, hogy ma-
gukra öltik a piros ruhát és sapkát,
a fehér szakállt és kesztyűt, és szü-
lők felkérésére házhoz viszik a ki-
szemelt ajándékot a gyermekeknek.
Idén a szolgáltatásért 20 lejt kellett
fizetni, ezt jótékonysági célra
szánta a szervezet: egy rászoruló
családnak adományozták az össze-
gyűlt pénzt.

Ezenkívül idén is megszervezték
az Elhagytam egy Mikulás-csoma-

got nevű akciót. Mikulás puttonya
idén is lyukas volt, ezért a várost
ajándékokkal szórta tele. „Ha épp
kutyát sétáltatsz, vagy valahová tar-
tasz, és egy kis csomagot veszel
észre az utcán letéve, akkor nyu-
godtan vedd el, hiszen neked szán-
tuk! A csomag apróságokat
tartalmaz, amivel az estét szebbé

próbáljuk tenni. Gondolunk rátok,
és áldott ünnepeket kívánunk ezek-
kel a csomagokkal!” – értesítette
közösségi oldalán a szervezet a
város lakóit, akiket arra kért: aki
csomagot talált, egy fényképpel je-
lezze a szervező fiataloknak, hogy
a kis ajándékok oda kerültek, ahová
éppen kellett.

Útra kelt a Mikulás

Nyárádszeredában meglepetten, nagy örömmel fogadták a gyerekek a kisbusszal érkező aján-
dékosztogatót

(Folytatás az 1. oldalról)

Választási helyzetértékelés az eredmények tükrében 
Maros megye jól szerepelt 

Annak ellenére, hogy orszá-
gos szinten, így Maros me-
gyében is alacsony volt a
részvétel a december 6-i par-
lamenti választásokon, az
RMDSZ jól szerepelt. Úgy
tűnik, sikerült megőrizni
három képviselői és két sze-
nátori helyet. Ennek tudatá-
ban arra kértük a
politikusokat, értékeljék a ki-
alakult helyzetet. 

Kovács Levente Mihály, az
RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek ügyvezető elnöke elmondta, az
eredmények alapján a december 6-
i parlamenti választásokat az
RMDSZ nyerte Maros megyében,
hiszen ezúttal is az etnikai arányok
felett sikerült teljesíteni. 

– Az a tény, hogy a körülmények-
hez képest, az országosan alacsony
választási részvétel ellenére a Maros
megyei magyar közösség szép szám-
ban ment el szavazni, igazolja, hogy
a választók megértették az összefo-
gás üzenetét és azt is, hogy a szep-
temberi önkormányzati siker csak
akkor teljesedhet ki, ha Bukarestben
is erős parlamenti képviselettel ren-
delkezik a megye. Ha olyan képvi-
selők és szenátorok jutnak a
parlamentbe, akik a Maros megyei
ügyeket ismerik és felvállalják a
képviseletüket, azért dolgoznak,
hogy a megyeszékhely és a megye
az elkövetkezendő négy évben fej-
lődjön. A választási eredmények tük-
rében az RMDSZ ismét a mérleg
nyelve lehet a parlamentben, ami
fontos a kormányalakításnál. Az
RMDSZ nem kapott megkeresést
erre vonatkozóan.  Az erdélyi ma-
gyar kisebbség szempontjából kulcs-

kérdés, hogy ha lehetőség van rá, az
RMDSZ kormányra lépjen, de nem
bármi áron. Amennyiben olyan fel-
tételek és döntések vannak, amelye-
ket az RMDSZ nem tud felvállalni,
mert a romániai magyar közösség
számára elfogadhatatlanok, akkor
nem veszünk részt a kormányzás-
ban, mint ahogy az elmúlt hat évben
– mondta az ügyvezető elnök, aki
aggodalmát fejezte ki, hogy egy
szélsőséges nacionalista párt színei-
ben mandátumhoz jut Maros megyé-
ből Dan Tanasă. 

Számunkra nagyon fontos, ha
például a katolikus iskola ügyére
gondolunk, vagy azokra a közös-
ségi vezetőkre, akiket több alka-
lommal a szimbólumaink
használata miatt megbüntettek,
hogy az RMDSZ is határozottan ki-
álljon a magyar emberek ügye mel-
lett, azért, hogy a magyarokat ne
alázhassák meg, és azokat a jogo-
kat, amelyeket az elmúlt három év-
tizedben megszereztünk, senki se
tudja elvitatni tőlünk – körvonalazta
az RMDSZ álláspontját a Maros
megyei szervezet ügyvezető elnöke.

Kolcsár Károly képviselőjelölt

szerint annak ellenére, hogy ala-
csony volt a részvétel, az RMDSZ jó
eredményt ért el, és ez annak is kö-
szönhető, hogy a szavazók értékelték
a politikai alakulat, illetve a szenáto-
rok és képviselők eddigi munkáját.
A szenátor elmondta, a kormányzati
részvételen vagy az ellenzékbe vo-
nuláson túl a legfontosabb, hogy
olyan intézkedéseket hozzanak az
újonnan megalakuló parlamentben,
amelyekkel megnövelik az emberek
biztonságérzetét. Prioritásként kell
kezelni az egészségügyi infrastruk-
túra fejlesztését, a munkahelyterem-
tést. Maros megyébe pedig minél
több infrastrukturális beruházást kell
hozni, ezenkívül vissza kell szorítani
a bürokráciát. 

Csép Éva Andrea képviselőjelölt
a legfontosabb eredménynek azt
tartja, hogy Maros megyében sike-
rült megőrizni a parlamenti mandá-
tumok számát. A szavazók bíztak az
összefogásban, és ezzel elérték,
hogy Bukarestben megkerülhetet-
len legyen a magyar képviselet.
Nyitott kérdés, hogy mennyire ha-
tározza meg az RMDSZ politikáját,
viszonyulását a szélsőséges 

AUR, illetve ennek Maros megyei
képviselője jelenléte a parlament-
ben.

A képviselő szerint most, amikor
egymáshoz közeli szavazati arány-
nyal két nagy párt, a PNL és a PSD
vezet, és őket követik az 5–9%-ot
elért pártok, nagyon nehéz tárgya-
lások elé néz az RMDSZ. Az új par-
lamentnek a legfontosabb dolga,
hogy idejében elkészítse és elfo-
gadja a költségvetést. Csép Éva
Andrea a szociális és munkaügy
terén szeretné folytatni tevékenysé-
gét, mert nagyon sok a teendő e
téren, és számos törvénytervezete
van, amely javítana a helyzeten. 

Császár Károly szenátorjelölt ta-
pasztalatai szerint, bár a járvány-
ügyi helyzet befolyásolta a
részvételt, vidéki környezetben ez
kevéssé volt érezhető. Szerinte
nemhogy megőrizte az RMDSZ a
parlamenti és szenátori mandátu-
mokat, hanem lehet, hogy egy-két
hellyel meg is növelte. 

– A szavazók értékelték az elmúlt
négy év eredményeit, ezért erősítet-
ték meg a mandátumainkat, ami

újabb felelősséget jelent szá-
munkra. Egyelőre kormányalakítás-
ról, koalíciókról nem lehet beszélni,
de az biztos, hogy közösségünkön
akkor tudunk a legjobban segíteni,
ha ott vagyunk a kormányban, és a
kormányt támogatjuk.

A szenátor a parlament megala-
kulását követően a legfontosabb te-
endők között az egészségügyi
rendszer reformját, a vírusjárvány
által leginkább érintett szálloda- és
vendéglátóipari egységek támoga-
tását, továbbá a nagyobb megyefej-
lesztési projektek finanszírozását
említette. Ugyanakkor négyéves
stratégiaként a telekelés leegyszerű-
sítését, az ingatlan-visszaszolgáltató
törvények alkalmazásának sürgeté-
sét tűzte ki célul. 

Az említettek megköszönték a
Maros megyei választóknak, a kam-
pányban részt vett polgármesterek-
nek, támogatóknak, önkénteseknek
az elért eredményt, és azt, hogy
megértették a parlamenti részvétel
fontosságát. Novák Csaba 
Zoltán szenátorjelöltet nem 
értük el.

Vajda György

Maros megyei eredmények 
A megyei választási iroda által rendelkezésünkre bocsátott

végleges eredmények alapján a következőképpen szavaztak a
Maros megyeiek: képviselőház: RMDSZ 36,98%, PSD
16,15%, PNL 15,81%, USR-PLUS 10,65%, PMP 5,45%, AUR
6,30%, Pro Románia 3,44%. Szenátus:RMDSZ38,75%, PNL
16,85%, PSD 15,81%, USR-PLUS 10,51%, AUR 7,23%, PMP
4,41%, Pro Románia 3,80%. 

Részleges országos eredmények
A központi választási iroda 16 órakor a szavazatok 84,91%-

át összesítette, a külföldről jövő voksok kivételével. A követ-
kező eredmény alakult ki: képviselőház: PSD (1.487.314
szavazattal) 29,79%, PNL (1.248.618) 25,01%, USR–PLUS
(741.501) 14,85%, AUR (407.652) 8,16%, RMDSZ(331.691)
6,64%, PMP (233.886) 4,68%, PRO Románia (210.578)
4,22%. Szenátus: PSD (1.508.269) 30,17%, PNL (1.267.624)
25,36 %, USR–PLUS (764.104) 15,29%, AUR (424.892)
8,50%, RMDSZ (340.660) 6,82%, PMP (239.005) 4,78%,
PRO Románia (211.017) 4,22%.Eredményvárás az RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában          Fotó: Nagy Tibor
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Pusztító járványok

A pestistől az új koronavírusig
Az új koronavírus-járvány
sodrában eszünkbe juthat,
hogy az emberiséget törté-
nete során nagyon sok ragá-
lyos betegség – tífusz, pestis,
kolera, diftéria, himlő, vérhas,
malária stb. – támadta, ame-
lyek egy, sőt több világrészre
is kiterjedtek. Így elődeink is
időről időre megtapasztalták
az egészségünkre és az éle-
tünkre törő parányi mikroor-
ganizmusok pusztító erejét,
amit isteni csapásnak tekin-
tettek, és ami néha felért egy
világháborúval. A pestis áldo-
zatainak emlékét Európa vá-
rosaiban, hasonlóképpen
Temesváron és Aradon is pél-
dául pestisoszlopok, Szenthá-
romság-szobrok őrzik. 

– Ezek a járványok hogyan érin-
tették tágabb és szűkebb hazánkat?
– kérdeztük a neves marosvásárhe-
lyi történészt, főlevéltárost, Pál-
Antal Sándort, aki nemrég vette át
Csíkszeredában a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjét, és aki érdekes

írásokban számolt be a pestis erdé-
lyi vonatkozásairól.

– Ezer évre visszatekintve a gyer-
mekeket érintő ragályos betegsége-
ken kívül (kanyaró, toroklob és
hasonlók) Európában három kie-
melkedő világjárvány pusztította az
emberiséget. Közel 500 éven át ret-
tegtük a pestist, ami Ázsiából ter-
jedt át Európába, és Erdélyt sem
kímélte. Utolsó nagy hulláma – két
felvonásban – a 18. század első fe-
lében sújtotta szűkebb hazánkat. Az
1708–11-es járványt vándorcigá-
nyok hurcolták be Moldvából, a kö-
vetkező, az 1718–19-es,
Havasalföldről érkezett. Szintén ke-

letről származott a kolera, ami az
1800-as években egy fél évszáza-
don keresztül számított rettegett be-
tegségnek. A harmadik a
spanyolnátha, vagyis az influenza,
amely több áldozatot követelt, mint
az első világháború. 

– Ma már tudjuk, hogy a spa-
nyolnáthát a H1N1 influenzavírus
okozta, ami Európában kétmillió és
világszerte 50 millió ember halálá-
ért felelős.

– A spanyolnátha a modern kor-
szak betegsége volt, amely az első
világháború végén jelent meg, de
viszonylag hamar, pár év alatt sike-
rült megfékezni. Azóta sem tűnt el
teljesen, de eredményesen lehet vé-
dőoltással védekezni ellene. 

A pestist visszaszorították ugyan,
de megszűnéséig majdnem 500 évet
kellett várni. Az 1330-as években,
amikor ezen a földrészen megjelent,
Nyugat-Európa lakosságának jelen-
tős részét kiirtotta. A szakemberek
szerint azokon a vidékeken, ahol
teljes erővel dühöngött, egy-egy al-
kalommal elhunyt a lakosság egy-
harmada. 

A pestisjárvány hullámai közül
alaposan egyet tanulmányoztam, és

erről szólt az akadémiai székfogla-
lóm is (Pestis a Székelyföldön a 18.
század elején). Ebből az időszakból
már komoly levéltári adatokkal,
konkrét forrásokkal rendelkezünk,
amelyek alapján pontosan, települé-
sekre lebontva fel tudtam mérni:
milyen pusztító ereje volt részben
az 1708–1711-es, és alaposabban az
1718–19-es pestisjárványnak. Míg
az első kiterjedt Magyarországra,
Lengyelországra, azaz Közép-Euró-
pára, az 1718–19-es leszűkült első-
sorban Erdélyre, annak is a keleti
részére, a Barcaságra, Székely-
földre és a Mezőség egy részére.
Ekkor a járvány össz-erdélyi vi-

szonylatban kiirtotta a lakosság 20
százalékát, a Székelyföld lakóinak
a 40 százalékát, a legsúlyosabban
pedig a Barcaságot érintette.Onnan
terjedt északra és nyugatra is. És ne
feledjük, hogy a pestis meleg idő-
ben és nagy szárazság idején volt a
legveszélyesebb. 1718–19-ben a
hosszan tartó szárazság miatt az éh-
halál is fenyegette a lakosságot, és
áldozatokat is szedett. Sokan kivo-
nultak a falvakból a hegyekbe, a la-
kosság egy része pedig nyugatabbra
költözött, és többé nem tért vissza.
Így a székelyföldi lakosságcsökke-
nés jóval meghaladta a 40 százalé-
kot. A hatalmas kárt, amit a
társadalomban tett, sok évtized múl-
tán lehetett csak kiheverni.

– És közben fokozatosan veszített
az erejéből; miért?

– Válaszul példaként a Székely-
földre vonatkozóan mondhatom,
mert az itteni viszonyokat ismerem,
hogy részben azért, mert ekkor már
megismerték a járvány elterjedésé-
nek módját, és megpróbáltak véde-
kezni ellene. Az 1719 utáni években
a kormányzat, bécsi utasításra, már
eredményes egészségvédelmi intéz-
kedéseket hozott: vesztegzárakat lé-
tesítettek a határátkelőknél,
elszigetelték a fertőzött területeket.
A családokat, ahol beteg volt, elkü-
lönítették, a temetéseken való rész-
vételt megtiltották, a ruhákat
elégették, szellőztettek stb., kötelez-
ték a vármegyék, a székek, a na-
gyobb városok – vagyis a
törvényhatóságok – vezetését, hogy
képzett orvosokat és más egészség-
ügyi személyeket képeztessenek és
alkalmazzanak. Az egyre több meg-
előző és védekező lépés eredmé-
nyeként hatásosabb lett a lakosság
felvilágosítása és önvédelme. Így a
következő hullámok, az 1735–36-
os, és az 1755-ös járványok már
sokkal kevésbé voltak pusztítóak.
Érdekes, hogy a pestis megszűnésé-
hez jelentősen hozzájárultak a pat-
kányok. Ismert tény, hogy a pestist
a házi patkányok bolhája közvetí-
tette, viszont az 1770–80-as évek-
ben viszont fokozatosan elterjedt
Európában a nagyobb testű skandi-
náv pat- kány, és kiszorította
élőhelyéről a házit. A skandináv
patkány pedig nem terjesztette a
pestist. 

– A nyugalom nem sokáig tartott,
ugyanis felütötte a fejét egy újabb
járvány…

– Egy fél évszázad múltán, 1831-
ben – ugyancsak Moldovából – Er-
délyben is megjelent a kolera, amely
körülbelül 50 évig volt érezhetően
jelen a nálunk pusztító járványos be-
tegségek sorában. Már megjelenése-
kor az Erdélyi Főkormányszék
eredményes egészségügyi intézke-
déseket hozott a járvány megfékezé-
sére. Mivel a kolerának az
egészségtelen környezet, a nem hi-
giénikus életmód, a szennyezett víz
volt az oka, ezek kiküszöbölésével
csökkenteni lehetett a járvány terje-
dését. Megjelenésekor nem volt
olyan pusztító hatása, mint a pestis-
nek, de öt évre rá ezt is megérezte a
lakosság. Így 1836-ban Marosvásár-
hely lakói közül több mint 200-an
pusztultak el kolerában, amiről
anyakönyvi kimutatás is készült. A
járvány 1848–49-ben újra megje-
lent. Ennek lett az áldozata Bodor
Péter is. Az ezermester, mint gyu-
tacskészítő, Marosvásárhelyről a
visszavonuló honvéd csapatokkal

1849. augusztus elsején Kolozsvárra
távozott, és ott hunyt el váratlanul
„epemirigyben”. Temetéséről egy
korabeli kolozsvári újság tudósított.
Vidékünkön a kolera, más ragályos
betegségekkel társulva, a legtöbb ál-
dozatot 1882-ben és 1883 elején
szedte. Ekkor a kolerával együtt
pusztított a toroklob (torokgyík) és
a kanyaró is, ez utóbbiaknak főleg
gyermekek voltak az áldozatai.
Megemlítem, hogy az 1900-as lé-
lekszámú Csíkmadarason kolerában
ekkor elhunyt 186 személy, főként
kiskorú gyerek, himlőben pedig 18.
A ragályos betegségek – a kanyaró,
a szamárhurut, a vörheny, a toroklob
a gyerekek soraiban, a gümőkór, 
vagyis a tuberkulózis pedig felnőt-
tek között – végzett rendkívül nagy
pusztítást még a 20. század elején is.

– A harmadik nagy járvány, a
spanyolnátha mennyire érintette Er-
délyt?

– Ezt nem tudom megmondani,
mert nem foglalkoztam vele, és
olyan tanulmányt sem ismerek,
amely a spanyolnátha hazai elterje-
dését részletesen ismertette volna.
Az viszont tény, hogy négy évnek
kellett eltelnie, mire megszűntnek
tekinthették, de azóta sem tűnt el
végleg. Különböző mutáns válto-
zatban évente újra megjelenik. A
védőoltás azonban eredményesnek
bizonyult, és biztosítja, hogy a la-
kosság zöme elkerülje vagy köny-
nyebben vészelhesse át a
betegséget. 

– Közel száz év elteltével követ-
kezett a negyedik nagy járvány. Mi
a véleménye az új koronavírus-fer-
tőzésről?

– Már több mint tíz hónapja
nyögjük ezt, és véleményem szerint
ennél több idő kell ahhoz, hogy le-
csendesedjen. És szeretném, ha ezt
is megérnénk.

Bodolai Gyöngyi

Der Doktor Schnabel von Rom – Doktorcsőr Rómából (Paul Fürst metszete). A pestisdoktor
könnyen lemosható köpönyeget, kalapot és kesztyűt viselt, az arcát hosszú, csőrszerű maszk
fedte – benne illatszerek, gyógynövények, erős fűszerek –, szemeit kristályüvegből készült
szemüveg óvta. Kezében pálcát tartott, hogy még véletlenül se érjen hozzá a betegekhez. Úgy
gondolták, ez megvéd a fekete haláltól

Forrás: Wikipedia

Forrás: Vasárnapi Újság, 1892
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Új hidak és multifunkcionális orvosi
rendelő

– Gratulálunk az újraválasztásához! Mi-
lyen, már befejezett projektjeik, terveik vol-
tak, illetve melyek azok, amelyeket meg
szeretnének valósítani az elkövetkezőkben?

– Az elmúlt négy évben sikerült két nagy
projektet elkészíteni: az egyik a Kis-Kükül-
lőn átívelő 52 méteres vasbeton híd, amely-
nek megvalósítása azért szükségeltetett, mert
a régi hidat 15 évvel ezelőtt javították, de a
teherbíró-képessége nem volt elég a mai, na-
gyobb kapacitású, nehezebb, száz lóerőn fe-
lüli mezőgazdasági járművekhez. Az új hidat
2019 tavaszán kezdtük el építeni, és idén ok-
tóberben adtuk át. A nagy híd mellett még két
patakra építettünk egy-egy kis hidat, valamint
1800 méter lekövezett, aszfaltozásra előké-
szített utat is átadtunk, mindezt azért, hogy
tehermentesítsük a nemzetközi utat, főleg tu-
ristaforgalom idején. Most már a nagyobb
mezőgazdasági járművekkel is járható a
Kibéd és Sóvárad közötti alternatív útvonal,
amelyen a két település között fekvő földte-
rületeket is meg lehet közelíteni. Mindezek
mellett további tíz kisebb hidat készítettünk
el, amelyek a földterületekre való bejutást se-
gítik: 2-3 gazdának lesz így egy-egy bejárata
a saját földjéhez. Mindez óriási, 5 és fél mil-
lió lejes beruházás volt, ebből 260.000 lej
volt az önrész, a többi az országos település-
fejlesztési programon (PNDL) keresztül zaj-
lott le.

Ugyancsak PNDL-pályázati program volt
a multifunkcionális orvosi rendelő felépítése,
amit 2018 októberében kezdtünk el, és idén
szeptember 1-jén át is adtuk. Egészségügyi
központban gondolkodtunk, amelyben helyet
kap egy gyógyszertár, egy fogászati rendelő,
valamint több szakorvosi rendelő. A gyógy-
szertár és a fogászati rendelő bérbeadási
szándékát már meghirdettük, kiadtuk a fel-
adatfüzeteket, várjuk az ajánlatokat. A jövő
évtől folytatólagosan próbálunk kapcsolatba
lépni olyan szakorvosokkal, akik heti rend-
szerességgel rendelnének. Az elkövetkező
négy évben egy mentőszolgálatot is szeret-
nénk kialakítani, ügyelettel egyetemben, nem
önkéntességi alapon, hanem biztosítóházon
keresztül. További terveink között szerepel az
idősek napközi otthonának megvalósítása.
Sok olyan idősünk van a községben, akinek
van ugyan saját háza, de egyedül él, és nap-
közben szívesen részt venne egy-egy foglal-
kozáson, beszélgetésen, közös időtöltésen.
Az otthoni beteggondozásunk a kistérségen
keresztül ugyan működik, több mint 70 be-
teghez jár el két gondozó, de az idősek nap-
közi otthonát úgy építjük meg, hogy az
bármikor átalakítható legyen öregotthonná,
két-három személyes szobákkal. A területet
már megvásárolta az önkormányzat, most a
pályázati lehetőséget várjuk. E terület köze-

lében van a park, a játszótér és a tekepálya,
ahol szabadidőközpontot szeretnénk kialakí-
tani, amelyben lenne asztalitenisz-, kondite-
rem és hasonlók. Ennek érdekében
felújítanánk a játszóteret, a parkot, hiszen a
fiataloknak nemigen van ahova kimozdul-
niuk. 

Ugyancsak hasonló meggondolásból sze-
retnénk egy nagy sporttermet is építeni az is-
kola mellé. Van ugyan egy sportpályánk
fedett lelátóval, öltözővel, de az elsősorban
focira, bajnokságokra jó, és az iskolától távol
esik. Az iskola udvarán adott a lehetőség. Az
országos beruházási társasághoz (CNI) be-
nyújtottuk már a teljes dokumentációval el-
látott szándéknyilatkozatot és beruházási
projektet. Fedett, fűtött, öltözővel, mosdóval
ellátott teremről van szó. Elég szép látvány-
tervekből lehet válogatni, már nem a régi
fajta vasszerkezetű termekről van szó.

Aszfaltozás és ingyen wifi 
Az országos beruházási társasághoz eljut-

tattuk a tervünket az összes utca aszfaltozá-
sára is. Kibéd ugyan egy faluból álló község,
de rengeteg – szám szerint 43 – utcája van.
Az említett pályázatba belefoglaltuk az ösz-
szes utcát vízvezető árkokkal, az ingatlanok-
hoz vezető hidakkal egyetemben. Utóbbiakat
a már leaszfaltozott utcákban is kialakítjuk,
felújítjuk. Óriási projekt ez is, tízmillió lejnél,
avagy kétmillió eurónál is többe fog kerülni
a beruházás. Eddig a falu utcáinak – ha az út-
hálózat hosszúságát tekintjük – több mint
egyharmadán van aszfalt. Az idén sikerült az
egyik utcát önrészből leaszfaltozni, 640 mé-
ternyit toldottunk az eddig meglévő aszfalt-
csíkhoz, egy előző projekt eredményéhez.

Szeretnénk a járdákat is felújítani – a 13A jel-
zésű főút egyik oldalán van járda, a másik ol-
dalon csak részben, ott az idén egy 300
méteres szakaszt önerőből alakítottunk ki.

Mivel most már rendelkezünk orvosi köz-
ponttal, úgy gondoltuk, hogy fiatal, kezdő or-
vosoknak is szeretnénk lehetőséget adni az
itteni munkavégzésre, ezért szolgálati laká-

sokat fogunk építeni. Erre is megvan a terü-
letünk, gyönyörű kilátással, a község határ-
ában. Számukra is vonzó lehet Kibéd, hiszen
a vonzáskörzet nagy, és minden közel van:
Szováta 10, Erdőszentgyörgy 14-15 kilomé-
ter. Az az orvos, aki az itteni szolgálati lakás-
ban lakik, a környéken bárhol tudna
szolgálatot teljesíteni.    

Ami a közbiztonságot illeti, a főút mentén
önerőből nagyobb hatásfokú LED-es égőkre
cseréltük az eddigieket. 87 új égőt vásárol-
tunk, mindegyik oszlopon ezek vannak. A
község területén 14 évvel ezelőtt modernizál-
tuk a közvilágítást, de a korral lépést kell tar-
tani, a továbbfejlesztés itt sem marad el.
Kamerarendszerünk is van, de azt is szeret-
nénk fejleszteni, bővíteni. 

Az Európai Unión keresztül, Brüsszelben
hirdették meg a WiFi4EU ingyenes wifihasz-
nálati pályázatot, mi ezzel a lehetőséggel is
éltünk, és megnyertük, így a falu 12 pontján
van ingyenes hozzáférhetőség. Egy hónapja
sincs, hogy befejezték a munkálatokat, jelen-
leg az unió általi monitorozási időszakban va-
gyunk, az a feladatunk, hogy három évig
üzemeltessük a hálózatot, amit mi szívesen
megteszünk, mert a köz javát és érdekét szol-
gálja.
Gond van a tulajdonjogokkal

– És mik jelentenek gondot, megoldatlan
problémát a település életében?

– A legnagyobb gondunk a földterületek
tulajdonjogának visszaállítása. Ez általános
probléma, de mi még rosszabb helyzetben va-
gyunk, mert Kibéden a régmúlt időktől osz-
tották a birtokokat a családok, akik a házaikat
egymáshoz nagyon közel építették, hosszú,
keskeny udvarokkal, mert kint, a határban
lévő termőföldek voltak számukra a fontosak.
Nos, ott 33.000 parcellánk van. Még ezzel
sem lenne akkora probléma, ha legalább
volna egy térképünk. Vannak ugyan régi ka-

taszteri számaink, de térképünk egyáltalán
nincsen, mert azt a második világháború alatt
elmenekítették Győrbe, ám az ottani levéltár
a németek visszavonulásakor megsemmisült.
A földek persze magánkézben vannak, sok-
szor már a harmadik-negyedik tulajdonosnál,
és amikor osztották, illetve próbálták vissza-
adni a földeket, akkor csak azt írták fel, hogy
kinek hányszor hány méternyi földterület jut,
de ennek a területnek a pontos alakját még
csak fel sem tüntették, meg sem rajzolták. Mi
az útjavítás alatt felmértük a Küküllő, patak
vagy dűlő által pontosan behatárolt földterü-
leteket, majd megpróbáltuk meghatározni,
hogy azon belül melyik föld kihez tartozik.
Azt megtaláljuk, hogy most melyiknek ki a
tulajdonosa, de nekünk a régi tulajdonos ne-
vére kell kiállítanunk a tulajdonbizonylatot,
ami óriási nehézséget jelent, mert annak ide-
jén annak a nevét jegyezték be, akinek kimér-
ték a földet, és nem azét, akié volt. Akik
birtokolják, használják, azok persze tudják,
hogy melyik föld kié, és mettől meddig tart,
de ezt papíron lehetetlen pontosan meghatá-
rozni, és a gyakorlatban sem lehet pontosan
megmérni, mert a kimérések nem mindig ke-
resztényi módon történtek. Mindezek mellett
volt számos földcsere is, koordináták pedig
nem léteznek. Az is előfordult, hogy többen
és többször igényelték vissza ugyanazt a te-
rületet, főleg az erdős részeken. A kataszteri
hivatallal 150.000 lej értékben van szerződé-
sünk, három topográfussal is kötöttünk szer-
ződést, igényeltünk az államtól is támogatást,
de a 95 lej/parcelláért senki sem jött, hogy a
munkát elvégezze, mert itt 5-10 ár területek-
ről beszélünk. Na, ezért van 33.000 parcel-
lánk.
Megduplázták a költségvetést

Az említetteken kívül nincsenek olyan
gondjaink, amelyekkel nem tudunk megbir-
kózni. Sikerült az elmúlt években a relatív
költségvetésünket a lehívott pénzekkel, meg-
nyert pályázatokkal majdnem megduplázni.
Nagy költségvetése volt a falunapoknak, pá-
lyáztunk, és 75.000 euróért vettünk egy gyors
beavatkozású Ford Ranger tűzoltóautót, min-
den évben próbálkozunk újabb beruházások-
kal. A gyáli testvértelepülésünk jóvoltából
minden gyereknek, az óvodásoknak is sike-
rült tanévkezdési csomagot juttatni 15.000
forintnál nagyobb értékben. Egy tanszercso-
mag annyi mindent tartalmazott, hogy a szülő
semmit sem kellett vásároljon a gyereknek,
hogy az iskolába járhasson. Az óvodások ru-
hákat, hátizsákokat is kaptak. 

– A vírus mennyire érintette Kibéd lakos-
ságát, a település életét?

– Csupán két-három megbetegedés volt a
községben, és felröppent egy álhír, ami sok
rosszat okozott nekünk. Persze a statisztika
mást mutat, mert a két-három beteg az 1700-
as lélekszámú Kibéden százalék/ezer fő
arányában rögtön rossz mutatót eredményez.
A vírus miatt a kulturális élet is átmeneti ha-
nyatlásnak indult, szinte egy éve semmiféle
ilyen jellegű aktivitás nem volt, pedig készült
az önkéntes kabarétársulatunk is, ám a kibédi
kulturális programok a Gyöngykoszorú talál-
kozótól a szüreti bálig, a falunapig, farsangig
és házasemberbálig mind elmaradtak. Remél-
jük, hogy újra vendégül láthatjuk testvértele-
püléseink küldöttségeit, amelyekkel
nagyszerű találkozókon vettünk részt, és új-
rakezdhetjük a kulturális jellegű eseménye-
ink szervezését is.

Az orvosi rendelő

Dósa Sándor polgármester  Fotó: Nagy Tibor

Az új vasbeton híd

Vendégoldalunk elkészítéséhez a Kis-Küküllő mentére látogattunk: Kibéd
frissen újraválasztott polgármesterével, Dósa Sándorral beszélgettünk a köz-
ségben kifejtett eddigi munkájáról, a jövőbeli tervekről, megvalósításokról
és gondokról egyaránt. 

Szerkeszti:KaáliNagyBotond



A Ferencváros azzal a céllal lép pályára ma
este a Dinamo Kijev vendégeként, hogy a Baj-
nokok Ligája csoportkörének hatodik, utolsó
fordulójában megszerezze négyese harmadik he-
lyét, és ezáltal tavasszal az Európa-ligában foly-
tathassa szereplését.

Mindkét csapat egy pontot gyűjtött eddig,
méghozzá éppen egymás ellen, amikor a máso-
dik fordulóban 2-2-vel zárult a találkozójuk a
Groupama Arénában, azaz kettejük párharcának
győztese lesz a továbbjutó. A 0-0-s  vagy 1-1-es
döntetlen a Budapesten szerzett gólok, míg a 2-
2-es eredmény a jobb gólkülönbség miatt a Di-
namónak kedvezne, viszont az ennél is
gólgazdagabb pontosztozkodás már a jelenleg
sereghajtó magyar bajnok előzését jelentené.

A Ferencváros harmadik helye már csak azért
is lenne óriási bravúr, mert magyar csapat 17 éve
nem érte meg a tavaszt a nemzetközi porondon.
Akkor a Debreceni VSC az UEFA-kupa
2003/04-es kiírásában a harmadik körig mene-
telt, s februárban végül a belga FC Bruges bú-
csúztatta.

Mindkét gárda kifejezetten jó formában várja

az összecsapást, ugyanis a Dinamo a legutóbbi
három, az FTC pedig az elmúlt négy mérkőzését
megnyerve vezeti hazája bajnokságát. Szomba-
ton egyik csapatnak sem volt igazán nehéz
dolga, mivel a mezőny hátsó feléhez tartozó el-
lenféllel játszott: a kijeviek 2-1-re győztek a Ma-
riupol otthonában, míg a Ferencváros 3-1-re a
Diósgyőr vendégeként.

A Ferencvárosnál tulajdonképpen mindenki
bevethető lesz az Olimpiai Stadionban, az ukrá-
noknál viszont több sérült is van, de számukra a
legfájóbb a középpályás Vitalij Bujalszkij kie-
sése, aki bordatörést szenvedett egy hete a Ju-
ventus otthonában.

A párosítás legérdekesebb szereplője Szerhij
Rebrov, a zöld-fehérek vezetőedzője, aki ezúttal
ellenfélként tér vissza korábbi sikerei színhe-
lyére. A 46 éves szakember a pályán és a kispa-
don is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az
ukrán klubnál.

Rebrov futballistaként 1992 és 2000, valamint
2005 és 2008 között erősítette a kijevieket, akik-
kel kilenc bajnoki címet nyert, az 1998/99-es
idényben pedig az elődöntőig jutott a legrango-

sabb európai kupasorozatban. Az ukrán szakem-
ber vezetőedzőként 2014 és 2017 között irányí-
totta az együttest, amellyel egymást követő két
évben is elhódította a bajnoki címet, és a BL-ben
is eljutott az egyenes kieséses szakaszig.

Az utóbbi időben Rebrov és a Dinamo Kijev
legfőbb riválisa a Sahtar Donyeck volt, amelyet
akkor a kijeviek jelenlegi vezetőedzője, Mircea
Lucescu irányított. A román trénerrel kilenc al-
kalommal került szembe, ezeken a találkozókon
három győzelem, két döntetlen és négy vereség
Rebrov mérlege.

A két csapat korábban csak egyszer találko-
zott egymással, a Kupagyőztesek Európa-kupá-
jának 1975-ös döntőjében a legendás Valerij
Lobanovszkij által dirigált Dinamo 3-0-ra dia-
dalmaskodott. A kijeviek ezenkívül magyar csa-
pattal még egyszer játszottak a nemzetközi
kupaporondon, 1989-ben az UEFA-kupa első
fordulójában az MTK-t kettős győzelemmel bú-
csúztatták.

A mérkőzés 22 órakor kezdődik, a találkozót
az M4 Sport, a DigiSport 3 és a Look Sport 3
élőben közvetíti.

Tizenhét év után érheti meg magyar csapat a kupatavaszt Bajnokok Ligája: 
A keddi műsor

Az E, az F, a G és a H csoport
utolsó fordulós mérkőzéseit rende-
zik ma a labdarúgó Bajnokok Ligá-
jában.

A program:
* E csoport: Rennes (francia) –

Sevilla (spanyol) (22.00), Chelsea
(angol) – Krasznodar (orosz)
(22.00). Az állás: 1. (már továbbju-
tott) Chelsea 13 pont, 2. (már to-
vábbjutott) Sevilla 10, 3. (és EL-be
kerül) Krasznodar 4, 4. Rennes 1.

* F csoport: SS Lazio (olasz) –
Club Brugge (belga) (19.55,TV:
DigiSport 2, Telekom Sport 3,
Loook Sport+), Zenit (orosz) – Bo-
russia Dortmund (német) (19.55,
DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look
Sport). Az állás: 1. (már továbbju-
tott) Borussia Dortmund 10 pont, 2.
SS Lazio 9, 3. Club Brugge 7, 4.
Zenit 1.

* G csoport: Dinamo Kijev
(ukrán) – FERENCVÁROS (22.00,
M4 Sport, DigiSport 3, Look Sport
3), FC Barcelona (spanyol) – Ju-
ventus (olasz) (22.00, DigiSport 1,
Telekom Sport 1, Look Sport+).

* H csoport: Paris Saint-Germain
(francia) – Basaksehir (török)
(22.00, DigiSport 4, Look Sport 2,
Telekom Sport 3), Lipcsei RB
(német) – Manchester United
(angol) (22.00, DigiSport 2, Tele-
kom Sport 2, Look Sport). Az állás:
1. Manchester United 9 pont (13-7),
2. Paris Saint-Germain 9 (8-5), 
3. Lipcsei RB 9 (8-10), 4. Ba-
saksehir 3.

A magyar női kézilabda-válogatott
38-26-ra legyőzte Szerbia csapatát a
dániai Európa-bajnokság csoportköré-
nek második fordulójában vasárnap
Koldingban.

A szerb küldöttséget a csütörtöki
megérkezés után két koronavírusos
eset hátráltatta, ezért a világbajnok
Hollandia elleni mérkőzését péntek es-
téről egy nappal elhalasztották, és azon
négy szerb játékos nem léphetett pá-
lyára. Az első félidőben ráadásul Achil-
les-ín-szakadás miatt hónapokra kidőlt
egyik legjobbjuk, Andrea Lekic, akit
vasárnap megoperáltak. A hollandok a
44. percben még 22-16-re vezettek, ám
a szerb együttes minden nehézség elle-
nére feltámadt, és nagy meglepetésre
29-25-re nyert.

A magyarok pénteken 24-22-re ki-
kaptak a horvátoktól, ezért ilyen előz-
mények után nagyon nehéz mérkőzésre
számítottak. Szöllősi-Zácsik Szandra
vezérletével mégis ők kezdtek jobban,
az ellenfél ugyanakkor igyekezett tar-
tani a lépést, bár látszott, hogy az előző
meccse mindössze 16 órával korábban
ért véget. A magyar együttes a 14. perc-
ben már 10-6-ra vezetett, ekkor Ljubo-
mir Obradovic szövetségi kapitány időt
kért, csapata pedig átállt a létszámfölé-
nyes támadójátékra. A játék képe nem
változott, pontosabban, eredményeseb-
ben támadtak és hatékonyabban véde-
keztek a magyarok, akik a szünetben
már 20-11-re vezettek. A magyar válo-
gatott az első félidő második felében
kétszer produkált hármas gólsorozatot,
majd ezt a második felvonás elején egy
alkalommal megismételte. Bíró Blanka
remekül védett, a szerbek végképp el-
készültek az erejükkel, tovább nőtt a
hátrányuk, amelyet csak a hajrában tud-
tak csökkenteni egy 7-2-es sorozattal.

Danyi Gábor, a magyar válogatott
szövetségi kapitánya azt mondta, jó,
hogy így tudott reagálni a csapat a hor-
vátok elleni fiaskó után. „Mi is hang-
nemet váltottunk, felhívtuk a figyelmet

a céljainkra, hogy miért is vagyunk itt.
Bár nem is ezzel volt gond, sokkal in-
kább azzal, hogy régen játszott együtt
ez a csapat, illetve van, akinek ez az
első felnőtt világversenye. Ma jól kézi-
labdáztunk, mindenki jó formát muta-
tott. Ilyen egységes csapatot, magyar
játékot szeretnénk a továbbiakban is
látni” – idézte az edzőt a magyar szö-
vetség honlapja.

Magyarország kedden 21.30 órától a
világbajnok Hollandiával találkozik a
C csoportban. 

A középdöntőbe az első három he-
lyezett kerül. A torna első négy helye-
zettje kijut a jövő decemberi, spa-
nyolországi világbajnokságra, amely-
nek a házigazdák, valamint a cím-
védő hollandok biztosan résztvevői
lesznek.

Fölényes magyar siker Szerbia ellen a női kézilabda Eb-n

Ismét szembekerülhet egymással 
Lionel Messi és Cristiano Ronaldo

A csoport másik mérkőzését a már továbbjutott két
sztárcsapat, a Barcelona és a Juventus vívja egymással. A
katalánok kényelmes helyzetben vannak a csoportelsősé-
get illetően, mert egyrészt hárompontos előnnyel várják
a rangadót, másrészt Torinóban 2-0-ra diadalmaskodtak,
ami azt jelenti, hogy a Zebrák csak akkor előznék meg
őket, ha legalább kétgólos különbséggel, de minimum
három szerzett góllal nyernek a Camp Nouban. A találko-
zón ismét szembekerülhet egymással Lionel Messi és
Cristiano Ronaldo.

Eredményjelző
A csoport: 1. forduló: Dánia – Szlovénia 30-23, Franciaország – Montenegró
24-23; 2. forduló: Dánia – Montenegró 28-19, Franciaország – Szlovénia 27-
17. Az állás: 1. (és már továbbjutott) Dánia 4 pont (58-42), 2. (és már tovább-
jutott) Franciaország 4 (51-40), 3. Montenegró 0 (42-52), 4. Szlovénia 0
(40-57).
B csoport: 1. forduló: Svédország – Csehország 27-24, Oroszország – Spa-
nyolország 31-22; 2. forduló: Spanyolország – Svédország 23-23, Oroszország
– Csehország 24-22. Az állás: 1. Oroszország 4 pont, 2. Svédország 3, 3. Spa-
nyolország 1, 4. Csehország 0.
C csoport: 1. forduló: Horvátország – Magyarország 24-22, Szerbia – Hol-
landia 29-25; 2. forduló: Magyarország – Szerbia 38-26, Horvátország – Hol-
landia 27-25. Az állás: 1. (és már továbbjutott) Horvátország 4 pont, 2.
Magyarország 2 (60-50), 3. Szerbia 2 (55-63), 4. Hollandia 0.
D csoport: 1. forduló: Norvégia – Lengyelország 35-22, Németország – Ro-
mánia 22-19 (13-10); 2. forduló: Norvégia – Németország 42-23, Románia –
Lengyelország 28-24. Az állás: 1. Norvégia 4 pont, 2. Románia 2 (47-46), 3.
Németország 2 (45-61), 4. Lengyelország 0.

A csoport állása
1. FC Barcelona         5      5       0      0       16- 2       15
2. Juventus                 5      4       0      1       11-4         12
3. Dinamo Kijev        5      0       1      4       3-13        1
4. Ferencváros           5      0       1      4       5-16        1A gólszerző ferencvárosi Marcel Heistert (j3) köszöntik csapattársai, Ihor Haratin (j), Miha Blazic (j4), Lovren-

csics Gergő (k), Myrto Uzuni (b2) és Adnan Kovacevic (b) Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: MTI/EPA
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Két Forma–1-es futamot is rendeztek az elmúlt két hétvé-
gén Bahreinben: az elsőn az ország nagydíjáért versenyeztek
a csapatok, a másodikat Szahíri Nagydíjként írták ki.

A Bahreini Nagydíjat az immár hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte. A
futam azonban arról marad emlékezetes, hogy rajtja után Ro-
main Grosjean ijesztő balesetet szenvedett. Szerencse a sze-
rencsétlenségben, hogy a francia kisebb égési sérülésekkel
megúszta a történteket. A futam Grosjean balesete után több
mint egy órán át állt, a szalagkorlátot ugyanis meg kellett ja-
vítaniuk a szakembereknek.

A 35 éves Hamiltonnak ez az idei 11. és pályafutása 95.
futamgyőzelme.

A brit világbajnok mögött Max Verstappen, a Red Bull
holland pilótája ért célba másodikként, csapattársa, a thai-
földi Alexander Albon pedig harmadikként. 

Vasárnap Sergio Pérez, a Racing Point mexikói verseny-
zője győzött, a mexikói pilótának ez volt pályafutása 190.
F1-es versenye és az első futamgyőzelme. A mexikói pilóta
mögött Esteban Ocon, a Renault francia versenyzője végzett
másodikként, míg a másik Racing Pointot vezető kanadai
Lance Stroll harmadikként.

Érdekesség, hogy a világbajnok Mercedes istálló egyik
versenyautója sem végzett az első három kö-
zött. A koronavírusos hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont
helyettesítő George Russell egy defekt miatt kilencedik lett
a Mercedesszel, csapattársa, a finn Valtteri Bottas pedig
nyolcadikként zárt.

A világbajnoki idény Abu-Dzabiban zárul.

Romain Grosjean ijesztő balesetet szenvedett, de kisebb égési sérülésekkel
megúszta a történteket      Fotó: Automarket

Eseménydús futamok Bahrein-
ben: Hamilton, majd Pérez nyert



A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Az udvarfalvi Reménység ze-
nekar neve bizonyára ismerős
a keresztény koncertek Maros
megyei, illetve marosvásárhe-
lyi hallgatósága számára. A
koronavírus-járvány miatt a
zenekar a virtuális térben
hívja legközelebb dalos,
zenés dicsőítésre az érdeklő-
dőket. A november 28-ra ter-
vezett koncert objektív okok
miatt december 19-re toló-
dott. A Reménység énekesé-
vel, Gombos Imola Ildikóval az
adventi időszakban sorra ke-
rülő rendezvény kapcsán be-
szélgettünk.

– Bár minden bizonnyal sokan is-
merik a zenekart, idézzük fel egy
pillanatra a kezdeteket.

– A zenekar 2004-ben alakult
Udvarfalván. Akkoriban a helyi lel-
kész felkért néhány fiatalt, hogy egy
evangélizációs héten énekeljenek
pár dalt, így „verődött össze” a csa-
pat. Azóta közel 17 év telt el. A kez-
deti tagok közül hárman maradtunk,
de Isten mindig gondoskodott új ta-
gokról. Jelenleg heten vagyunk, és
rengeteg helyen megfordultunk már
mind belföldön, mind külföldön

– Hogyan születnek a dalaitok?
– Többnyire a zenekarvezetőnk,

Sárosi Pál írja őket, de mindenki
hozzáteszi a saját elképzelését,
együtt ötletelünk, így születnek
meg a végleges alkotások. 

– Milyen változásokat hozott a
zenekar életébe a márciusban kez-
dődő karantén?

– Ez az időszak bennünket is
megviselt egy kicsit, hiszen nem
tudtunk találkozni, együtt próbákra
járni, viszont annál inkább megerő-
sítette az egymásért való imádko-
zást, törődést. Van egy zárt
Facebook-csoportunk, ahol renge-
teget beszélgetünk, bátorítjuk egy-
mást, ott vagyunk egymásnak. 

– Voltak fellépéseitek a járvány
kezdete óta?

– A nyáron két szabadtéri fellé-
pésünk volt, az előírásoknak meg-
felelően kevés résztvevővel.

Ezenkívül az Ez az a nap Remény-
ség-estéi egyikén online felületen
jelentkeztünk be.

– Hogyan készültök a fellépé-
sekre?

– Mindenki otthon gyakorol, az
egyéni próbát felvesszük telefonra,
és elküldjük a menedzserünknek,
aki összevágja, és felteszi a cso-
portba, ott pedig kiértékeljük az
eredményt. Ez eléggé nehézkes
módja a gyakorlásnak, viszont más
lehetőség nincs. Hála Istennek,
hogy így is meg tudjuk oldani.

– Születtek az utóbbi időben új
Reménység-dalok?

– Új dalokat nem készítettünk,
mivel az eddigieket és pár közis-
mert dalt szerettünk volna minél
jobban begyakorolni. Ugyanakkor
több időt szerettünk volna fordítani
a zenekar tagjainak lelki fejlődé-
sére, és ez az időszak tökéletes volt
erre. Egyébként az előttünk álló on-
line koncertre is külön-külön otthon
gyakorolunk. Reményeink szerint a
koncert előtt lesz lehetőségünk arra,
hogy élőben kialakítsuk a rendez-
vény forgatókönyvét, a dalok sor-
rendjét. Sokat imádkozunk ezért az
alkalomért, és sokan bátorítanak, tá-
mogatnak ebben.

– Mit fog hallani a közönség?
– Saját és közismert dalok is fel-

csendülnek majd. Szeretnénk fej-
lődni a korral, és újabb, modernebb
hangzásokat is megszólaltatni.

– Mennyire más a virtuális tér-
ben dicsőíteni az Urat?

– Úgy gondolom, kissé nehe-
zebb, mivel nem látjuk az emberek
arcát, arckifejezését, nem tudunk
úgy kommunikálni velük, mint élő-
ben. Mégis szeretnénk valami több-
letet nyújtani, Istenre mutatni,
hiszen Nála van megoldás, Ő ki tud
vezetni bennünket bármilyen ne-
hézségből.

A Reménység zenekar tagjai:
ének – Gombos Imola Ildikó,
akusztikus gitár, vokál – Sárosi Pál,
elektromos gitár, vokál – Mihály
László Zsolt, elektromos gitár,
szóló – Steve Brown, basszusgitár
– Birtalan István, dobok – Barabás
Katika, billentyűk – Német 
Ádám. 

Maszkos Mikulás
A világban tomboló járvány

akadályokat gördít a gyerekek ok-
tatásának útjába az iskolaprogra-
mokban. Egyeseknek amúgy is
nehéz beépülni az iskolaközös-
ségbe szociális gondok miatt, és az
online tanulás még több nehézsé-
get okoz nekik. A szülők nagyobb
szerepet kaptak a tanításban, és az
ő segítségük nélkül a kisiskolások
nem boldogulnak a számítógéppel,
persze ha van ilyen otthon.

A Coming Home Románia
Egyesület a hátrányos helyzetű
gyermekek oktatását támogatja, és
nyári táborokat is szervez több éve.
Az iskolaprojekt hollandiai keresz-
tény támogatással indult, megke-
reste a szükségben levő

gyerekeket, szerződést kötött két
iskolával Marosvásárhelyen, és
ilyen körülmények között anyagi
és tanítási segítséget nyújt nekik,
jelenleg 35 gyereknek, azaz két
osztálynak.

Szeptemberben támogatást kap-
tunk a magyarországi Bethlen
Gábor alapkezelőtől, amely dön-
tően fontos volt fennmaradásunk-
hoz, és így felelhettünk az
iskolakezdés anyagi szükségeire:
hiánytanszerek, tonerek, munkafü-
zetek, higiéniai kellékek, tízórai-
pótlék és egyebek vásárlása a
diákoknak. Ezek mellett segédta-
nár biztosítása a tanító mellett és
délutáni házifeladat-programra kis
csoportban. Így motiváljuk a tanu-

lási kedvet, és behozzuk a tanulási
lemaradásokat.

Az online tanítás idejében meg-
változott a munkánk menete, eljut-
tatjuk a munkalapokat a
gyerekeknek és begyűjtjük a házi
feladatokat, naponta tartjuk a kap-
csolatot velük. Hálásak vagyunk az
iskolának is, hogy 11 gyereknek
tabletet kölcsönzött az online tanu-
lásra. Lassan, de végre beindult ez
a tanulási módszer is a mi közben-
járásunkkal, amelyben ugyancsak
elmaradhatatlanul fontos a munka-
lapok használata. 

A fel nem szolgált tízóraipótlék
árából élelmiszercsomagokat vásá-
roltunk a diákoknak, mintegy juta-
lomként kitartó szorgalmukért. A
téli ünnepek közeledtével Mikulás-
csomagoknak állítottuk be ezeket,
és eljuttattuk a Hegy utcába, a Hi-
degvölgybe, úgy, mint a mesében.
Minden kisiskolásunk érezheti a
karácsony közelségét és az ünnep
melegét, mert igazi öröm az, amit
másoknak szerzünk. Így együtt ör-
vendeztünk a Mikulás érkezésének
akkor is, ha a hosszú, fehér szakál-
lán maszkot visel, és csak távolról
integet. Köszönjük a Bethlen
Gábor alapkezelőnek ezt a ma-
gasztos örömszerzést.

BarabásiIrén

Bízzatok, ne féljetek!
Ez év januárjában került sor sok településen, egy-

házközségben az egyetemes ökumenikus imahétre.
Marosvásárhelyen is egy héten át estéről estére össze-
gyűltünk a város különböző felekezetű templomaiban
közös istentiszteletre, közös imádkozásra. 

Az idei imahét központi gondolata az Apostolok
cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből szólt hoz-
zánk. Pál apostolt fogolyként szállítják Rómába
hajón, a Földközi-tengeren át. Málta szigeténél hatal-
mas vihar kerekedik, a hullámok elnyeléssel fenye-
getik a hajót és a hajón lévőket egyaránt. Ekkor
mondja el hajón lévő társainak az apostol éjjeli láto-
mását, és biztatja, bátorítja őket Istenbe vetett hitével:
Bízzatok, ne féljetek!

Januárban, amikor templomainkban sokan imád-
koztunk együtt, még nem tudtuk, nem sejtettük, hogy
néhány hét múlva a járvány vad viharának hullámzó
tengerén egy hajóban leszünk mindannyian.

Egymást kell bátorítanunk, egymás számára kell
legyünk segítség, biztatás, vigasztalás, erőforrás. Pál
apostolhoz hasonlóan legyen nekünk is erős hitünk
Istenben, legyen bizodalmunk a járvány vad vihará-
nak hullámverésében. Vigyázzunk magunkra, vigyáz-
zunk egymásra, éljünk és viselkedjünk felelős
emberekként. Ugyanakkor pedig őrizzük meg bizal-
munkat, őrizzük meg derűlátásunkat, és Pál apostol-
hoz hasonlóan kapaszkodjunk erősen Istenbe vetett
hitünkbe, az imádság erejébe, hogy az Ő segítségével
és a mi felelős viselkedésünk által is véget érjen a kö-
rülöttünk tomboló, vad vihar, és életünk újra vissza-
térjen a védett és csendes kikötőbe, mindennapi
életünk megszokott kerékvágásába.

Ebben a megpróbáló esztendőben is elérkezett éle-
tünk advent megszentelt időszakához. Advent I. va-
sárnapja kiemelt dátum évről évre Kövesdombi Uni-
tárius Egyházközségünk 15 éves történetében. 2006
adventjének első vasárnapján szentelte fel áldott em-
lékezetű dr. Szabó Árpád püspök úr kövesdombi uni-
tárius templomunkat. Egyházunk fennállásának 450.
ünnepi esztendejében, 2018-ban templomunk belső
udvarán főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök
úr Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk mellszob-
rát szentelte fel advent I. vasárnapján. Advent I. va-
sárnapja mérföldkő gyülekezetünk számára
esztendőről esztendőre, amely mellett megállva visz-
szatekintünk az esztendő mögöttünk hagyott útjára,
történéseire. Számba vesszük egyházközségünk lelki-
szellemi és gazdasági életét egyaránt. Hálát adunk a
gondviselő Istennek, hogy ebben a vírusjárta megpró-
báló időben is lehetőséget adott a gyülekezeti élet
megélésére. Adott olyan lehetőségeket az informatika
világában, amelyeken keresztül, a templomi istentisz-

teletek mellett, kapcsolatot tudtunk és tudunk tartani
híveink egy részével. Hálát adunk azért, hogy az épít-
kezés-javítás terén is sikereket értünk el ebben a
nehéz esztendőben is.

Így sikerült a polgármesteri hivatal támogatásával
templomunk tornyát lemeszelni, tetőablakát megjaví-
tani. Templomunk köré kívül videokamerákat szerel-
tünk fel. A templomi lámpatestek jelentős részét
megfelelőbbekre cseréltük. 

Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor
Közalapítványnak köszönhetően egyházközségünk új
lelkészi lakásának felújításánál is szép sikereket ér-
tünk el. Megtörtént a lelkészi lakás és iroda teljes te-
tőszerkezetének cseréje. Új cserepek, csatornák
kerültek a papilakra, és megvalósult a ház külső szí-
nezése is. Mindemellett Magyarország Kormányának
s a Bethlen Gábor Alapítványnak köszönhetően a Ma-
rosi Unitárius Egyházkör irodáját is jobban fel tudtuk
szerelni eszközvásárlások révén. A kapott támogatá-
sokat, valamint híveink célirányos adományait ebben
az esztendőben is hálásan megköszönjük.

Kívánom, hogy az idei advent hozzon minden ne-
hézség, félelem, fájdalom mellett sok-sok szeretetet,
egymásra figyelést közösségeinkben, amelyet ebben
az esztendőben olyan jó volt sokszor megtapasztalni.
Hozzon szívünkbe-lelkünkbe békességet, hogy meg-
érkezhessen oda az, akinek születésére várva várunk,
Jézus, az Élet Fejedelme.

KecskésCsaba,
marosvásárhely-kövesdombiunitáriuslelkész

Dicsőítés a virtuális térből 
Online Reménység-koncert

Nagy Székely Ildikó

A klímaváltozás az Alpok 
legtöbb gleccserjét fenyegeti
A klímaváltozás az Alpok legtöbb gleccserjét fenyegeti: egy kutatás sze-

rint az évszázad végére a gleccserek 92 százaléka eltűnhet a hegyláncból.
A walesi Aberystwyth Egyetem tudósai a Change (változás) projekt ke-

retében 2019-ben végeztek kutatásokat az Alpokban. A hegyvonulatban
mintegy 4000 gleccsert tartanak számon, köztük olyan híres síparadicso-
mokat, mint a svájci Zermatt vagy a franciaországi Tignes – ismertette a
BBC News. Az egyetem előrejelzése szerint ezek a népszerű síterepek is
eltűnnek, de az Alpok vízfolyásait, víztartalékait, ökoszisztémáját is je-
lentősen érinti a klímaváltozás.

A kutatók az Alpok európai régióinak több mint száz évre visszatekintő
klímaadatait elemezték, és 2100-ig állították fel előrejelzésüket.

A kutatás modellezte az Alpok gleccserjeinek úgynevezett környezeti
„magassági egyensúlyvonalát” (ELA). Ez az a tengerszint feletti magas-
ság, ahol a felhalmozódó hó és jég mennyisége megegyezik azzal, amely
egy év alatt megolvad vagy elpárolog. Ez alapján fogalmazták meg a tu-
dósok előrejelzésüket arról, hogy hogyan hat a gleccserekre a klímavál-
tozás. A kutatás megállapítása szerint „gyors és nagyon változó”
hatásokkal számolnak.

Drámai hatással jár, ha a gleccserek eltűnnek az Alpokból, egyebek
mellett az ivóvízforrás, a termények, az öntözés, a szennyvízkezelés és a
vízenergia is megsínyli.

A tudósok szerint 2050-re már szinte az összes, 3500 méter alatt fekvő
gleccser elolvad az Alpokban. (MTI)
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Már látszik a fény az alagút végén?
Elfogyott az emberek pénze és türelme

Az Európai Unióban Franciaország
után Spanyolországban azonosították
a legtöbb koronavírus-fertőzést. A
korlátozó intézkedések óta az utóbbi
hetekben javult a helyzet: Katalónia
északkeleti részén már a bárok és ét-
termek újranyitását tervezik. 

Görögországban rekordot döntött a vírus
okozta halálesetek száma a múlt hét végén –
a thesszaloniki kórházak megteltek, ez pedig
egyre nagyobb nyomást helyez a görög fővá-
rosra: vonatokat különítettek el, hogy a covi-
dos betegeket Athénba szállítsák.

Szerbiában több ezren vettek részt Irinej
pátriárka temetésén – a szerb ortodox egyház
vezetője múlt pénteken halt meg. Az ország-
ban drasztikusan nő a regisztrált fertőzések
száma: a pénteki negatív rekord csaknem hús-
szorosa az egy hónappal korábbi számnak.

Dániában leölik az egész nyércpopulációt
a koronavírus miatt; a tüntetők a kormány le-
mondását követelték, miután a döntéshozók
elrendelték a több mint 15 milliós állomány
leölését, hogy megakadályozzák az állatban
kimutatott koronavírus mutációjának terjedé-
sét. Angliában a nyércek miatt visszafordítják
a Dániából érkezőket.
„Éhség- és nyomorúságtüntetések” 

Berlinben néma tüntetésen vonultak fel az
oltásellenesek, és legalább ugyanannyi ellen-
tüntető haladt végig ugyanazon az útvonalon
edényekkel, serpenyőkkel, dobokkal zajt
keltve. 

A portugál fővárosban a kulturális szektor

dolgozói tartottak „éhség- és nyomorúságde-
monstrációt”. Fesztiválszervezők, színpadi és
hangtechnikusok fekete dobozaikat állították
fel a Campo Pequeno aréna elé, bent pedig a
közegészségügyi előírásokat betartva jelez-
ték: a lezárások miatt az ágazat és a benne
dolgozók segítség nélkül halálra vannak
ítélve.

Képviselőjük szerint „a kormány eddig be-
jelentett kompenzáló intézkedései haszonta-
lanok, nem segítenek. Ha valamilyen csapás
éri a mezőgazdaságot, halászatot, a bankszek-
tort – akár a magánbankokat is –, a kormány-
zat megmenti őket. A kulturális szektor sem
lehet kivétel” – állítja Sandra Farinha.

Több francia városban, így a Párizs mel-
letti Bordeaux-ban is katolikus hívők százai
követelték a templomok megnyitását. Az is-
tentisztelet szabadságáért imádkoztak a Saint
André-katedrális előtt.

Az akció egyik szervezője eltökélt. Azt
mondja, addig kérik ezt, amíg meg nem kap-
ják. „Ez nem egy hirtelen jött vasárnapi sze-
szély. Ez az összes bordeaux-i katolikus, sőt
az összes francia hívő mozgalma. Akik teljes
szívükből kívánják a szentmisét, és szeretnék
megkapni a hálaadást.”

A francia kormány 2021 januárjáig három
lépcsőben, fokozatosan oldja fel a koronavírus-
járvány miatt bevezetett általános karantént –
a járvány alakulásától és az ahhoz kapcsolódó
tevékenységek kockázataitól függően. 
A tünetmentesek terjesztik
a leginkább a járványt 

– állítja az amerikai járványvédelmi központ
(CDC) nemrég közzétett útmutatójában, ezért
az arcmaszk viselését javasolja mindenkinek.

„A SARS-CoV-2-fertőzések nagy részét tü-
netmentesek terjesztik” – írja a kormányzati
hivatal honlapján, ahol tudományos magyará-
zattal szolgál, miként teszi ellenőrizhetővé a
járvány terjedését a maszk helyes viselése. „A
CDC és mások becslése szerint a fertőzés több
mint 50%-a olyan emberektől származik,
akiknél nem jelentkeznek tünetek” – állapítja
meg a kormányzati hivatal.

A CDC kutatása szerint a vírust továbbító
emberek 24%-ánál nem jelentkeznek tünetek,
35%-ánál pedig tünet előtti állapotot észlel-
tek. A vírushordozók 41%-ánál tapasztaltak
jellegzetes tüneteket. A fertőzőképesség a ku-
tatás szerint a fertőzés utáni ötödik napon te-
tőzik. „A fertőzés elsősorban a fertőzött
emberek által kilélegzett légzőszervi cseppek
(cseppfertőzés) révén terjed, amikor lélegez-
nek, beszélnek, köhögnek, tüsszentenek vagy
énekelnek” – áll a CDC tanulmányában.
A maszk meggátolhatja 
a fertőzést

A szövetmaszkok megakadályozhatják az
emberek által kilélegzett, vírushordozó csep-
pek levegőbe kerülését. A tanulmány egyéb-
ként leszögezi, hogy ezek a vírushordozó
cseppek akár a levegőben is időzhetnek – ki-
vált zárt helyiségekben.

A CDC felhívja a figyelmet, hogy megfe-
lelő maszkokkal és azok megfelelő viselésé-
vel megelőzhető a vírushordozó cseppek ki-
és belélegzése. 
A vesztegzárnak és a kijárási tilalom-
nak az utolsó mentsvárnak kellene
lennie

Az általános maszkviseléssel elkerülhetők
a koronavírus-járvány miatti újabb lezárások

Európában – vélekedett az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) európai irodáját vezető
Hans Kluge.

Koppenhágai sajtótájékoztatóján Kluge
hangsúlyozta: a vesztegzárnak és a kijárási
tilalomnak az utolsó mentsvárnak kellene
lennie. A WHO regionális vezetője szerint a
maszkviselés nem csodaszer, és csak más in-
tézkedésekkel együtt hoz eredményt.
Ugyanakkor úgy véli, ha az emberek 95 szá-
zaléka maszkot hordana, nem lenne szükség
lezárásokra.

A tisztségviselő megjegyezte, hogy az ál-
talános iskoláknak nyitva kellene marad-
niuk, mert bezárásuk nem hatékony, a
gyerekek és tizenévesek ugyanis a szervezet
szerint nem növelik a vírus terjedésének se-
bességét.

Kluge aláhúzta: „már látszik a fény az
alagút végén”, de „kemény hat hónapnak
nézünk elébe”. Hozzáfűzte: a vakcinával
sem szűnik meg egy csapásra minden gond,
mert az elején korlátozott számban áll majd
rendelkezésre.

A WHO regionális vezetője emlékeztetett
arra, hogy Európa az Egyesült Államokkal
együtt újra a járvány középpontjában van.
Néhány ország egészségügyi rendszere már
most túlterhelt, és egy hét alatt több mint 29
ezer halálos áldozata volt a koronavírusnak
a kontinensen.

Kluge hangsúlyozta: a későbbiekben fo-
kozatosan és biztonságosan kell feloldani a
szigorításokat, mert a túl gyors enyhítésnek
negatív hatásai lehetnek a fertőzés-
számra.

(Forrás: euronews, MTI)

Különleges egyetem
Felsőoktatás másként

A legtöbben úgy tartják, hogy az
egyetemi évek a legszebbek az ember
életében. Ha belegondolunk, valóban
így van, hiszen ebben a periódusban
kezdünk el függetlenedni a szüleink-
től, új környezetbe kerülünk, egy na-
gyobb szabadságot nyújtó, pezsgő
diákélet részesei lehetünk. Vagyis
eddig így volt. Aztán jött a koronaví-
rus-járvány, ami áthúzta az elsőéves
egyetemisták számításait. A tanév
elején még voltak olyan felsőoktatási
intézmények, ahol a gyakorlati órákat
megtartották, de mostanra megint
minden átkerült – vagy visszakerült –
az online térbe. Persze, ez várható
volt. A diákoknak pedig nem is volt
igazán lehetőségük megismerni egy-
mást. Természetesen egyetemen
kívül is van lehetőség ismerkedni az
évfolyamtársakkal, akár a digitális vi-
lágban, akár kávé mellett. De ez azért
mégsem ugyanaz, mint az előző évek-
ben. Arról nem is beszélve, hogy a fel-
sőoktatási intézményeknél is
elmaradtak a hagyományos progra-
mok, amelyek a beilleszkedést segí-
tették volna elő.

A furcsa egyetemkezdésről Incze Gáspárt,
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Karának elsőéves hallgatóját kérdeztük. 
Majd amikor találkozunk…

– Arra számítottam, hogy egyetemistaként
a diákélet sokkal intenzívebb lesz. Nagyon
sok helyről azt hallottam, hogy az egyetemis-
taévek a legszebbek, ilyenkor születnek a leg-
jobb barátságok, hosszú távú vagy éppen
életre szóló párkapcsolatok is kialakulhatnak.
Amikor beköszöntött a járvány, ezeket az el-
várásokat el is lehetett felejteni. Mindenkép-
pen úgy álltam hozzá, hogy a lehetőségekhez
képest a lehető legjobbat és legtöbbet hozzam
ki az adott körülményekből. Az online okta-
tás várható volt. Viszont én arra számítottam,
hogy nem maradnak el a különféle progra-
mok, mint például a gólyabál és a különböző

szakkollégiumok, arra gondoltam, hogy
ezekre találnak valamilyen alternatív megol-
dást. A szakkollégiumok ugyan működnek,
de rengeteg program maradt el. Egyetemen
egyáltalán nem voltam, csak amikor a papí-
rokat kellett benyújtani, az évfolyamtársaim-
mal nagyon ritkán találkozom, csak akkor,
amikor kimegyünk, már ha egyáltalán ki
lehet menni. Tehát határozottan különböztek
a koronavírus előtti elvárásaim a mostani
helyzettől.

Visszatérve a barátságok, illetve kapcsola-
tok kiépítésére, azt tudnám mondani, hogy ez
is érdekesen alakul. Hiszen mindamellett,
hogy nehezebb, de kialakulnak kapcsolatok,
más típusúak. Én azt érzem, hogy van ben-
nünk egyféle sorstársi érzés. Összehoz min-
ket az, hogy online kell tanulnunk.
Személyesen nem tudunk találkozni, de a di-
gitális felületeken virtuálisan igen, nem csak
az órák keretében. Van az egészben egy érzés,

egy reményforrás, hogy na, majd amikor ta-
lálkozunk. Most ugye nem találkozunk, csak
a digitális térben tudunk kapcsolatot létesíteni
egymással. Én például rengeteget beszélgetek
egyes évfolyamtársaimmal, és bennünk van
ez a „majd egyszer találkozunk” érzés. Nem
tudjuk, hogy ez mikor lesz, napok, hetek,
hónap vagy akár hosszabb idő múlva, de egy-
szer biztosan eljön ez a pillanat is. Erre pedig
már szőjük a terveket. Kialakulnak külön-
böző kapcsolatok, bár nem annyi, mint amire
számítottunk, és másképpen, mint ahogyan
képzeltük. Nagyon érdekesnek találom, hogy
egy online kép alapján alakulnak ki ezek a
kapcsolatok. Gondoljunk csak a közösségi
média felületeire, ahol mindenki a legjobbat
akarja mutatni magából, amikor egy képet
feltölt valaki megnézni, hogy hogy fest rajta,
kiknek a társaságában van, és esetleg még ja-
vítja a minőségét, hogy tűnjön még jobbnak.
Online megismerni valakit nem biztos, hogy
azt jelenti, hogy meg is ismered, ki ő valójá-
ban. A valós énre a beszélgetésekből, vala-
mint a kamera képéből kell következtetni.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mi-
után lejár ez az időszak, és valóban találko-
zunk. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire
fognak változni az egymásról kialakított el-
képzelések.

Nyilvánvalóan az egyetem az oktatásról is
szól. Meglátásom szerint nagyban függ az
egyetemtől és az adott szaktól, hogy meny-
nyire tudják átadni a tudást az online mód-
szerekkel. Az én esetemben, a közgazdaság-
és gazdálkodástudományi karon működik az
online oktatás, mindamellett, hogy megvan-
nak a hátrányai. Nagyon elméleti szakról van
szó, meg lehet oldani az oktatást, és a tan-
anyag tekintetében, valamint az oktatás mi-
nőséget illetően ugyanazt kapjuk, mint az
előző generációk. A tanár megtartja az elő-
adást, és különböző gyakorlati példákat hoz
fel, tehát az elméleti szakok esetében nincs
baj, át lehet adni a tudást. De ha például a
mérnökit vesszük – egy közeli ismerősöm
ezen a szakon van –, akkor teljesen más a
helyzet. Az ismerősömnél láttam, hogy a
tanár rajzolja, amikor készíti a tervrajzot, az
asztal fölött ott a kamera, és az veszi a képet.
Ez teljesen más, mert nem lehet látni olyan

jól, hogy mit és hogy csinál az oktató, hiszen
a kamera képe nem olyan minőségi. Tehát a
tudás átadása az online oktatásban szakfüggő.
Ha már Marosvásárhelyen beszélgetünk, fel-
hozom az orvosi egyetemet is példának. El
sem tudom képzelni, hogy ott hogyan tudnak
tanítani. Az orvosinak az egyik nehéz része,
hogy a könyveket be kell magolni, ez a jár-
vány előtt is megvolt. Ez meglátásom szerint
a nem szép és unalmasabb része. De nincse-
nek boncolások, nem tudják a valóságban
megnézni és megfogni a csontokat, nem lát-
ják a szerveket, el sem tudom képzelni, hogy
ezt lehet-e ugyanazon a szinten tanítani, és
lehet-e ugyanolyan jó szakembereket ké-
pezni.

Reménykedjünk, hogy minél hamarabb
eljön az a pillanat, amikor a diákok vissza-
ülhetnek a padokba, és újra elkezdődhet a
hagyományos tanítás. Úgy gondolom, ez
mindenkinek megkönnyebbülés lesz, hiszen
mindannyian várjuk, hogy visszatérjen a
megszokott oktatás. Ugyanakkor le kell
vonni a tanulságokat, és az online oktatás jó
dolgait, felismeréseit tovább kell vinni, és
implementálni kell a hagyományos okta-
tásba. Véleményem szerint az online világ
hozott pozitívumokat is, hiszen a tanárok
megtanultak online platformokat kezelni, ez
pedig házi feladatok és különböző csapat-
munkák esetében sokat segíthet. Természe-
tesen meg kell találni a megfelelő arányt,
hiszen nem működhet minden online. Én
például a házi feladatok esetében látom ezt
nagyon hasznosnak, például amikor egy esz-
szét kell írni. Ilyenkor nagyon hasznos felü-
let a Google Classroom, ahol be lehet állítani
a leadási határidőt, egy helyen megvan min-
den, nem kell külön elküldeni a tanárnak.
Tehát vannak nagyon jó technikák, amelye-
ket érdemes átvinni a hagyományos okta-
tásba, és valamilyen fajta egyensúlyt találni.
Az egyensúly alatt nem azt értem, hogy
egyenlő arányban legyen online és fizikai
oktatás, hanem azt, hogy ráfér egy komoly
reform a tanügyi rendszerre, és ez nagyon jó
lehetőség erre. Rá voltunk kényszerítve,
hogy új dolgokat próbáljunk ki, természete-
sen voltak jó és rossz dolgok is, de a jókat
vigyük tovább. 

Mózes Edith 

Nagy-Bodó Szilárd
Incze Gáspár
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Sajtóközlemény
A közigazgatási döntések átláthatóságáról szóló 2003. évi 52-es számú törvény 7.

cikkelyének megfelelően az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség
(ANCPI) közvitára bocsátja a területi közigazgatási egységek által elindított, és az Or-
szágos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség vezérigazgatója 2018. évi

1065-es számú, utólag módosított és kiegészített rendeletével elfogadott, a szisztematikus bejegyzési mun-
kálatok kifizetési procedúrájára vonatkozó szabályzat módosításáról szóló rendelettervezetet. A dokumen-
tum az ANCPI weboldalán – www.ancpi.ro – A döntések átláthatósága szekcióban hozzáférhető. 

Bukarest, 2020. december 4.
*

A közigazgatási döntések átláthatóságáról szóló 2003. évi 52-es számú törvény 7. cikkelyének megfele-
lően az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI) közvitára bocsátja a parcella-
tervek társfinanszírozásának módjáról szóló szabályzat elfogadását célzó rendelet tervzetét, a
föld-visszaszolgáltatási törvény keretében a tulajdonbizonylatok hivatalból történő bejegyzése érdekében.
A dokumentum az ANCPI weboldalán – www.ancpi.ro – A döntések átláthatósága szekcióban található. 

Bukarest, 2020. december 4.

Adókedvezmények
A SARS-CoV-2-járvány miatti válság által érintett üzleti környezet (vállalkozások) támogatása, valamint

az adófizetők gazdasági talpra állásának elősegítése érdekében 
Marosvásárhely megyei jogú város tájékoztatja az adófizető természetes és jogi személyeket, hogy kétfajta

adókedvezményt hagyott jóvá, az alábbiak szerint: 
1.A2020.november26-i199-esszámúhatározat adókedvezmény nyújtására vonatkozik az éves 

épületadók és -illetékek befizetésénél a 2020. évi sürgősségi és/vagy veszélyhelyzet idejére. A határozat
előírja:

a) 50%-os adókedvezmény jár a természetes vagy jogi személyek tulajdonában levő, nem lakhatási ren-
deltetésű épületek éves adója esetében, amit az érintettek kereskedelmi tevékenységre használnak, illetve
bérleti, haszonbérleti vagy egyéb szerződés alapján kiadtak más természetes vagy jogi személyeknek (ese-
tenként) gazdasági tevékenység folytatására, amennyiben a sürgősségi és/vagy veszélyhelyzet idején, a
SARS-CoV-2-járvány hatásainak megelőzése érdekében, az épületek tulajdonosait vagy használóit törvény
kötelezte arra, hogy teljes mértékben felfüggesszék gazdasági tevékenységüket, illetve azok, akik rendel-
keznek a gazdasági, energiaügyi és üzleti környezeti minisztérium által kibocsátott vészhelyzeti bizonyít-
vánnyal, amely igazolja a gazdasági tevékenység részleges megszakítását;

b) az állam vagy a közigazgatási-területi egység köz- vagy magántulajdonában levő épület haszonbérlőire,
lakóira, ügykezelői jogosultságának címzettjeire (esetenként) kivetett havi épületilleték befizetése alóli men-
tesség, ha a sürgősségi és/vagy veszélyhelyzet idején, a SARS-CoV-2-járvány hatásainak megelőzése ér-
dekében, az épületet használók kénytelenek voltak a törvény feltételei között teljes mértékben felfüggeszteni
gazdasági tevékenységüket.

Ahhoz, hogy ezekben a kedvezményekben részesüljenek, az épülettulajdonosok kérvényt és egyéni fele-
lősségvállalási nyilatkozatot kötelesek benyújtani 2020. december 21-éig. A típusnyomtatványok megtalál-
hatók jelen határozat mellékletében. 
2.A2020.november26-i200-asszámúhatározatbizonyos adókedvezmények bevezetésének jóváha-

gyásáról, azaz a 2020. március 31-éig be nem fizetett, főbb költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok
eltörlése, beleértve ezek megítélésének eljárását is. 

Az eljárás a természetes és jogi személyek valamennyi adóskategóriájára alkalmazható, függetlenül a tu-
lajdon formájától, társulások és más, jogi személyiség nélküli entitások, természetes személyek esetében
is, akik független módon vagy szabadfoglalkozásban folytatnak gazdasági tevékenységet – amelyeknek
2020. március 31-én költségvetési tartozásuk volt a helyi adóügyi hatóság felé. 

A végső cél a 2020. március 31-éig be nem fizetett, főbb költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok
eltörlése, ha halmozottan teljesülnek az alábbi feltételek: 

a) a helyi adóügyi szerv által ügykezelt, 2020. március 31-éig be nem fizetett főbb költségvetési kötele-
zettséget eltörlik az utólagosan módosított és kiegészített 207/2015-ös számú törvény 22-es cikkelye által
előírt bármely eljárással a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérvény benyújtásának időpontjáig;

b) az utólagosan módosított és kiegészített 207/2015-ös számú törvény 22. cikkelye által előírt bármely
eljárás révén a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérvény benyújtásának időpontjáig eltörlik valamennyi,
a helyi adóügyi szerv által ügykezelt főbb költségvetési kötelezettséget és járulékot, amelyek befizetési ha-
tárideje 2020. április 1-je és a járulékok megszüntetését célzó kérvény benyújtási időpontja között van;

c) az adóügyi vektornak megfelelően az adós személynek valamennyi adónyilatkozatát be kell nyújtania
a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérvény benyújtásának időpontjáig. Ez a feltétel teljesültnek minősül
olyan esetben is, amikor azokban az időszakokban, amikor nem nyújtottak be adóügyi nyilatkozatot, a pénz-
ügyi kötelezettségeket a helyi adóügyi szerv rendelettel szabta meg; 

d) az adós személy a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérését az a)-c) pontoknál előírt feltételek
teljesítése után nyújtja be, de nem később, mint a jogvesztő 2020. december 15-i határidő. 

Azok az adós személyek, akik a járulékos költségvetési kötelezettségek megszüntetésében szeretnének
részesülni, erre vonatkozó írott kérvényt kell benyújtsanak, valamint eleget kell tegyenek a vonatkozó fize-
tési kötelezettségeiknek 2020. december 15-éig. 

SzövérfiLászlóügyvezetőigazgató

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

Nyilvános konzultáció

A Maros Megyei Tanács 2020. december 7-én meg-
nyitotta a következő, normatív jellegű okiratterve-
zetre vonatkozó nyilvános megbeszélést:
„Határozattervezet a mezőgazdasági termékek
2021-es évre szóló megállapításáról, a törvény elő-
írásainak megfelelően, a természetben megállapí-
tott haszonbérek lejben történő felbecsülésének
érdekében”.

A dokumentáció tartalmazza:
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása
szükségességének megindoklását;
• A Gazdasági Igazgatóság szakértői jelentését;
• A jogügyi szolgálat jelentését;
• A jogügyi szolgálat megjegyzéseit;
• A határozattervezet mellékletét.

A dokumentáció elemezhető:
• az intézmény internetes oldalán, a 
www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határo-
zattervezeteknél;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 1. sz., 1-es iroda;
• az okirattervezet másolata elkérhető az intéz-
mény iktatójába küldött kérés alapján.

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okiratter-
vezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, in-
dítványokat és véleményeket 2020. december 16-ig
lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon,
amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare
transparentă, deschisă şi participativă, standardi-
zare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban ta-
lálható, a F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea
de propuneri” néven;
• elektronikus formátumú üzenetként a következő
elektronikus postacímre: cjmures@cjmures.ro
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér
1. szám, 540026;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között.

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell
feltüntetni: „Határozattervezet a mezőgazdasági
termékek 2021-es évre szóló megállapításáról, a
törvény előírásainak megfelelően, a természetben
megállapított haszonbérek lejben történő felbe-
csülésének érdekében” – Javaslatok.

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján,
a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte
de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalma-
zott és beküldött, elutasított javaslatokra.
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szer-
vezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyil-
vános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen
létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban
kéri 2020. december 16-ig.
További információk a következő telefonszámon
kérhetők: 0265/263-211, 1230-as belső szám, vagy
e-mailben a buget@cjmures.ro címen, kapcsolat-
tartó Gabriela Vaida.

Péter Ferenc Paul Cosma
ELNÖK FŐJEGYZŐ



ADÁSVÉTEL

ELADÓK malacok és kövér disznó. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (9752)

VÁSÁROLUNK ócskavasat, kábelt,
autóakkumulátort. Tel. 0743-512-168.
(9898)

LAKÁS

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (9928)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

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

VÁLLALOK minőségi építkezési
munkát, fali- és padlócsempe-lerakást,
külső-belső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)

VÁLLALUNK garázsjavítást vastag
vízszigetelő membránnal és készítünk
bármilyen háztetőt. Tel. 0747-816-052.
(9898)

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak el, kik szívünkben
élnek, itt maradnak bennünk,
örök csendességben.”
Szeretettel és szemünkben köny-
nyekkel emlékezünk DÉNES
MARGITRA halálának 5. évfordu-
lóján. Az őt nem feledő férje,
lánya, veje, unokái. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(9906)

Fájdalommal és kegyelettel em-
lékeztünk december 6-án az
ugrai születésű GOMBOS BÉLA
volt marosvásárhelyi lakosra ha-
lálának 3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, pihenése csendes!
Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, após, nagytata,
testvér, rokon, szomszéd, a nyá-
rádköszvényesi 

id. SIMONFI GÉZA 
életének 88. évében csendesen
megpihent.
Temetése 2020. december 7-én,
hétfőn 14 órakor volt a nyárád-
köszvényesi temetőben, római
katolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes!  

A gyászoló család. (-I)

Csendesen alszik, megpihent
végleg, angyalok bölcsője rin-
gatja beteg kis testét. Nem jöhet
vissza, hiába hívjuk, emlékét szí-
vünkbe örökre bezárjuk.
Összetört szívvel tudatjuk, hogy
Angyalunk, a drága feleség és
édesanya, 

NOVÁK CSILLA 
életének 52. évében, boldog 18
évi házasság után december 4-
én örökre az angyalokhoz költö-
zött, itthagyva imádott férjét,
Lacikát és két drága fiát: Kriszti-
ánt és Zsoltit. 
Temetése december 8-án, ked-
den 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben,
református egyházi szertartás
szerint. 
Nyugodj békében, drága Angya-
lom, drága jó, imádott édes-
anyánk!
Szívünkben örökké élni fogsz!
(9925-I)

Árvaként lelkünkbe hatol az
emlék, magunkra ölti a gyász
köntösét. Örökre szívünkbe zár-
juk szép emlékét, kit örökre elvitt
a kegyetlen, gyilkos sötétség.
Mély fájdalommal búcsúzom
drága, felejthetetlen menyemtől, 

CSILLÁTÓL. 
Soha nem felejtlek el, te Angyal.
Anyósod, Mamesz.

Megtört szívvel búcsúzunk drága
sógornőnktől, 

CSILLÁTÓL. 
Amíg élünk,  élni fogsz szívünk-
ben.
Sógornőd, Réka, férje, Luky,
gyermekeik: Roli, Rajmi és Zoé.
Angyalok vigyázzanak rád!
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad békés! (9925-I)

Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a drága jó apa, férj, testvér,
sógor, a fintaházi születésű 

SIMÓ FERENCZ 
életének 66. évében folyó hó 7-én
hosszú és fájdalmas betegség
után eltávozott közülünk. 
Emlékét mindörökké szívünkbe
zárva búcsúzunk tőle: fia, Tamás,
felesége, Dia. Nyugalma legyen
békés, emléke örök! 

A gyászoló család. (9931-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket
fejezzük ki, és vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak
NOVÁK CSILLA szomszéd-
asszonyunk elhunyta alkalmá-
ból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
A Parângului utca 3. szám alatti
tömbház lakói. (9923)

„Akár élünk, akár meghalunk,
az Úréi vagyunk.” 

(Róm. 14,8)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Fazekas
Emesének szeretett ÉDESANYJA 
elhunyta alkalmából. Az örök
élet reménységének vigasz-
talását kívánjuk neki és
szeretteinek. 
A Maros megyei református
vallástanárok közössége.
(9924-I)
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REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRA-
KODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. To-
vábbi információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Fájó szívvel emlékezünk 

a mezőcsávási 

KARDOS GYÖRGYRE,

az 50 éve elhunyt édesapára.

Nyugodj békében!

Gyermekei, unokái, dédunokái és

azok családja. (9922)

„Ami bennem lélek, veletek megy, ott fog köztetek lenni min-
dig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megta-
lálsz a falevélben, mikor lehull; megtalálsz az esti
harangszóban, mikor elenyészik, s mikor megemlékezel
rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”

(Jókai Mór)

Megrendülve, és mérhetetlen fájdalommal a szívünkben tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága
szerettünk, a háromszéki bölöni származású, marosvásárhe-
lyi lakos, 

id. KOZMA SÁNDOR 
tájépítő virágkertész technikus 

a várost hosszú éveken át szépítő szakember, hosszas beteg-
ség után feladta a harcot életéért, és lelkét visszaadta Terem-
tőjének.
Szerető szíve utolsót dobbant 2020. december 3-án. Élt 76
évet.
Virrasztása szűk családi körben, az Alkony Kft. ravatalozójá-
ban december 7-én este 6 órakor lesz. Temetéséről egy ké-
sőbbi időpontban gondoskodunk. Legyen pihenése csendes!
Nyugodjon békében! 

Gyászoló szerettei. (9921-I)

„Boldog ember az, aki az Úrba
veti bizodalmát…”

(Zsolt. 40/a)
Kegyelettel emlékezünk decem-
ber 8-án drága édesanyánkra,
Székely, született sárosberkeszi
NAGY ILONÁRA halálának 60.
évfordulóján.
Mulandó földi életének utolsó 12
évét kényszerlakhelyen, mint az
osztályharcos bódult, bukott
rendszer áldozata élte le. Élt 47
évet. Áldott legyen az emléke!
Megemlékező ima december 14-
én reggel 6 órakor a Keresztelő Szent János-plébániatemp-
lomban. 
Fia, József, lánya, Ilona. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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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LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!    A VÍRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!


