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Szabálytalanságok,
rendellenességek

A megyei intenzív terápiás osztályok ellenőrzésének eredménye

Nem szégyen
segítséget kérni

Romániában minden harmincadik másodpercben bántalmaznak egy nőt,
évente pedig több mint kétszázan válnak a családon belüli erőszak halálos
áldozatává.

____________5.
Tények és tévhitek
az allergológiai
tesztelésről
Sokan visszatérő, eddig orvosilag felderítetlen panaszaik hátterében vélnek allergiás okot felfedezni, mások
elkerülni szeretnének egy allergia
okozta későbbi komplikációt, viszont
kevesen vannak annak tudatában,
hogy pontosan mire és milyen körülmények között tesztel vagy javasol
tesztelést az allergológus szakorvos.

____________6.
Úttörő lehet a daganatos megbetegedések kezelésében

Amint az ellenőrző szervek közleményéből kiderül, a megyénkben végzett ellenőrzés egy sor hiányosságot hozott
felszínre, amit már orvosoltak, illetve a megszabott határidőig az ígéretek szerint orvosolni fognak. Ugyanakkor egy
jó hírt is olvashattunk a hivatalos beszámolóban. Pontosabban azt, hogy a megyei sürgősségi kórház mellé tervezett
háromszintes új épületnek elfogadták a műszaki-gazdasági

Fotó: Nagy Tibor

mutatóit. Mint korábban beszámoltunk, ennek földszintjét
az égési sérültek ellátására rendezik be, az első emeleten az
intenzív terápiai klinika kap helyet, a másodikon 25 műtőt
alakítanak ki.

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

A BBTE Interdiszciplináris Bio-Nano
Tudományok Kutatóintézetének égisze
alatt működő Nanobiofotonikai és
Lézer-mikrospektroszkópiai Központ fiatal kutatói a kolozsvári Agrártudományi
és Állatorvosi Egyetem, valamint a lyoni
Ecole Normale Supérieure munkatársaival együttműködve olyan nanorendszert dolgoztak ki, amely különleges
opto- és termoplazmonikus tulajdonságai révén áttörést hozhat a daganatos
megbetegedések kezelésében.

____________7.

Rajt előtt

Uniós szinten összehangolt a koronavírus elleni oltási stratégia, így
aztán, mint várható volt, a romániai illetékesek is elkészítették a védőoltás beadásának ütemtervét. Maros megye prefektusa tegnap sietett
közölni, hogy a megyei hatóságok megtették az első lépéseket az oltási
kampány megindításához. Konkrétan: hét oltási központot jelölnek ki
a megyében első szakaszban, ekkor az egészségügyi dolgozók kapják
meg a vakcinát (mind az állami, mind a magánintézményekben dolgozók), ezek a megye nagyobb városaiban lesznek. Második körben
már 18 központban (a városok mellett nagyobb községekben is) adják
be a védőoltást a kockázati személyeknek, valamint a kulcsszakmákban
dolgozóknak, harmadik szakaszban a lakosságnak. A hatóságok karavánokat is indítanak, két ilyen mobil egységet vezényelnek ki az elszigetelt településekre vagy azokhoz, akik mozgásképtelenek.
Sietni kell, hiszen december végére minden engedéllyel rendelkezni
fog és megérkezik az országba az oltóanyag. A hatóságok egyelőre
„bíznak abban, hogy az oltáshoz mindennel elkészülnek: logisztikával,
elegendő egészségügyi személyzettel és megfelelő kommunikációval”.
A prefektus hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát, hiszen nem
mindegy, hogy a közegészségügyi szakemberek, orvosok hogyan tájékoztatják a lakosságot. És jól látja: a kampány – ezúttal oltási
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 1 perckor,
lenyugszik
16 óra 36 perckor.
Az év 351. napja,
hátravan 14 nap.

Ma LÁZÁR és OLIMPIA,
holnap AUGUSZTA napja.
AUGUSZTA: a latin eredetű
Augustus (magyarul Ágost és
Ágoston) férfinév párja. A latin
név jelentése: magasztos, fennkölt.

IDŐJÁRÁS

Borús idő

Hőmérséklet:
max. -1 0C
min. -3 0C

Megyei hírek

Még mindig várni kell a hídjavításra

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 16.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8684

3,9889

1,3702

239,0062

Gyöngykoszorúk Gyöngye
és Szabó György Pál-díj-átadó

A Maros Művészegyüttes, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Pro Folk Dance Egyesület
idén tizennegyedik alkalommal szervezi meg a Gyöngykoszorúk Gyöngye évzáró néptánctalálkozót. A járványügyi
intézkedéseket betartva ezúttal minden meghívott néptáncegyüttest egy pár táncos fog képviselni. Ez alkalommal átadják a marosvásárhelyi EMKE által alapított Szabó
György Pál-díjat is, amit azon személyek, közösségek,
szervezetek kapnak, akik/amelyek a településükön elindították és működtetik a Gyöngykoszorú néptáncmozgalmat.
A díjátadón fellép a Maros Művészegyüttes utánpótlás-zenekara, az Öves együttes Czerán Csaba vezetésével és
a Maros Művészegyüttes. A meghívott együttesek táncaiból összeállított filmet, illetve a díjátadó ünnepséget
december 19-én, szombaton 19 órától a Maros Művészegyüttes és az EMKE közösségi oldalán lehet megtekinteni.

Jelentkezés online kiállításra

A Studium–Prospero Alapítvány 2021 januárjában a kultúra hete programsorozat keretében online kiállításon való
részvételre hívja azon Maros megyei hivatásos képző- és
iparművészeket, akik az utóbbi évben sem hagyták abba
alkotói tevékenységüket. Jelentkezni december 20-ig lehet
a www.studium.ro honlapon megtalálható űrlap kitöltésével, de az érdeklődők az űrlap elérhetőségét és több információt kérhetnek az office@studium.ro e-mail-címen is.
Technikai, formai és tematikai megkötés nincs. A beérkező
alkotások reprodukcióiból szakmai zsűri válogatja ki azon
műveket, melyek helyet kapnak a tárlat online lapozható
és nyomtatásban is megjelenő katalógusában. A zsűrizésre felkért szakemberek: Nagy Miklós Kund művészeti
író és ifjabb Molnár Dénes képzőművész.

Megnyílt a szovátai Kaufland

December 15-én, kedden Szovátán, az egykori gyártelep
helyén megnyílt a Kaufland nagyáruházlánc új üzlete. A
Kauflandnak ez a 128. kirendeltsége, az idén megnyitottak
közül pedig a tizedik. A Tavasz utca 58. szám alatt már
2017-től működött a nyári szezonban egy sátorhelyiségben kialakított Kaufland üzlet. Az új, állandó üzlet ugyanezen a címen található.

Online dicsőítő koncert

Az udvarfalvi Reménység zenekar december 19-én,
szombaton 21 órától Nincs más név címmel dicsőítő koncertet tart. Az új, modern és időszerű dalokat megszólaltató koncert a 2004-ben alakult együttes Facebook-oldalán
és YouTube-csatornáján lesz követhető.

Paradicsom kőkertjében
– online bemutató

A Maros Művészegyüttes Paradicsom kőkertjében című új
műsorának bemutatóját lehet megtekinteni december 25én, pénteken 19 órától a Maros Művészegyüttes közösségi oldalán. A műsor címét az egyik legrégebbi
karácsonyi ének adja, amely csak az archaikus zenei réteget őrző tájakon maradt fenn. A többségében székelyföldi hagyományokat, énekeket megjelenítő műsorban
helyet kapnak régi, ma már nem élő szokások, melyeket
archív filmek, néprajzi adattárak őriznek. Ilyen az egész
magyar nyelvterületen leírt pásztorjáték és ennek egy speciális változata, a rendkívüli régies vonásokat őrző bukovinai székely betlehemezés vagy „csobánolás” is. Az
előadás a keresztény Európa szokásrendjéből is felvonultatja azokat a gyöngyszemeket, amelyek a környezetünkben formálódtak ki. Rendező Varga János, énekel Kásler
Magda, kíséri a Maros Művészegyüttes zenekara.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Három éve javításra vár a nyárádszentlászlói híd, másfél éve csak egyik sávon lehet rajta közlekedni

Három éve szakadt be a Nyárádon átvezető betonhíd egyik vége a 151D jelzésű megyei úton,
Nyárádszentlászló alsó kijáratánál, ahol nemcsak
az átkelő gyalogosrésze ereszkedett be a mederbe, hanem a padka is eltűnt. A helyszínt két
éve megjelölték ugyan, másfél éve a közlekedés
is csak egyetlen sávon történik, de javítására még
mindig nem került sor.

Két éve elkezdték a megyei tanács ügykezelésébe tartozó
híd javításához szükséges dokumentáció készítését, a szakértői tanulmányt, azután a kivitelezési tervet. Az elmúlt napokban ismét a megyei tanács sajtóirodájához fordultunk
ez ügyben. Arról tájékoztattak, hogy a terv elkészült, azt a
tervező elküldte ellenőrzésre, a szakértői véleményezés
után váltható ki az építkezési engedély, így a megyei önkormányzat azt reméli, hogy a következő évben el is kezdődik az igencsak megviselt állapotban levő betonhíd
megerősítése, felújítása.
Idén elkezdődtek a munkálatok egy betonhíd építése céljából a Kis-Küküllőn a Sóváradot és a Hargita megyei Siklódot összekötő megyei úton, ennek befejezését jövő évre
várják. A Görgényen módosítani kell egy hidat a Libánfalvára vezető úton, ugyanis a jelenlegi nem tudja elnyelni az
érkező vízhozamot, ezért nagyobb nyitást szeretnének biztosítani az építménynek. Jelenleg a munkálathoz szükséges
dokumentáció elkészítésén dolgoznak.

Fotó: Gligor Róbert László

Az intézmény az idén elvégzett egyéb munkálatokról is
tájékoztatást nyújtott a Népújságnak. Befejezték az idénre
tervezett aszfaltszőnyegek leterítését, sőt a tervezettnél többet is sikerült megvalósítani, összesen 69 kilométert, amely
mintegy 14 millió lejbe került.
Ami a kövezett utak aszfaltréteggel való borítását illeti,
három esetben elvégezték a könnyűaszfalt-burkolást, egy
negyedik út a következő évre maradt, míg a Szederjes–
Erked közötti úton is dolgoznak, amíg az időjárás megengedi. A jövőre nézve több kövezett út javításának
dokumentációja van elindítva, ezek is aszfaltozásra kerülnek: így a 107. megyei úton az Ádámos – Magyarkirályfalva – Fehér megye határa közötti szakasz, vagy a 142.
megyei út Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye
határa között. Hamarosan elkezdik a dokumentáció kidolgozását a Gyulakuta és Székelyvécke közötti, valamint a
bogáti út szélesítésére, nemrég pedig elfogadták a Bözöd
és Hargita megye határa közötti megyei útszakasz aszfaltozási munkálatainak gazdasági és műszaki mutatóit. A
Szászrégen – Görgénysóakna – Görgényadorján – Görgényszentimre közötti 154. megyei út javításának kivitelezése most van a közbeszerzési eljárás szakaszában –
tájékoztatott a megyei tanács, hozzátéve, hogy a sáncok
ásásán és egyéb kisebb munkálatok elvégzésén folyamatosan dolgozik egy munkacsoport a megye területén, mindaddig, amíg az időjárás lehetővé teszi. (GRL)

Télapó a buszokon!

December 11–27. között a Télapó egy különleges autóbusszal közlekedik a marosvásárhelyi közszállítás vonalain, a www.transportlocal.ro weboldalon közölt menetrend szerint.
Az autóbuszon a Télapó a gyerekekeket egy dobozzal várja, amelyben elhelyezhető egy számára címzett pár
soros levél, feltüntetve nevet, életkort, valamint egy telefonszámot, amelyen utólag elérhetők a jutalomban részesülő gyermekek.
Az ajándéktárgyak kisorsolására december 28-án kerül sor, a sajtó jelenlétében.

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

Az Ariel színház új videósorozata

Matyi és barátai

A fenti címmel új bábos ismeretterjesztő videósorozatot
indít az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. Az óvodásoknak
és kisiskolásoknak szánt sorozat e héten indul. A sorozatkezdő részt követően pedig minden pénteken 6 órától ingyenesen elérhetővé válik egy-egy újabb epizód az Ariel
színház Facebook-oldalán. Az első rész december 18-tól
nézhető a következő linken: https://www.facebook.com/ arielifjusagies.gyermekszinhaz/videos. A 25 perces időtartamú, péntekenként megújuló epizódokból álló sorozat
hosszú lefutású, az utolsó részre 2021. június 4-én kerül sor.
„Matyi rendkívül szerencsés fickó, mert sok barátja van.
Ez azért jó, mert így sohasem unatkozik: mindenki mesél
neki valami érdekeset, amiről lehet, hogy még sohasem

hallott. Sőt, ha Matyi sehogy sem találja a megoldást, a barátai rögtön előállnak egy remek ötlettel, és segítenek túllendülni a hétköznapi akadályokon” – írják az alkotók az
Ariel színház újdonságnak számító és érdekesnek ígérkező
bábos ismeretterjesztő sorozatáról.
A forgatókönyvet írta és a sorozatot rendezte Barabás
Olga. Főszerepben Bonczidai Dezső. Matyi hangja: Cseke
Anna. Közreműködnek az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház bábszínészei. Videótechnikai tanácsadás, vágás és
videó-utómunka: Sebesi Sándor. Filmezés, zene és hangutómunka: Fehér Csaba. Hangfelvétel: Koppány István. Világítás: Tóth László. Ügyelő: Dull János. Technikai
munkatárs: Máthé Sándor. (Knb.)
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Kormányalakítás

Iohannis türelemre intette polgártársait

Az elnök szerint nem kell megbélyegezni a koalícióra készülő pártokat, amiért tisztségekért harcolnak. A politika nemcsak elvekről szól, a programokat emberek ültetik gyakorlatba,
természetes, hogy minden párt a legjobb embereit akarja döntéshozói helyzetbe juttatni – magyarázta. Szerinte a leendő
kormánykoalíció stabilitását szolgálja, ha a pártok közti esetleges feszültségekre már most megkeresik a megoldást.
Iohannis leszögezte: kész kormányalakítási megbízást adni
annak a miniszterelnök-jelöltnek, akinek a személyében meg
tud egyezni a PNL az USR-PLUS és az RMDSZ, legyen szó
a miniszterelnöki tisztségről a választások után lemondott Ludovic Orbanról, a PNL által múlt héten javasolt Florin Cîţuról
vagy bárki másról.
Az elnök ezzel gyakorlatilag megüzente volt pártjának, a
PNL-nek, hogy – a választási kampánnyal ellentétben, amikor
nyíltan a PNL támogatására bíztatta híveit – nem akar már be-

avatkozni a koalíciós egyezkedésbe vagy párton belüli hatalmi
csatákba. Az alkotmány egyébként éppen a kormányalakításnál adja a legnagyobb hatalmat az államfő kezébe: az elnöknek
ugyanis nem kötelező a parlamenti pártok által javasolt miniszterelnök-jelöltet kinevezni, ha egyetlen pártnak sincs abszolút (ötven százalék feletti) többsége, hanem bárkit
megbízhat kormányalakítással.
Arra az újságírói kérdésre, megfontolja-e a jobbközép koalíció megalakulását hátráltató hatalmi viták közepette, hogy a
választásokon győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjének adjon kormányalakítási megbízást, Iohannis azt mondta:
tudomása szerint a PSD nem tárgyal senkivel, illetve senki
sem tárgyal a PSD-vel kormánytöbbség kialakításáról, többség
híján pedig a PSD nem tarthat igényt a kormányzásra.
Az elnök szerint kizárt, hogy karácsony előtt beiktassák az
új kormányt. Úgy vélekedett, a koalíciós tárgyalások akár kéthárom hetet is igénybe vehetnek, ugyanakkor megígérte: nem
hagyja kormány nélkül az országot, ha a jobbközép pártok nem
képesek megegyezni egymással. Arra a felvetésre, hogy Nicolae
Ciucă ügyvivő kormányfő, védelmi miniszter „maradhatna a
kormány élén”, amíg lejár a koronavírus elleni oltási kampány,
amelyet őt irányít, Iohannis azt mondta: a koalíciós tárgyalások
elakadása nagymértékben a sajtón keresztül történt üzengetésnek tudható be, ezért legalább ő tartózkodni szeretne attól, hogy
olyan tanácsokkal álljon elő, amelyeket nem kértek tőle. (MTI)

Szerdán Kolozsváron üléseztek az RMDSZ új, december
6-i választáson mandátumot nyert képviselői és szenátorai. Az
ülésen megválasztották a frakciók vezetőségét. Az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetői tisztségére Csoma Botondot, a
szövetség Kolozs megyei parlamenti képviselőjét választották.
A frakcióvezető-helyettesi feladatokat Szabó Ödön Bihar megyei és Benedek Zakariás szórványképviselő, a titkári felada-

tokat Nagy Szabolcs Szatmár megyei parlamenti képviselő
látja el.
A szövetség szenátusi frakcióvezetője Cseke Attila Bihar
megyei szenátor lett, Fejér László-Ödön Kovászna megyei
szenátort frakcióvezető-helyettesnek, Császár Károly Maros
megyei szenátort pedig a frakció titkárának választották.
(RMDSZ-tájékoztató)

Klaus Iohannis államfő türelemre intette polgártársait szerdán az elhúzódó kormányalakítási tárgyalások miatt, kifejezve reményét, hogy a jobbközép
Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), a Mentsétek meg
Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt
USR-PLUS-nak és a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségnek (RMDSZ) sikerül megállapodnia a
közös kormányzásról.

Megalakult az RMDSZ új képviselőházi
és szenátusi frakciója
Fényfüzérek – fényüzérek

„Tele van a város akácfaillattal”…,
dehogy, mindenütt tobzódnak a fényfüzérek, lépten-nyomon találkozni velük.
Évről évre többülnek, dúsulnak, változatosabbá nemesednek, variációik terebélyesednek, mutálódnak, mindent
beborítanak. Elfedik a rútságot. Mintha
egyre jobban tartana az emberiség a
sötétség hatalmától, és azt a vidám karácsonyi fényekkel próbálja elűzni.
Tényleg vár reánk az örök nagy sötétség? A bolygómagány? Tényleg ennyire
fenyegetettnek érezzük magunkat? Vagy
csak vigadni akarunk a fáklyafénytől és
gyertyák pislákoló özönétől a fényorgiáig?
Az összeesküvés-elméletek kedvelői
minden jelenséget, melyek a véletlen
vagy előre nem látottság folyományaként előjönnek, eggyé gyúrnak, összekapcsolnak, és ebből egyetemleges
következtetéseket vonnak le, felismernek nagy összefüggéseket, rájönnek az
összekapcsolódások, összekacsintások
vagy szövetkezések titkos szereplőire,
facsaratos terveikre, a láthatók mögött még hatalmasabban eltitkolt erők,
földöntúli hatalommal felruházott, pokolból szabadult, onnan küldött főnökök, tirannusok állnak. Magának
Tyrannosaurus Rexnek az utasításait
hajtják végre. Szolgai módon. A gazdi
fényoltó parancsát. Akit akár nevezhetünk Gyuri bácsinak is, ő ugyanis a
soros ördög. Minden korszaknak megvan a maga képzelt soros sátánja. Csak
idejében fel kell ismerni. És le kell leplezni.
Na de vissza fényfüzérekhez, amelyek
ablakokban, tömbházak szédítő magasságában, utcák fölött átívelő villanyhuzalokon,
utcai
világítótesteken,

középületeken, tornyokon, mézeskalács
házikókon, szarvasagancson és vaddisznóagyaron éppenúgy függnek, mint
ahogyan a karácsonyfákon, üzletek kirakatában vagy portálján, a homlokzaton és bent a nagyáruházak belső

tereiben, templomokban, hivatalokban,
ahonnan pár napra elűzik a bürokrácia
bűzös kipárolgását. De sajna hiányoznak az elárvult óvodákból és iskolákból,
színházakból, koncerttermekből, más
szokott közösségi terekből, amelyeket
most a tilalmas napokban, hetekben
nem lehet felkeresni, belakni. Nem világítják be a télifaünnepeket, elmaradnak
a szavalatok, dalok és belesülések, a
tanci kétségbeesése, és a beöltöztetett
télapók közhelykérdései, műnyájaskodásai. (Helyette lőn elegendő hájas
tészta – ez pusztán gondolattársítás
útján létrejött kapcsolat.)
Kérdéses, hogy lesz-e pl. élő bécsi
újévi keringőközvetítés? Lesz a visszaszámlálás a Time Square-en szilveszter
éjjelén tömegekkel, vagy csupán ablakaikból nézik-e a párizsiak és az a néhány odavetődött idegen és haza nem
repült, szolgálatot teljesítő diplomata a
pompásan kivilágított Eiffel-tornyot?
Az északiak rendszerint a sötét téli
napok és éjszakák elől a naposabb délre
húznak, svédek és angolok népesítik be
rendszerint Mallorcát, Costa Bravát, a
spanyol partokat, ott vészelik át a telet.
Vajon az idén mindezt akadálytalanul
megtehetik?
A fényfüzérek zöld-piros-sárga-kék
csillogásában mennyire lesz népes a ka-

rácsonyi családi vacsora, a fa alatt található ajándékokat hányan veszik
majd át egy nagycsaládban egy szobában ugyanakkor, és hánynak kell postázni, vagy megvárni, míg hazajöhet,
lejár a karantén kötelező két hete? Türelmetlenek, kiábrándultak, csalódottak lesznek-e a gyerekek, akiknek szülei
nem jöhettek haza a járvány miatt, csak
telefonon beszélnek, skype-olnak, messengereznek. Felkészítették a hiányra
őket?
Csöndesebb lesz az idén a családi
összejövetel. Számban korlátozott. Kevésbé zajos, kevesebb az ilyenkor óhatatlanul
kirobbanó
feszültség,
visszaszorulnak az indulatok. És persze
– legyünk realisták, nem kötelezően cinikusok –, lesz, aki direkt örül, hogy
nem kell részt vennie egy unalmas, kényelmetlen szülői kérdésektől megcsomósodott, szemrehányásokkal tarkított,
végtelenített vacsorán, nem kell dicsérni valaki főztjét, nem kell magyarázkodni, hogy tudod, én már ultravega
lettem, és nem eszem húst, zsírosat, szalonnát, kolbászt, pláne nem töltött káposztát…
Avagy, tekintve, hogy mostanság
megvonatik tőlünk az együtt virrasztás,
a karácsony-újév éjszakájának meghittsége, annál jobban fogjuk értékelni
jövőre (tíz év múlva) ezeket az alkalmakat, jeles napokat, midőn a járvány
végre elkotródik, és bekaptuk már a
32. újraoltást is, aztán a koronáról
nem a vírus, hanem V. Károly koronája
jut eszünkbe. Tudod, az az ötödik Károly, akinek birodalmában soha nem
nyugszik le a nap, akarom mondani,
soha nem kapcsolták le a fényfüzéreket.

Ország – világ
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Közel 6 ezer új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 5991 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte 28.191
tesztet végeztek el – közölte szerdán a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS). A GCS szerint olyan
személyekről van szó, akiknek korábban nem volt
pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 571.749ra nőtt a fertőzöttek száma. 469.499 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 4.505.916
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül 28.191-et az elmúlt 24 órában végeztek el, 17.926-ot az esetmeghatározás és az
orvosi protokoll alapján, 10.265-öt pedig kérésre.
(Agerpres)

December 21-ére hívják össze
az új parlamentet

Klaus Iohannis államfő szerdán aláírta az új parlament december 21-ei összehívására vonatkozó dekrétumot. A dokumentum kimondja, hogy a december
6-i választások nyomán kialakult törvényhozó testületet december 21-én 12 órakor hívják össze a parlament épületében. Az új parlament a PSD, a PNL,
az USR-PLUS, az AUR és az RMDSZ képviselőiből
és szenátoraiból, valamint a magyartól eltérő nemzeti kisebbségek képviselőiből tevődik össze. A
PSD-nek 47 szenátora és 110 képviselője, a PNLnek 41 szenátora és 93 képviselője lesz az új összetételű parlamentben – közölte hétfőn a Központi
Választási Iroda. Az USR-PLUS Szövetség 25 szenátori és 55 képviselői mandátumot szerzett, az
AUR pedig 14 szenátori és 33 képviselői mandátumot tudhat magáénak. Az RMDSZ-nek 9 szenátori
és 21 képviselői hely jár. (Agerpres)

Az adócsalás bírsággal
is büntethető

Döntő házként fogadta el a képviselőház kedden azt
a tervezetet, amely értelmében 100.000 eurónál kisebb összegű adócsalás bírsággal is büntethető,
amennyiben a teljes kár megtérült. A jogszabály az
adócsalás megelőzését és visszaszorítását célzó
törvényt módosítja. A tervezetet 195 képviselő támogatta szavazatával, 72 ellene szavazott, 19-en tartózkodtak. Az USR máris bejelentette, hogy az
alkotmánybíróságon készül megtámadni a jogszabályt. A jogszabály értelmében bírsággal is büntethető az adócsalás, amennyiben ennek összege nem
haladja meg a 100.000 eurónak megfelelő lejt, és a
kárt még az eljárás vagy a bírósági per során megtéríti az elkövető. Egy további kitétel szerint egyáltalán nem szabnak ki büntetést adócsalás miatt, ha az
érintett a nyomozás során vagy az ügy bírósági szakaszában – a jogerős ítélet kimondásáig – megtéríti
az okozott kárt, kiegészítve az összeg további 20
százalékával. (Agerpres)

Nőtt az építőipari termelés

Romániában az első tíz hónapban 18 százalékkal
nőtt a nyers adatok szerint az építőipari termelés volumene a tavalyi év azonos időszakához mérten –
közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.
Szezonális és naptárhatással kiigazítva a növekedés 19,9 százalék. A nyers adatok szerinti fellendülés főleg a felújításoknak köszönhető, amelyek
volumene 54,5 százalékkal emelkedett, a karbantartási és javítási munkáké 34,4 százalékkal. Az új építéseknél 8,5 százalékos volt a bővülés. Az épületek
típusa szerint az ipari létesítményeknél 19,6 százalékos volt az élénkülés, a lakóépületek építése 18,8
százalékkal nőtt, a nem lakóépületeké 15,1 százalékkal. Októberben az építőipari termelés volumene
a nyers adatok szerint 19,5 százalékkal haladta meg
a 2019 tizedik hónapjában jegyzett értéket, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 23,7 százalék volt. (MTI)

Rajt előtt

(Folytatás az 1. oldalról)
kampány – sikere nagyban függ attól, hogy milyen és
mennyire hiteles információkat juttatnak el az emberekhez. És – tegyük hozzá – az sem mindegy, milyen nyelven
tájékoztatnak. A nagy arányban magyarlakta településeken fontos lenne anyanyelvükön elmagyarázni az embereknek a vakcina előnyeit, kockázatait, esetleges
mellékhatásait. Központi szinten ennek jele sincs,
a vaccinare-covid.gov.ro weboldal kizárólag román
nyelven kommunikál.
A vakcina nem kötelező, ezért valóban nagy kihívás
lesz meggyőzni a lakosságot ennek hasznosságáról.
Ezért remélhetőleg helyi szinten felismerik annak fontosságát, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén is eljusson az
üzenet a lakossághoz, az oltási központokban pedig szintén kommunikálni tudjanak az oltásra jelentkező személlyel.
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Szabálytalanságok, rendellenességek

(Folytatás az 1. oldalról)
„Az Egészségügyi Minisztérium
kérésére a Maros megyei járványügyi operatív törzs által hozott határozat alapján 2020 novemberében
a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság (DSP), a Maros Megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU), a Kazánok,
Magas Nyomású Tartályok és Emelőszerkezetek Állami Felügyelete
(ISCIR) 13 ellenőrzést végzett a
megyei fekvőbeteg-ellátó egységek
intenzív terápiás részlegein. A talált
rendellenességek mellett a közleményben azt a jó hírt is olvashatjuk,
hogy megszületett az építési engedély a sürgősségi kórház bővítésére.
A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség 26 szabálytalanságot állapított meg, amelyekből ötöt
megoldottak, a többiért figyelmeztetést fogalmaztak meg.
Az ellenőrzések nyomán megállapították, hogy a megyei (régi városi) klinikai kórház (Gh.
Marinescu út 1. sz.) intenzív terápiás osztálya tűzbiztonsági engedély nélkül működött, emiatt
elrendelték a tetőtérben működő
kórtermek elköltöztetését az épület
első és második emeletére. A költözést november végéig lebonyolították.
A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség által megállapított
rendellenességek: túlságosan szűk
menekülőutak, raktározóhelyiségek hiánya, a villamos csatlakozók és a tűzesetet jelző
berendezések működésében észlelt hiányosságok, valamint a fel-

hajtórámpa hiánya az intenzív terápiás ágyakkal együtt menekípáciensek
útjában.
tendő
Megoldásukra, a munkálatok bonyolultságát figyelembe véve, a
tűzvédelmi ellenőrök az év végét,
illetve a jövő év első hónapjait
szabták meg határidőként.
A közegészségügyi ellenőrök
két fontos területen állapítottak
meg szabálytalanságot, egyrészt a
gyógyászati segédeszközök és or-

Harmincnapos előzetesben a tettes

„Szerelemből” késelt

Megrázó esemény színhelye
volt a Küküllőszéplak községhez tartozó Héderfája december 10-én, csütörtökön 20 óra
körül. Egy diáklány 16. születésnapját ünnepelték az apai
nagymama lakásában, arra
azonban senki sem gondolt,
hogy ennyire szomorú és
véres „ajándékkal” készült a
lány barátja.

Szer Pálosy Piroska

A nagymama, édesapja, nővére a
férjével, vagyis a családtagok mellett a később agresszorrá váló 18
éves marosvásárhelyi barátja is
velük költötte el az ünnepi vacsorát.
A közös együttlét során egyetlen
olyan árulkodó jel sem utalt a későbbi tragikus eseményre, melynek
nyomán aznap este már a tizedikes
Anita életéért küzdöttek a marosvásárhelyi kórházban.
Amint Küküllőszéplak község
polgármestere, Szakács Béla megkeresésünkre tájékoztatott, a vacsora elfogyasztását követően a
család másik helyiségbe távozott. A
tizenkettedik osztályos agresszor is
illedelmesen köszönte meg a vacso-

Illusztráció

rát a nagymamának. Egy kis idő
múltán azonban azzal az ürüggyel
hívta ki az udvarra barátnőjét, hogy
átadná a saját ajándékát. Az udvaron azonban eddig megmagyarázhatatlan okokból több helyen is –
arcán, nyakán, tenyerén és mindkét
karján – összeszúrta, megvágta barátnőjét, vértócsában hagyta, és
gyalogosan Felsőkápolna felé menekült a helyszínről. Az áldozatnak
15–20 métert sikerült megtenni, és
vérző testtel bemenni a lakásba,
ahol csak annyit tudott mondani,
hogy: „Zsolti, Zsolti követte el…”,
majd a vérveszteség következtében
összeesett.
A helyszínre érkező mentősök az
áldozatot elsősegélyben részesítették, és a sürgősségire szállították,
ahol életmentő műtéteken esett át,
állapota napokig válságos volt.
A tettes gyalogosan menekülőre
fogta, ami a község térfigyelő kameráinak a felvételein is látható,
majd bement a helyi üzemanyagtöltő állomásra, ahol a mosdóban
szándékozott letisztítani a vért a kezéről. A szolgálatot teljesítő személyzet azonban a vér láttán
azonnal értesítette a község helyi

Fotó: Nagy Tibor

vostechnikai felszerelések, valamint a megfelelő helyiségek biztosítása terén, ez utóbbit az
egészségügyi miniszter 2009. évi
1500-as rendeletének megfelelően.
A szabálytalanságok között szerepelt a szervezet kihűlését, a véralvadás szintjét jelző készülékek, a
koponyaűri nyomást jelző EEG, a
mesterséges tápláláshoz szükséges
szondák és fogyóanyagok hiánya.
Ezeken kívül jelezték a megfelelő

polgárőrségét, és a keresésére indultak. Végül a felsőkápolnai buszmegállóban várakozva elkapták,
Marosvásárhelyre utazott volna. Elfogása során nem tanúsított ellenállást, ezt követően átadták a
helyszínre érkező rendőrségnek. A
polgármester is azonnal a tettes előállításának a helyszínére sietett, és
megkérdezte, mi indította erre a kíméletlen tettre, illetve hol szerezte
a szúróeszközt. A tettes azt nyilatkozta, hogy ő mentálisan beteg, a
kést pedig aznap egy kövesdombi
barkácsboltban vásárolta.
A kislány jelenleg az életveszélyen túl van, komoly összefogással véradásra mozgósították az
iskolatársakat, szülőket, ismerősöket, mivel nagyon sok vért veszített,
a vérveszteség hatására fennállt a
veszély, hogy összeomlik a vérkeringése. Jelenleg is községbeli önkéntes véradók jelezték segítő
szándékukat, mivel nagyon sok sebészeti beavatkozást kell végezzenek a 16 éves áldozaton.
*
A Marosvásárhelyi Törvényszéki
Ügyészség közleménye szerint december 10-én este egy Maros megyei faluban történt késelés
nyomán életveszélyes állapotban
szállítottak sürgősségire egy 16
éves lányt, akin több életmentő műtétet kellett végezzenek. A 18 éves
tettest azonosították és előzetes letartóztatásba helyezték előre eltervezett szándékos emberölési
kísérlet vádjával. Az ügyészségi
közlemény szerint a tettes beismerte, hogy ő késelte meg a barátnőjét, de nem tudott magyarázattal
szolgálni arra a kérdésre, hogy mi
volt az agresszió kiváltó oka. A
közlemény értelmében a tettes szavaival élve: „szerelemből tette”. A
kihallgatások során is az derült ki,
hogy a fiatalok között baráti kapcsolat volt, és nem előzte meg semmiféle vita vagy konfliktus a
tragikus eseményt. Az áldozatot
kórházban kezelik, az ő kihallgatására felépülését követően kerül sor
– áll a Mircea Galina ügyész által
aláírt közleményben.
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számú tűzbiztos konnektor hiányát, továbbá az előírt távolság figyelmen kívül hagyását a
betegágyak és a fal, valamint a betegágyak között. Ezenkívül megállapították, hogy nem biztosították
az egészségügyi asszisztensek számára szükséges helyiséget, amely
összeköttetésben kell legyen a központi megfigyelőállomással, és jelezték egy gyógyszerlerakat
hiányát is.

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház (új kórház)
intenzív terápiás részlegein végzett
ellenőrzés során figyelembe vették,
hogy ezek az osztályok szerepelnek
annak az új központnak az építési
tervében, amely az égési sérülést
szenvedett betegek ellátását, valamint a sürgősségi ellátóegységek
(rohammentő szolgálat, sebészeti és
intenzív terápiás osztályok) közötti
zökkenőmentes, jobb kapcsolatot és
betegellátást biztosítja majd. Az
erre vonatkozó 269 millió lejes projekt november 2-án megkapta az országos jelentőségű középületek és
lakások építését engedélyező minisztériumközi bizottságtól a műszaki-gazdasági
mutatókra
vonatkozó engedélyt.
Az orvosi, gyógyszerészeti, tudomány- és technológiai egyetem
sporttermében működő COVID–
19-es háttérkórház ellenőrzésekor
figyelembe vették az egység ideiglenes jellegét, amelynek vezető orvosával megegyeztek az észlelt
hiányosságok minél rövidebb időn
belül történő kiküszöbölésében,
mint például megfelelő számú tűzbiztos konnektorok, infúzióadagoló
készülékek, a mesterségek tápláláshoz szükséges szondák, az infúziós
oldatok megfelelő hőmérsékletét
biztosító termosztátok biztosítása.
A járványügyi helyzet és a veszélyhelyzet idejére a megyei közegészségügyi igazgatóság által a
megye COVID–19-es betegeket ellátó egészségügyi egységeinek a
működésére kiadott engedélyek
ideiglenes jellegűek, és december
31-ig érvényesek” – olvasható a
közleményben.

A cigányellenesség megelőzését
és felszámolását célzó
intézkedéseket fogadtak el
Elfogadta keddi ülésén a
képviselőház a törvénytervezetet, amely a cigányellenesség
megelőzését
és
felszámolását célzó intézkedéseket tartalmaz, és börtönbüntetést ír elő a romák
ellen elkövetett, gyűlöletből
fakadó tettekért.

A tervezet meghatározása szerint „cigányellenességen” a romák
elleni gyűlöletbeszéd, a népcsoport
iránti gyűlöletből fakadó és annak
tagjai, tulajdonai, civil szervezetei,
vezetői, kegyhelyei, hagyományai
és nyelvi identitása ellen irányuló
verbális vagy fizikai támadás értendő. Ugyanakkor minden, romaellenes elveket, eszméket és
doktrínákat sugalló jelkép – például zászlók, jelvények, egyenruhák, szlogenek, üdvözlési formák

–, illetve audiovizuális tartalom,
szöveges üzenet vagy kép cigányellenes szimbólumnak vagy
anyagnak minősül.
A jogszabály 3 hónaptól 3 évig
terjedő börtönbüntetést ír elő azoknak, akik a nyilvánosság előtt
cigányellenes elveket, eszméket és
doktrínákat
népszerűsítenek,
cigányellenes jelképeket készítenek vagy terjesztenek, illetve 1
évtől 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtja azokat, akik cigányellenes anyagokat terjesztenek vagy
hoznak forgalomba.
Nem minősül bűnténynek, ha a
tett a művészet vagy tudomány, tudományos kutatás, oktatás érdekében, vagy valamely közérdekű
aspektus megvitatása céljával történik. Az ügyben a képviselőház a
döntő fórum. (Agerpres)

Menesztenék a Környezetvédelmi Alap elnökét

Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter kedden DanCătălin Vătămanu, a Környezetvédelmi Alap (AFM) elnökének a menesztését kérte a
kormányfőtől, figyelembe
véve, hogy az AFM kedden, a
háztartási gépek roncsprogramjának 12 órára beütemezett elindítása előtt néhány
perccel bejelentette, hogy a
projektet meghatározatlan
időre elhalasztják – tájékoztatott közleményében a
szaktárca.

Fechet szerint „elfogadhatatlan,
hogy a román állampolgárok által
annyira várt program, amelynek
előkészítésén oly sok ideig dolgoztak, ne működjék, bár minden előfeltétel megvolt hozzá”.
Később a miniszter azt is bejelentette, hogy elküldi az ellenőrző
testületet a Környezetvédelmi

Alaphoz. Az AFM kedden közleményben arról tájékoztatott, hogy
az online alkalmazás kiberbiztonságához köthető problémák miatt
elhalasztja a háztartási gépek
roncsprogramjának elindítását.
A háztartási gépek 2020-as
roncsprogramjának startja kedd
délre volt beütemezve, az érdeklődők az AFM honlapján elérhető
számítógépes alkalmazáson keresztül iratkozhattak volna fel a programra
(www.afm.ro, https://electrocasnice
.afm.ro).
A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei programra 40 millió
lejt különítettek el, ez nagyjából
duplája a két évvel ezelőtti összegnek. Számítások szerint legalább
százezer személy cserélheti le háztartási gépeit utolsó generációs berendezésekre
–
nyilatkozta
korábban Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter.(Agerpres)
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Online tanácskozás a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján

Nem szégyen segítséget kérni

Romániában minden harmincadik másodpercben bántalmaznak egy nőt, évente pedig
több mint kétszázan válnak a
családon belüli erőszak halálos áldozatává. November 25én, a nők elleni erőszak
megszüntetésének a világnapján az RMDSZ Nőszervezete
online
kerekasztalbeszélgetést szervezett, az
esemény házigazdája, Csép
Éva Andrea parlamenti képviselő, az RMDSZ Nőszervezetének szociális és családügyekért felelős ügyvezető alelnöke
Erdély
különböző
részein dolgozó szakemberekkel beszélgetett a témáról.
A szakemberek nem győzték
hangsúlyozni: a nőkben tudatosítani kell, hogy nem szégyen segítséget kérni. Van
egy erre a célra létrehozott
zöldszám is, a 0800500333.

Menyhárt Borbála

Csép Éva Andrea hangsúlyozta:
fontosnak tartja, hogy az utóbbi
években több olyan törvénymódosítást sikerült elfogadtatni, amelyek
fokozott védelmet biztosítanak a
bántalmazottaknak, valamint megkönnyítik az őket segítő szakemberek munkáját.
Mint mondta, a nők elleni erőszak nem magánügy, ezért is élvezett
prioritást
az
RMDSZ
napirendjén ez a téma, annak ellenére, hogy többen vádolták őket
azzal, hogy nem ez az erdélyi magyar társadalom legégetőbb problémája. Ám a képviselő által
ismertetett statisztikai adatok arra
utalnak, hogy igenis égető, és sajnos sokakat érintő probléma, amit
nem szabad a szőnyeg alá söpörni.
Csép Éva Andrea rámutatott,
2019-ben mintegy 15 ezer távoltartási végzést és ideiglenes távoltartási rendeletet adtak ki, és az esetek
egyharmadában sértette meg az agresszor ezek előírásait. Idén már az
év első kilenc hónapjában tíz százalékkal nőtt a kiállított távoltartási
végzések száma az elmúlt év ezen
időszakához viszonyítva. A statisztikákból az is kiderül, hogy idén 18
százalékkal több esetben sértették
meg a végzés feltételeit, és a bejelentett bántalmazások nyolcvan százaléka otthoni környezetben történt.
2019-ben a több mint 25 ezer bejelentett eset 91 százalékában az elkövető férfi volt, a nyilvántartott 26
ezer áldozat mintegy 77 százaléka
pedig nő.
Csép Éva Andrea hozzátette, parlamenti munkája során, a törvénymódosítások
előkészítésekor
találkozott szakemberekkel és áldozatokkal egyaránt, és megrázó volt
számára, hogy az érintettek sok
esetben a hatóságok nem megfelelő
hozzáállásáról számoltak be. Talán
az egyik legfontosabb törvénymódosítás a sürgősségi távoltartási rendeletre
vonatkozik,
aminek

köszönhetően az áldozatok és gyerekeik sokkal gyorsabban kerülnek
biztonságba, hiszen a rendőrök
azonnal el tudják távolítani a bántalmazót a lakásból – világított rá
Csép Andrea.
Emellett az audiovizuális médiát
szabályozó törvényt is módosították, amely szerint most, ha családon
belüli erőszakról jelenik meg valamilyen tartalom, kötelezően fel kell
tüntetni a segélykérő zöldszámot, és
azt is el szeretnék érni, hogy ez magyar nyelven is elérhető legyen.
A világjárvány jó táptalaja
az erőszaknak
Dr. László Éva pszichológus, a
BBTE oktatója szerint november
25. kapcsán leginkább a családon
belüli erőszakról szoktunk beszélni,
ám szerinte az erőszak téma sokkal
szélesebb körű, és gyakran elterelődik a figyelem a családon kívül történt olyan bántalmazásokról, mint a
szexuális erőszak, az emberkereskedelem, amelyek szintén égető
problémák.
A családon belüli erőszak kapcsán elmondta, a világjárvány egy
újfajta helyzetet alakított ki, úgymond a járvány „mellékhatásaként”
gyarapodott az erőszakos cselekedet. A kiszolgáltatottság és a sebezhetőség növekedett a bezártsággal,
hiszen ilyenkor sokkal könnyebb elszakítani az áldozatot a környezetétől, elég csak azzal érvelnie az
agresszornak, hogy az áldozat felelőtlen, ha kimegy az utcára, mert
hazaviheti a vírust. Továbbá a munkahelyek elvesztése, a megélhetés
bizonytalansága is növeli a feszültséget a családban, és az amúgy is
terhelt kapcsolatokban mindez táptalaja lehet az erőszakos megnyilvánulásoknak. A pszichológus szerint
most azoknak az elkövetőknek a lehetőségei, akik régebb valamelyest
tudták mérsékelni az agressziójukat
azzal, hogy például amikor érezték,
hogy elborul az agyuk, elmentek
egy időre otthonról, csökkentek.
Mindemellett a gyerekek is folyamatosan otthon tartózkodnak, otthon tanulnak, és ezáltal sokkal
gyakrabban válhatnak szem- és fültanúivá a szülők közötti konfliktusoknak, és ez hatással van rájuk.
Minden adat azt bizonyítja, hogy az
érintettek alábecsülik, amit a gyerekek értenek, látnak, tudnak, éreznek
abból, ami körülöttük történik.
Visszajelzések érkeznek pedagógusoktól is, hogy amikor az online oktatás során ragaszkodnak ahhoz,
hogy kamera, mikrofon legyen bekapcsolva, gyakran akaratlanul
maguk is tanúivá válnak ilyen eseteknek. Ugyanakkor a járvány miatt
a támogatáshoz való hozzáférés is
csökkent, a tanácsadó központok áttértek az online és telefonos szolgáltatásokra. A krízisintervenció
működik, de csökkent a szakemberek bizalma is, csak a súlyos esetekben mennek ki terepre, mivel ott
van a másik veszély, a vírussal való
megfertőződés kockázata.

A törvénymódosítás hatékony
eszközöket adott
a szakemberek kezébe
György Enikő, a Hargita Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság családon belüli erőszakkal
foglalkozó részlegének vezetője
hangsúlyozta, sokáig úgy tekintettek a családon belüli erőszakra,
mint ami az adott család magánügye, az elmúlt évek törvénymódosításai nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy a magánügyből közügy
legyen. Hangsúlyozta, a terepmunkában nagy segítséget jelentenek a
törvénymódosítások, egyebek mellett az ideiglenes távoltartási végzés, ugyanis előzőleg nem voltak
eszközeik ahhoz, hogy vészhelyzetben bemehessenek az áldozat házába, előfordult, hogy az agresszor
fejszével fenyegette meg őket.
– Óriási lehetőség, hogy a rendőrség is velünk jön terepre, és azonnali hatállyal el tudja távolítani az
agresszort a lakásból, még ha az a
saját lakása is. Ha az áldozat ezt
nem szeretné, elkísérjük egy védett
otthonba. Tehát számos olyan eszköz van a kezünkben, amivel cselekedni tudunk – mondotta. –
Emellett fontos előrelépés volt Hargita megyében az is, hogy létrejött
az első védett lakóotthon, ahol egy
évig kaphatnak ingyenes ellátást az
áldozatok, gyerekeikkel együtt, többek között pszichológiai és orvosi
ellátást, valamint a szakemberek
megpróbálnak munkahelyet szerezni az édesanyának, a gyereknek
iskolát keresnek.
Csíszér Csaba, a Hargita megyei
gyermekvédelmi igazgatóság sürgősségi központjának vezetője elmondta, elsősorban a gyermekeket
érő bántalmazásokat hivatottak kivizsgálni, ellenben számos eset van,
amikor anyuka kisgyerekével fordul
hozzájuk segítségért. A járvány idején is tevékenykednek, a bejelentést
követően 12 óra áll a csapat rendelkezésére, hogy kivizsgálják az esetet, és intézkedéseket rendeljenek el

a gyerekek és – ha indokolt –, az
anya védelmében.
Felügyelet mellett találkozhat
az agresszor apa a gyerekével
A tanácskozás egyik követője
arra volt kíváncsi, hogy a védett házakban elhelyezett édesanyák gyerekei tarthatják-e a kapcsolatot a
bántalmazó apával. Mayer Hajnal,
a kolozsvári önkormányzat tanácsadó központjának vezetője elmondta, amikor az agresszor kérte,
hogy láthassa a gyereket, az ő intézményükben találkozhattak szakember jelenlétében, majd visszakísérték a gyermeket a védett otthonba,
amelynek a helyszíne titkos. Mint
mondta, az agresszornak joga van
tartani a kapcsolatot a gyermekkel,
amennyiben nem bántotta a kiskorút. Ezt Csíszér Csaba is megerősítette, mint mondta, nem szakítják el
a gyereket az apától, de minden
esetben semleges helyen, szakemberi felügyelet mellett találkozhatnak.
A kilépést követően sincs könnyű
helyzetben az áldozat
Telman Enikő szociális és mentálhigiénés szakember röviden ismertette a folyamatot, ahogyan
bántalmazás esetén eljárnak. A feljelentés után a mobil csapat tagjai
általában a rendőrségen találkoznak
az áldozattal, sokszor az agresszorral is. Ilyenkor először az indulatokat kell mérsékelni, meg kell
nyugtatni az áldozatot, hogy biztonságban van, utána megpróbálnak
segíteni neki. Az agresszor kapcsán
a rendőrök döntik el, hogy szükség
van-e az ötnapos távolságtartási
végzés kibocsátására, de amikor
már eddig fajultak a dolgok, szinte
minden esetben indokolt az eltávolítása. A bántalmazónak el kell
hagynia a közös lakást, megkérdezik tőle, hogy van-e ahová mennie.
Legtöbb esetben rokonhoz, barátokhoz fordul, de olyan eset is volt,
hogy a szakemberek a hajléktalanszállóba irányították, mivel nem
volt ahol éjszakázzon. A szakember
szerint az utóbbi időben egyre többször fordult elő, hogy az agresszornál szorongás, depresszió alakult ki,
vagy egyéb pszichiátriai betegség
jeleit mutatta, és ennek hatására
bántalmazta a társát vagy a gyermekeit. Itt is megjelenik a járvány
okozta magány, bezártság – mutatott rá.
Mayer Hajnal szerint a bántalmazott eleve nehezen dönti el, hogy
kilép a kapcsolatból, azonban mi-
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után elválnak is, és biztonságba
kerül a gyerekeivel, számos nehézségbe ütközik, hiszen helyt kell állnia, el kell tartani esetenként
két-három gyereket. Emiatt több
mint tíz év tapasztalatára alapozva
a szakember hangsúlyozta, nagyon
fontos biztonságba helyezni, felkarolni az áldozatot, de a sorsuk továbbkísérésének a folyamatát is
nagyon komolyan kellene venniük
a hatóságoknak.
Sokan térnek vissza
az agresszorhoz
Csép Andrea rámutatott, a mindennapok tapasztalata az, hogy az
esetek nyolcvan-kilencven százalékában hiába van terápia, jogi segítség, felkészítés egy más életre, az
áldozatok visszatérnek a bántalmazó környezetbe, mivel félnek az
ismeretlentől, vagy gazdaságilag
függnek a bántalmazótól, vagy mert
ilyen kultúrában nőttek fel. Sok
esetben, főként vidéki környezetben, a nők szégyenként élik meg,
hogy a szomszédok, ismerősök,
kolléganők előtt kiderül: elmenekültek otthonról a gyerekekkel.
Ezt Nagy Gizella mentálhigiénés
segítő is alátámasztotta, mint
mondta, az áldozatok általában halmozott veszteséget élnek át, nagyon
nehezen szánják rá magukat a kilépésre, és miután megtették, általában jön a „segítő rokonság”, és
megjegyzéseket tesz, hogy mégiscsak tűrni kellett volna, legalább a
gyermekekre való tekintettel, hiszen
együtt kellene felnevelni őket, szükségük van az apára is. Ugyanakkor
sok esetben az áldozatnak azzal is
szembesülnie kell, hogy miután
kilép, a barátok elmaradnak. Amíg
benne van az elviselhetetlen kapcsolatban, mindenki jó tanácsokkal
látja el, mindenki látja kívülről,
hogy mit kellene tenni. De amikor
végül elszánja magát, és kilép a
bántalmazó kapcsolatból, hirtelen
nincs idejük rá. Ugyanaz történik,
mint más típusú veszteségek esetében, amikor a környezet nem akar
szembesülni a helyzettel – fejtette
ki a szakember. Nagy Gizella úgy
véli, ilyen esetekben, ebben az áthidalási periódusban szükség lenne
például az egyházi közösségekre, illetve akár a nőszervezetekre, amelyekhez bármikor lehet fordulni,
ahol az áldozat nem érzi magát stigmatizálva, ahol nem tabu erről a témáról beszélni. Ők most egy ilyen
„sorstársi közösség” létrehozásán
gondolkodnak.
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Tények és tévhitek az allergológiai tesztelésről

„Jó napot kívánok, egy allergiatesztre
jöttem!” – szakrendeléseim során
talán ez a leggyakrabban elhangzó
mondat a betegek szájából. Ajánlotta
a családorvos, a szomszéd, a patikus,
vagy csak a kíváncsiság által vezérelve egyre többen szeretnék megtudni, hogy allergiásak-e valamire,
kell-e félniük valamilyen érzékenység
okozta súlyosabb következménytől?
Sokan visszatérő, eddig orvosilag felderítetlen panaszaik hátterében vélnek allergiás okot felfedezni, mások
elkerülni szeretnének egy allergia
okozta későbbi komplikációt, viszont
kevesen vannak annak tudatában,
hogy pontosan mire és milyen körülmények között tesztel vagy javasol
tesztelést az allergológus szakorvos.

Dr. Albert Kinga allergológus szakorvos
Albert Optimun Medicals – Sepsiszentgyörgy

Hogyan zajlik egy szakkonzultáció?
Habár a betegek egy része „a tesztre” jön,
hamar kiderül, hogy nem létezik egy általános, mindenre kiterjedő allergiateszt. Egy
alapos és részletes konzultáció és vizsgálat
során megbeszéljük a páciens panaszait, és
azok függvényében ajánl az allergológus
tesztelési lehetőségeket az adott esetre, személyre szabottan. Ehhez nagyon fontos tudni
és megbeszélni a pontos kórelőzményeket
(mikor jelentek meg a tünetek, milyen
gyógyszerekkel voltak kezelve, hogy néztek
ki az elváltozások, jelenleg milyen gyógyszert szed a beteg, milyen társbetegségek
vannak jelen stb.). Mivel nem léteznek mindent felölelő általános jellegű megoldások,

sokat segít, ha a páciens elhozza a panaszához köthető addigi orvosi leleteit, ha szabad
szemmel látható problémája volt, készít róla
fényképes dokumentációt stb.
Mit is jelent az allergológiai tesztelés?
Miután sikerült pontosan megbeszélni a
tünetek okát és körülményeit, amennyiben
indokolt, az allergológus szakorvos tesztelést
fog javasolni, a gyanított érzékenységnek
megfelelőt. Ez lehet bőrteszt vagy vérből elvégzendő analízisek sora.
Prick bőrteszt – bármilyen életkorban elvégezhető, az egyik legalkalmasabb vizsgálat, hogy megtudjuk a feltételezett allergia
okát. Általában az alkar bőrén végzik, egy
lándzsának nevezett eszköz és allergéncsepp
segítségével, fájdalommentes, gyors és pontos diagnózist ad. Levegő útján terjedő allergének (poratka, penészgomba, különféle
pollenek, állati epithélium) vagy élelmiszerallergének a leggyakrabban használt anyagok, célzottan, a tünetek függvényében.
Allergiás szénanátha vagy asztma pontos diagnózisához elengedhetetlen, sosem szabad
elfogadni „allergiás ” diagnózist, ha nem volt
bizonyítva az allergiás szenszibilizáció. Tesztelni olyan pácienst lehet, aki nem áll szteroidos vagy antihisztaminikumos kezelés alatt
(második generációs készítmények szedése
esetén legalább 4 nap, 1. generációs, „régi”
készítmények esetében 10 nap a javasolt
megszakítás), illetve jó tudni, hogy nem léteznek csepptesztek tartósítószerekre, ízfokozókra, adalékanyagokra.
Patch bőrteszt – fájdalommentes, egyszerű
rátevési próba, amely a kontakt típusú érzékenység kimutatására szolgál. Elsősorban a
következő kórképekben segíti a diagnózis

felállítását: kontaktdermatitisz, ekcémák,
diszhidrózis, periorális dermatitisz, kontakt
urtikária, atópiás dermatitisz, illetve ajánlott
tesztelni fogászati allergén sorra fogszabályzó felhelyezése előtt. Leggyakoribb kontaktallergének a különböző fémek,
kozmetikai szerek illatanyagai, tartósítószerei, gyógyszerek, műanyag alkotóelemei stb.
Gyakorlatilag ez gyári, ellenőrzött koncentrációjú és nem irritáló vivőanyagokban oldott
allergének felhasználásával történik. Az adott
anyagokat 48 órára zárt kötésben felragasztjuk a páciens karjára vagy hátára, majd az
applikációt követő 72 óra (3 nap) után leolvassuk az eredményt. A patch bőrpróba napjainkban elérhető, modern diagnosztikai
eszköz, melynek kivitelezését és értékelését
nemzetközi előírások szabályozzák.
Allergiás panel vérből – a tüneteket okozó
allergének vérből történő kimutatását szolgálja, vénás vérvételre van szükség, elvégezhető gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt.
Leggyakrabban használt panel a levegő útján
terjedő allergének sora (IgE specifice panel
respirator, panel aeroalergene), élelmiszerallergén-tesztsor (IgE specifice panel alimentar) vagy a két előző kombinációja, a kevert
panel (Ige specifice panel mixt), illetve a mo-

zátáplálási nehézségek, emésztési panaszok
esetén.
Sajnos az allergológiai tesztelés kapcsán
számos tévhit, téves információ kering, íme
néhány példa közülük:
1. Az allergológiai tesztelést 3 éves kor
alatt nem lehet vagy nem érdemes elvégezni,
mert az allergiát nem mutatja ki – ez nem így
van, hiszen amennyiben olyan jellegű az allergiás megbetegedés, bármilyen életkortól
elvégezhető a tesztelés, ha helyesen volt elvégezve, az eredmény igenis mérvadó.
2. Atópiás dermatitisz esetén nem érdemes
tesztelni – az atópiás ekcéma kisgyermekkorban gyakori bőrprobléma, az esetek közel felében élelmiszer- vagy környezeti allergénhez
kötött a megjelenése, tesztelés során fényt deríthetünk a kiváltó valódi okra, és ezáltal célzott és helyes kezelést alkalmazhatunk.
3. Csak olyankor érdemes tesztet végezni,
mikor látható a tünet (pl. amikor kijön az ekcéma vagy a csalánkiütés, amikor szénanáthás tünetek vannak) – valódi allergia
esetében az ellentestek vérből vagy a reakció
bőrből bármikor kimutatható, nem csak
olyankor, ha szemmel látható az elváltozás.
Sőt, sok esetben a csalánkiütéses vagy ekcémás beteget nem tudjuk bőrtesztekkel vizsgálni, mert gyógyszeres kezelés alatt áll,
vagy csak egyszerűen nincs annyi szabad

dern, molekuláris szinten történő komplex
panelek (Alex, Isac, Faber), melyek kiértékelése jóval komplexebb, eredménye jóval pontosabb, mint az előzőekben említett paneleké.
A diagnosztikai értéket tekintve az egyszerű
panelek teljesen egyenértékűek a prick bőrteszt eredményével, tulajdonképpen egy kantitatív, szám szerinti eredményt kapunk, mely
enyhén változhat attól függően, hogy az adott
labor milyen technikát használ. Olyan pácienseknek javasoljuk az elvégzését, akiknél a
prick bőrtesztelés akadályokba ütközik (fél a
teszteléstől, kiterjedt felületű aktív bőrprobléma, társbetegségek vagy a tesztelést gátló
gyógyszerek előzetes fogyasztása esetén).
Az allergológus szakorvos tevékenysége a
tesztekkel nem merül ki, azok elvégzése után
légzésfunkciós próbákra is szükség van, az
asztma kivizsgálása és követése céljából (spirometria, kilélegzett NO stb.)
Mik azok a tünetek, amik esetén feltétlen
javasolt a szakorvosi konzultáció
és a tesztelés?
Kezelt vagy kezeletlen asztma, szénanáthás tünetek, köhögés, visszatérő zihálás (rekurrens wheezing) gyermekeknél, kiújuló
orrpolip, szemviszketések, visszatérő meghatározatlan eredetű fejfájások, arcüreggyulladások,
különböző
bőrtünetek
–
csalánkiütések, ekcémák, atópiás dermatitisz,
furcsa eldagadások méh vagy darázscsípést
követő allergiás reakciók esetében, csecsemőknél hasmenéses, refluxos panaszok, hoz-

hely az alkar bőrén, hogy feltehessük a teszteket.
4. Gyógyszerallergia-tesztelésre jöttem –
nem létezik általános gyógyszerallergia-tesztelés, a gyógyszerhez kötött tünetek tesztelése sokszor kórházi beutalást igényel.
5. Tartósítószer-tesztelésre jöttem – egyelőre nem léteznek hitelesített tesztek élelmiszerekben (virsli, ketchup, chips, kóla,
cukorkák stb.), vagy környezeti tényezőkben
(tisztítószerekben, mosóporban) jelen levő
adalékanyagok, festékek, mesterséges színezékek, ízfokozók tesztelésére, habár sok esetben okoznak gondot.
6. Intoleranciatesztre jöttem – a laboratóriumok szolgáltatásai között szép számmal
választhatók intoleranciatesztek, melyek IgG
típusú ellenanyagok kimutatására szolgálnak.
Dacára emelt árfekvésüknek, nagy népszerűségnek örvendenek, kár, hogy ezek eredménye allergológiai szempontból nem
használható. Az Európai Allergológiai Társaság (EAACI) hivatalos közleményben szögezte le, hogy ezen tesztek eredménye nem
értékelhető, gyakorlatilag átverésnek bizonyulnak.
7. Már régen készülök egy allergológiai
tesztelésre, de nem tudtam rájönni, mire vagyok allergiás – nem is a beteg kell rájöjjön,
egy alapos szakkonzultáció, megfelelő kivizsgálás és az esetre szabott tesztek segítségével a szakorvos felderíti a kiváltó okot, és
kezeli a problémát.
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Rózsa Enikő

Készülődjünk
az ünnepekre!
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Két darab tonhalfilét vajon átsütünk, mindkét oldalát alaposan. Egy kisebb fej karfiolt megfőzünk vízben, leszűrjük,
majd botmixerrel a halat és a karfiolt is turmixoljuk. Sóval,
borssal, kevés fokhagymával, vagdalt kaporral ízesítjük, 4
evőkanál olajat, kisebb fej apróra vágott hagymát, vagdalt
zöldpetrezselymet, kevés citromlevet, 200 ml görög joghurtot
és pici mustárt adunk hozzá. Krémesítjük, majd magvas
barna kenyérrel fogyasztjuk.

Tejszínes tárkonyos leves húsgombóccal

Rudi ischli

széttört tojássárgából és 1 evőkanál mustárból majonézt kavarunk, mindig kevés olajat adagolva vastagra kavarjuk. Két
darab savanyú uborkát felaprózunk és kicsavarunk. Fél narancsot gerezdjeire szedünk és szintén felaprózzuk. Kevés
majonézt félreteszünk a bevonáshoz. A zöldségeket és a húst
összekeverjük a majonézzel, a tetejét pedig bevonjuk az erre
a célra félretett majonézzel. Tetszés szerint díszítjük. Én a
végén egy kis narancshéjat is reszelek bele.

Egy nagyobb murkot, 1 petrezselyemgyökeret, 1 fej hagymát felkockázunk, kevés olajon megdinszteljük kb 10. percen
át. Feltöltjük három liter vízzel, amihez 4 tyúkhúsleveskockát, pár szemes borsot teszünk. 50 dkg darált húshoz 2 tojást
adunk, megsózzuk, borsozzuk, húsgolyókat formázunk a
masszából, és a zöldséges léhez adjuk. Két evőkanál rizst alaposan megmosunk, és beletesszük a levesbe. Mindent puhára
főzünk, majd 1 dl zsíros főzőtejszínnel behabarjuk. A tárTonhalas karfiolkrém
konyt nagyobb darabokra vágjuk (én bőven szoktam hozzáadni). Ízesíthetjük még ízlés szerint ételízesítővel, darált
borssal. A tűzről félrevéve 2 evőkanal ecetet is adjunk hozzá,
mivel így nem fut össze a tejszínes levesünk.

Narancsos franciasaláta
A húslevest jó sok zöldséggel megfőzzük, majd leszűrjük.
A főtt zellergyökeret, murkot, petrezselyemgyökeret, karalábét, káposztát apróra vagdaljuk, de akár reszelhetjük is. A főtt
húst is apróra vágjuk, valamint 2 nagyobb főtt krumplit (ezt
is reszelve vagy kockázva adhatjuk hozzá), emellett 15 dkg
főtt zöldborsót, 3 főtt tojást apró kockára vágva, összevegyítünk a vagdalt zöldségekkel (én 5 nagyobb főtt murkot, ökölnyi főtt zellert, 3 petrezselyemgyökeret, 1 szelet káposztát, 1
karalábét használtam). Ezt követően 2 tojássárgából,1 főtt és

Egy nagy tálban összegyúrjuk a tészta hozzávalóit, azaz
45 dkg finomlisztet, 45 dkg lágy vajat, 25 dkg porcukrot, 1
vaníliás cukrot, 20 dkg darált mandulát, 10 dkg darált diót, 1
citrom, valamint 1 narancs reszelt héját. Ezután legalább egy
órát pihentetjük, majd lisztezett deszkán vékonyabbra nyújtjuk, és karikákat vágunk belőle. Előmelegített sütőben kb.160
C-fokon 8-10 percig sütjük. Figyeljünk oda arra, hogy ne legyenek túl sötétek, mert kiszáradnak. A kihűlt korongokat
házi baracklekvárral kenjük meg (de használhatunk helyette
meggylekvárt, esetleg ribizlit is), majd ragasszuk össze. A tetejüket csokimázzal kenjük meg és egy diógerezddel díszítsük. A karikáink másnapra megpuhulnak. Dobozban, lefedve
tároljuk az ünnepekig.
Jó étvágyat kívánok!

A BBTE kutatói által kifejlesztett hibrid nanorendszer úttörő lehet a daganatos
megbetegedések kezelésében

Bilibók Renáta

A BBTE Interdiszciplináris BioNano Tudományok Kutatóintézetének
égisze
alatt
működő
Nanobiofotonikai és Lézer-mikrospektroszkópiai Központ fiatal kutatói a kolozsvári Agrártudományi és
Állatorvosi Egyetem, valamint a
lyoni Ecole Normale Supérieure
munkatársaival
együttműködve
olyan nanorendszert dolgoztak ki,
amely különleges opto- és termoplazmonikus tulajdonságai révén áttörést
hozhat
a
daganatos
megbetegedések kezelésében. A hibrid nanorendszer eddig összeegyeztethetetlennek vélt nanogyógyászati
irányvonalak között teremt kapcsolatot. A kutatás eredményei a jó nevű
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces folyóiratban jelentek meg.
A daganatos megbetegedések nanogyógyászati kezelésében két fontosabb irányvonal létezik: a
fototermikus, illetve a fotodinamikus. A fototermikus terápiák során
a daganatos szövetekbe juttatott nanorészecskéket közeli infravörös
tartományú fénnyel sugározzák. A
nanorészecskék hővé alakítják a
fényt, mely elpusztítja a daganatos
sejteket. A fotodinamikus terápiák
során fényérzékenyítő molekulákat
vagy nanorészecskéket juttatnak be
a tumorszövetekbe, majd a megfelelő hullámhosszúságú lézerfénnyel
megvilágítják ezeket. A fényérzékenyítő anyag molekuláiban ennek
hatására toxikus, reaktív oxigéngyökök képződnek, melyek pusztítják a rákos szöveteket.

A közeli infravörös spektrum
rendkívül fontos a bőrdaganatok
kezelésében, ugyanis sokkal mélyebbre hatol a bőrszövetekben, mint
a látható fény tartománya. Ugyanakkor viszonylag kevés olyan fényérzékenyítő nanorészecskéről tudunk,
melyek a közeli infravörös sugárzás
hatására terápiás hatást váltanának
ki. Az arany nanorészecskék – különleges optikai adottságaik és

magas biokompatibilitásuk révén –
nagy lehetőségeket képviselnek a
rákos daganatok nanogyógyászati
kezelésében.
A kutatócsoport egy korábbi vizsgálat keretében igazolta, hogy a bipiramidális alakú arany nanorészecskék szintetikusan jól előállíthatók, fototermikus aktivitást fejtenek
ki, 97%-os hatékonysággal alakítják
hővé a közeli infravörös sugárzást.

Jelen kutatás keretében arra is fény
derült, hogy e sajátos formájú nanorészecskék fotodinamikai aktivitást
fejtenek ki, azaz szinglet oxigéngyököket hoznak létre. A felfedezés
nagy jelentőséggel bír, hiszen azt
igazolja, hogy lehetséges kettős hatású, hibrid, fototermikus-fotodinamikus nanorendszerek előállítása.
A kísérlet során az oktaéder nanorészecskéket indocianin-zöld

fényérzékenyítővel töltötték fel,
amely fototermikus és fotodinamikai tulajdonságokkal egyaránt bír. A
hibrid nanorendszer hatékonyságát
vizes oldatban tesztelték. A fototermikus aktivitás megduplázódott, a
fotodinamikai aktivitás pedig a
nyolcszorosára erősödött. A teszteredményeket in vitro, bőrráksejtcsíkokon végzett kísérletek is
visszaigazolták.
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Kiss-lány a zongoránál (1.)

Szilágyi Mihály

Ma már nem tudhatjuk, hogy kiről szól a
címhez kísértetiesen hasonlító sláger
(Kislány a zongoránál), de a szöveg több
részlete is mintha életrajz lenne, egy eltitkolt,
örökké sajgó érzés élete.
„Hallom ma is egyre a zenét,
Látom, szinte látom a szemét,
Elmúlt, ami elmúlt, sose szép,
Rágondolni mégis gyönyörűség.” (Szenes
Iván)
Képzeletben ugorjunk egy nagyot térben
és időben! Amint ismét kinyitjuk képzelőerőnk szemeit, a Don-kanyar fagyos hómezején állunk. Kemény fagy uralkodik
mindenütt. A kinti hideg a lelket is megfagyasztja. A magyar honvédek, távol hazájuktól, már idegen érdekek miatt dideregnek.
Borostás arcuk deres a leheletüktől, és némelyiküknek otthoni emlékeit őrzi egy-egy szakállra fagyott, jéggé dermedt könnycsepp.
Ebben a lehangolt állapotban egyszerre csak
összedugja a fejét két honvéd, és valami nagy
csodáról beszélgetnek. Nem a közelgő karácsony távoli melegét emlegetik, hanem a Tábori Színházról beszélnek, amely már útban
van a front felé. Mi lehet olyan boldogító
ebben a pokolban még akkor is, ha tábori
színház érkezik? Egy Nagy Pál nevű géppuskás honvéd ekképp mesélte: „Na, most jött a
híre, hogy Navl’-ára a frontszínház érkezik.
De azt még nem tudom, hány hét múlva.
Előtte ebben a pár hétben – na, a frontszínházzal Tolnay Klári, Törzs Jenő, Kiss Manyi,
ezek a híres színészek, színésznők jönnek –
hát rettenetesen készültünk rá.” A katona türelmetlen várakozását azonban áthúzta a

Lev Nyikolajevics
Tolsztoj (gróf) véleményét
idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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színház megérkezett. A művésznők vastag
kabátba csomagolva vonulnak az őket körülrajongó katonák között. „Csupán” negyvenfokos a hideg, amikor felcsendül Kiss Manyi
éneke: Jaj, de jó a habos sütemény! Aztán
újabb ének következik, a Csicskás nóta.
„Elmennék a babám mellé csicskásnak,
Bár az illető csak közlegény.
Ezzel szemben ilyen párja nincs másnak,
Mert a szíve csakis az enyém.
Minden reggel kipucolnám a bakancsát
És vigyázzba állva lesném a parancsát!
Elmennék a babám mellé csicskásnak,
Bár az illető csak közlegény.”
(Kovách Kálmán)
Ez az ének már reménytelen érzelmeket
ébreszt sok katona szívében. Az előadás után
a tisztek még egy kicsit társalognak a művészekkel, és azzal vége az ünnepnek. A dalos
madár elszáll, a fagy marad. De mégsem!
Kiss Manyi hangja tovább cseng egy katona
fülében, a katona képe pedig örökre bevésődik a művésznő lelkébe. A habos sütemény is
csak emlék vagy mesebeli vágy. Még egy kis
idő, és a fronton, egy bunker mélyén is feldíszítik a karácsonyfát, és el is nevezik könnyes
karácsonyfának. A fagyban megkeményedett
katonák szinte sorban állnak az óvóhely előtt,
hogy bár egy röpke pillanat erejéig megnézhessék a karácsonyfát. Tudják, mi vár rájuk
odabenn, mégis fél életüket adnák azért, hogy
bemenjenek. Aki kifelé jön, mind könnyes a
szeme…
Ki ez a kedves kis énekes madár? – kérdezhették annak idején egymástól a doni honvédek. De a legtöbb katona sohase hallott
többet róla – és ők se látták többé az otthont…
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tisztje. Történt ugyanis, hogy Nagy Pál parancsot kapott, hogy valami orosz lányokat
az éjszaka közepén egy tábori autóval fuvarozzon be egy bizonyos városba. Útközben
azonban az orosz partizánok tüzet nyitottak
az autóra. Pál honvéd sebtében kirakta a lányokat az övéi közé, és iszkolt vissza a barakkba. „Amikor visszaértem, a Főhadnagy
úr azzal fogadott, hogy de hamar megfordultál! Én őszintén elmondtam neki, hogy mi
van. Dühbe gurult, azt mondta, harminc nap
szállásfogság. Rögtön az vágódott az
eszembe, hogy Atya Úr Isten, hát itt lesz a
frontszínház, én nem mehetek oda! Bántott
nagyon, egész napokon keresztül.” A front-

Hosszú, nehéz évek múlva azonban egy
csontsovány, viharvert katona, Bakonyi János
ismét felfedezte a doni pacsirtát. Az egyre távolabbi hang megelevenedett, a katona emlékképéről ismét letörlődött a kényszerített
feledés pora, és ezzel elkezdődött egy új történet.
Sokan úgy tudták, hogy a volt katona a
művésznő kertésze vagy éppen sofőrje, de ők
mindent másképp tudtak és éreztek. Mindketten hosszú utat tettek meg a Donig és onnan
haza. Volt tehát mesélnivalójuk, ha néha kettesben tölthették az időt.
A leszerelt honvéd tengernyi történetet
osztott meg a művésznővel, aztán következett
az óceán, amikor Kiss Manyi mesélni kezdett
önmagáról.

SPANYOL,OSZTRÁK,MÁLTAI
AUTóJEL
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December 10-i rejtvényünk megfejtése: Igazat mondani kevés, ha olyan képet vágsz hozzá, mintha hazudnál.
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Vereséggel búcsúzott, tizedik lett a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 32-21-re
kikapott Norvégia csapatától a dániai Európabajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában,
kedden, így két győzelemmel és négy vereséggel zárta a tornát.
Bő nyolc perc alatt ötször adták el a labdát a
magyarok, ezt a hétszeres Európa-bajnok norvégok minden alkalommal kihasználták, ezért a
szakmai stábnak 6-1-es hátránynál időt kellett
kérnie. Ezt követően egy rövid ideig felváltva
estek a gólok, ám utána a skandinávok egy
4-0-s sorozattal tovább növelték előnyüket. Támadásban és védekezésben sem volt azonos
súlycsoportban a két csapat, még akkor sem,
amikor a norvégoknál a cserejátékosok kaptak
lehetőséget.
Norvégia a szünetben 17-9-re vezetett, majd
a negyvenedik percben alakult ki először tízgólos különbség a csapatok között. Bíró Blanka vé-

déseinek köszönhetően nem nőtt tovább a magyarok hátránya, sőt, sorozatban háromszor voltak eredményesek. A hajrában ismét gyorsabb és
pontosabb kézilabdával rukkolt elő az ellenfél,
amely végül 11 találattal győzött, így a magyar
együttes a tizedik helyen végzett.
A mezőny legeredményesebb játékosa Nora
Mörk volt, aki nyolc lövésből hét gólt dobott. A
Győri Audi ETO KC norvég játékosai közül Veronica Kristiansen nem szerepelt a mérkőzésen,
Stine Oftedal és Kari Brattset is egy-egy gólt
szerzett, Silje Solberg pedig 19-ből tíz lövést védett.
A többi kapus közül Katrine Lunde nyolc,
Bíró Blanka kilenc, Szikora Melinda három lövést hárított.
A két csapat 84. egymás elleni mérkőzésén 49
magyar győzelem és három döntetlen mellett a
32. norvég siker született.
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Utolsó meccsét is elveszítette
Románia

Magyarországhoz hasonlóan Románia is kikapott utolsó mérkőzésén a Dániában
zajló női kézilabda Európa-bajnokságon, így a 12. helyen zárta a tornát. A csapat
egyetlen győzelmet aratott, öt meccset elvesztett, ez története leggyengébb eredménye Eb-n. A világbajnok Hollandia az elejétől a végéig uralta a mérkőzést, kényelmesen nyert a román csapattal szemben, amelyben sem Lorena Ostase, sem
Cristina Neagu, sem Denisa Dedu nem játszott.
Hollandia egy 5-1-es rohammal már az első percekben jelezte, hogy mi következik. Románia feljött ugyan 7-6-ra, de a szünetre már ismét négy gól (16-12) volt
a különbség. A második félidőben Románia még kétszer került közel Hollandiához
(17-15, majd 18-16), de az utolsó 20 perc csak a németalföldiekről szólt, akik a
végén 35-24-es kategorikus győzelmet könyvelhettek el.
Románia legeredményesebb játékosai László Krisztina (7 gól) és Anca Polocoşer
(6) voltak. A másik oldalon Bo van Wetering 8 találatot jegyzett.

Eredményjelző

Női kézilabda Eb, középdöntő:
* I. főcsoport: Dánia – Oroszország 30-23, Franciaország – Svédország 31-25, Spanyolország – Montenegró 26-26. A végeredmény: 1. Franciaország 9 pont, 2. Dánia
8, 3. Oroszország 7, 4. Montenegró 3, 5. Spanyolország 2, 6. Svédország 1
* II. főcsoport: Horvátország – Németország 23-20, Hollandia – Románia 35-24,
Norvégia – Magyarország 32-21. A végeredmény: 1. Norvégia 10 pont, 2. Horvátország 8, 3. Hollandia 6, 4. Németország 4, 5. Magyarország 2, 6. Románia 0.
A két középdöntőcsoport első két helyezettje jutott az elődöntőbe, a harmadikok
pedig az ötödik helyért játszhatnak. A torna első négy helyezettje kijutott a jövő
decemberi spanyolországi világbajnokságra, amelynek a házigazdák, valamint a
címvédő hollandok biztosan résztvevői lesznek.

Mestermérleg

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 12. forduló: Arsenal – Burnley 01, Crystal Palace – Tottenham 1-1, Everton – Chelsea 1-0,
Fulham – Liverpool 1-1, Leeds United – West Ham United
1-2, Leicester – Brighton & Hove Albion 3-0, Manchester
United – Manchester City 0-0, Newcastle United – West
Bromwich 2-1, Southampton – Sheffield United 3-0, Wolverhampton – Aston Villa 0-1; 13. forduló: Wolverhampton
– Chelsea 2-1, Manchester City – West Bromwich 1-1. Az élcsoport: 1. Tottenham 25 pont (24-10), 2. Liverpool 25 (2718), 3. Leicester 24.
* Spanyol La Liga, 13. forduló: FC Barcelona – Levante
1-0, Betis – Villarreal 1-1, Celta Vigo – Cádiz 4-0, Getafe –
Sevilla 0-1, Huesca – Alavés 1-0, Real Madrid – Atlético
Madrid 2-0, Real Sociedad – Eibar 1-1, Valencia – Athletic

Ma (csütörtökön) 20 órától rendezik a Nemzetközi Labdarúgószövetség (FIFA) díjátadó gáláját,
amelyen megnevezik az egyes kategóriák legjobbját, illetve immár
12. alkalommal az év legszebb
góljáért járó Puskás-díjat is átadják.
A FIFA zürichi otthonában rendezendő ünnepség a koronavírusjárvány miatt ezúttal vendégek
nélkül, virtuálisan zajlik, a programot online lehet majd követni, illetve az m4sport.hu magyar
kommentárral élőben közvetíti.
Az Aranycsapat legendás kapitányáról elnevezett elismerés mellett
az év legjobb férfi és női futballistáját, valamint kapusát, továbbá a
férfi- és női csapatot irányító legjobb edzőt díjazzák, kihirdetik
mindkét nemnél az év csapatát, illetve gazdára talál a Fair Play-díj és
a Szurkolói díj is.
A díjazásnál ezúttal 15 hónapot
vesznek figyelembe, a jelölteket a
2019. július 20. és 2020. október 7.
közötti időszakban mutatott teljesítmények alapján választották ki. A

Fotó: AFP

Danyi Gábor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: „Szerettünk volna újabb
elemeket, más taktikát gyakorolni, ez az első félidőben egyáltalán nem sikerült. A
mai mérkőzésen testközelből tapasztalhattuk, hogy az élcsapatok milyen dinamikával és tempóval játszanak, egyszer ide kellene nekünk is majd eljutnunk. Hullámzó volt a teljesítményünk, viszont ebben voltak olyan periódusok is, amikor
bárkivel fel tudjuk venni a versenyt”.

Bilbao 2-2, Valladolid – Osasuna 3-2, Elche – Granada 0-1;
19. forduló (előrehozott mérkőzés): Real Madrid – Athletic
Bilbao 3-1. Az élcsoport: 1. Real Sociedad 26 pont/13 mérkőzés (23-6), 2. Atlético Madrid 26/11 (21-4), 3. Real Madrid
26/13 (22-13).
* Olasz Serie A, 11. forduló: Atalanta – Fiorentina 3-0, Bologna – AS Roma 1-5, Cagliari – Inter 1-3, Crotone – Spezia
4-1, Genoa – Juventus 1-3, Lazio – Hellas Verona 1-2, AC
Milan – Parma 2-2, Napoli – Sampdoria 2-1, Sassuolo – Benevento 1-0, Torino – Udinese 2-3; 12. forduló: Benevento –
Lazio 1-1, Udinese – Crotone 0-0. Az élcsoport: 1. AC Milan
27 pont, 2. Inter 24, 3. Napoli 23.
* Német Bundesliga, 11. forduló: Borussia Dortmund –
VfB Stuttgart 1-5, Lipcsei RB – Brémai Werder 2-0, Mön-

chengladbach – Hertha BSC 1-1, Bayer Leverkusen –
Hoffenheim 4-1, Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2-1, Freiburg – Arminia Bielefeld 2-0, Union Berlin – Bayern München 1-1, Mainz – 1. FC Köln 0-1, Augsburg – Schalke 04
2-2; 12. forduló: Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach
3-3, Hertha BSC – Mainz 0-0, Brémai Werder – Borussia
Dortmund 1-2, VfB Stuttgart – Union Berlin 2-2. Az élcsoport: 1. Bayer Leverkusen 25 pont, 2. Bayern München 24
(35-17), 3. Lipcsei RB 24 (23-9).
* Francia Ligue 1, 14. forduló: Brest – Reims 2-1, Lens –
Montpellier HSC 2-3, Lille – Bordeaux 2-1, Lorient – Nimes
3-0, Olympique Marseille – AS Monaco 2-1, Nantes – Dijon
1-1, Nice – Stade Rennes 0-1, Paris St. Germain – Lyon 0-1,
St. Etienne – Angers 0-0, Strasbourg – Metz 2-2. Az élcsoport: 1. Lille 29 pont (26-10), 2. Lyon 29 (25-11), 3. Paris
St. Germain 28.

FIFA-gála: ma díjazzák a legjobbakat

A FIFA-gála szűkített jelöltlistái

Tavaly Zsóry Dániel kapta a Puskás-díjat

Puskás-díj esetében a FIFA erre a
feladatra felkért szakértői bizottsága által felállított 11 fős listára a
szurkolók szavazhattak, így alakult
ki a végső hármas: Szon Hung Min,
Luis Suárez és Giorgian De Arrascaet került a szűkített csoportba.
Közülük a szurkolói voksok és a

Fotó: AFP

szakértői testület véleménye alapján
kerül ki a végső győztes.
Tavaly az év góljáért járó Puskás-díjat Zsóri Dániel kapta meg.
Az év legjobb férfi labdarúgójának járó elismerésért Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski és
Lionel Messi maradt versenyben. Itt

* férfi játékos: Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus FC), Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München), Lionel Messi (argentin, FC
Barcelona)
* férfi kapus: Alisson Becker (brazil, Liverpool FC), Manuel Neuer
(német, Bayern München), Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid)
* férficsapatot irányító edző: Marcelo Bielsa (argentin, Leeds United
FC), Hans-Dieter Flick (német, Bayern München), Jürgen Klopp
(német, Liverpool FC)
* Puskás-díj: Giorgian De Arrascaeta (uruguayi, CR Flamengo), Szon
Hung Min (dél-koreai, Tottenham Hotspur), Luis Suárez (uruguayi, FC
Barcelona)
* női játékos: Lucy Bronze (angol, Olympique Lyon, Manchester City),
Pernille Harder (dán, VfL Wolfsburg, Chelsea FC), Wendie Renard
(francia, Olympique Lyon)
* női kapus: Sarah Bouhaddi (francia, Olympique Lyon), Christiane
Endler (chilei, Paris Saint-Germain), Alyssa Naeher (amerikai, Chicago
Red Stars)
* női csapatot irányító edző: Emma Hayes (angol, Chelsea FC), JeanLuc Vasseur (francia, Olympique Lyon), Sarina Wiegman (holland, holland válogatott)

nagy meglepetés lenne, ha az együtt
11 Aranylabdával rendelkező Ronaldo és Messi legyőzné az előző
idényben mindenkinél hatékonyabb
lengyel csatárt. A legjobb edzőnek
járó elismerésért az angol Premier

League-ben újonc Leeds Unitedet
irányító argentin Marcelo Bielsa, az
idén öt trófeát nyert Bayern Münchent felkészítő Hans-Dieter Flick
és az angol bajnok Liverpool mestere, Jürgen Klopp verseng.
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Pályázat

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete
(SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román
nemzetállamban című sikeres riportpályázata és
a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet. A témakör ugyanaz, és amint a
pályázat címe – Nyakig a Demboviccben is jelzi,
ironikusan összegző véleménycikkeket várunk
az utóbbi száz év nemzetpolitikájának témakörében.
Bárki pályázhat, életkortól, lakhelytől és állampolgárságtól függetlenül.
A beküldött munkák terjedelme nem haladhatja meg a 6000 leütést (szóközökkel együtt).
Pályázni kizárólag magyar nyelvű, a benevezésig közzé nem tett írással lehet.
A nevezés ingyenes, az űrlap kitöltése, csatolása kötelező.
A pályázati anyag benyújtója a díjátadásig lemond a közlés jogáról, és hozzájárul, hogy azt a
kiíró nyilvánosan felhasználja.
A pályaműveket erdélyi idő szerint 2020. december 22-én 24 óráig fogadjuk el PDF formá-

tumban, egy szintén PDF formátumban csatolt levél
kíséretében, a lebonyolításért felelős Bedő Zoltán
SZMÚE-elnök címére: bedozoltan59@gmail.com.
A levélnek a következő adatokat kell tartalmaznia: család és keresztnév, születési év, lakhely, e-mail-cím, telefonszám, dátum, aláírás. Az
adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek
nem adjuk át.
Az aláíratlan pályamunka, illetve a levél, a
kért adatok hiánya, a beküldési határidő és a terjedelem túllépése, valamint a megadottól eltérő
téma esetén a nevezést nem vesszük figyelembe.
A beérkezett pályaműveket az alábbi szakmai
testület bírálja el: Ambrus Attila (Brassó); Bakk
Miklós (Kolozsvár); Dénes László (Nagyvárad);
Galbács Pál (Illyefalva) – elnök; Kuti János
(Sepsiszentgyörgy).
A pályázat eredményét a magyar kultúra napján, 2021. január 22-én tesszük közzé.
Az első díj 500 (ötszáz), a második díj 300
(háromszáz), a harmadik díj 200 (kétszáz) euró.
A Székelyföldi Magyar Újságírók
Egyesülete

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt intézett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR) magyarellenes megnyilvánulása miatt, miszerint
alkotmánymódosítás céljából országos
kampányt indít annak érdekében, hogy
Romániában betiltsák az etnikai alapon
létrehozott politikai pártokat, mint például az RMDSZ-t.

kívül helyezzük az úgynevezett Székelyföldet!”
A párt másik tagja, Dan Tanasă, a Méltóságért
Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnökeként is számtalan pert indított a magyar közösség,
a magyar szimbólumok székelyföldi használata
és a magyar feliratok ellen, azzal a céllal, hogy
feszültséget teremtsen a románok és a magyarok
között.
Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője
az eset kapcsán elmondta: „Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az AUR weboldalán közzétett
programját, amely teljes egészében egyetlen ideológiára összpontosít, mégpedig az általuk elismert, az ország egyetlen nemzetének,
nevezetesen a román etnikai identitásnak a megvédésére. Ez a program pedig azt bizonyítja,
hogy ezek az emberek nem hajlandóak az együttműködésre, és nem mutatnak toleranciát más, jogokkal rendelkező etnikai csoportokkal szemben,
hanem igyekeznek a lehető legnagyobb mértékben hangsúlyozni, hogy az ország csak a románoké. Egy demokratikus államban, amelyben az
alapvető emberi jogokat és szabadságot, az identitáshoz való jogot törvény garantálja, megengedhetetlen, hogy a parlamentbe most bejutott párt
olyan politikai eszközökhöz folyamodjon, amelyek megoszthatják a társadalmat.”

Panasz az AUR magyarellenes kampánya
ügyében

Az ezzel kapcsolatos sajtóközleményében az
AUR társelnöke, George Simion nyilatkozata
sértő a romániai magyarokra nézve, nacionalistasoviniszta propaganda jellegű, faji vagy nemzeti
gyűlöletre buzdít, az a célja, hogy megfélemlítse
és megalázza a romániai etnikai kisebbséget, a
magyarságot. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
a benyújtott panasz indoklásában kiemeli,
George Simion és így az egész AUR kijelentései
rasszisták és gyűlöletet gerjesztenek a magyar
közösség iránt, elpusztítanák ezt a közösséget, és
kizárnák annak tagjait a parlamenti képviselői
munkából.
Az AUR párt tagjai és társelnöke már korábban is ismertek voltak a magyarokkal szembeni
etnikai alapon történő diszkriminatív cselekedeteikről és nyilatkozataikról. Az úzvölgyi provokátorként is ismert George Simion, az AUR egyik
társelnöke a 2020-as európai választásokon indulva a következőket nyilatkozta: „törvényen

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
sajtóirodája
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Egy kutatás szerint a romániai
lakosság 90,4%-a vallásos

Noha vallásos embereknek tartják magukat, és bevallásuk szerint hisznek Istenben, a románok
egy héten egyszer vagy alkalmanként, nagy ünnepekkor mennek templomba – derül ki a
romániai lakosság hitéletét felmérő kutatásból, amelynek eredményeit a Román Akadémia
aulájában mutatták be szerdán.

A kutatás Románia minden megyéjére
és Bukarest minden kerületére kiterjedt,
a reprezentatív mintát az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján állította
össze a felmérést végző LARICS szociológiai kutatóközpont, partnerségben a
felekezetekért felelős államtitkársággal
és a Román Akadémia politikatudományi és nemzetközi kapcsolatokért felelős
intézetével.
A kutatás szerint a romániai lakosság
90,4%-a vallásos embernek tartja magát,
63,8%-a határozott igennel válaszolt
erre a kérdésre, míg 26,6%-a az „inkább
igen” opciót választotta.
A megkérdezettek 90,2%-a hisz Istenben, felekezettől függetlenül. 5,7%-uk
azt felelte, hogy „nem lehet ilyen egy-

szerűen válaszolni erre a kérdésre”. A
felmérés szerint a romániaiak 68,2%-a
naponta vagy majdnem naponta imádkozik.
Arra a kérdésre, hogy vallásos embernek tartja-e magát, a válaszadók 6 százaléka felelte azt, hogy „inkább nem”,
és 3,6%-a mondta azt, hogy „biztosan
nem”. Utóbbiak közül 77,1% inkább közömbös a vallással kapcsolatban, 15,6%
inkább vallásellenes.
A deklarált vallásosság dacára csak a
megkérdezettek 36,1%-a jár heti rendszerességgel vagy annál is gyakrabban
templomba. 21,7%-uk alkalmanként,
családi vagy más ünnepekkor, 18%-uk
nagy ünnepek alkalmával, 17,2%-uk körülbelül havonta egyszer.
A válaszadók 72,8%-a úgy véli, hogy
szükség van az iskolai vallásoktatásra,
22,3% szerint a szülők döntésére kell
bízni, 4,8% úgy vélekedett, hogy nem
kellene vallást tanítani az iskolákban.
A felmérést telefonon végezték november 30-a és december 7-e között egy
18 év fölötti, ezerfős reprezentatív mintán. A hibaküszöb plusz-mínusz 3%.
(Agerpres)

Megbírságolták a Dinamót
a magyarellenes skandálások miatt

Forrás: digisport.ro

„Kifele a magyarokkal az országból!” és
ehhez hasonló tartalmú rigmusok diszkriminációnak minősülnek, és sértik a
magyar kisebbséghez tartozó állampolgárok méltósághoz való jogát.
Emiatt a diszkriminációellenes tanács
egyöntetű döntéssel 5000 lejre bírságolta meg a Dinamo sportklubot és a FaA CNCD döntése értelmében a 2019. milia PCH nevű szurkolói klubot.
december 13-i mérkőzésen elhangzott (Agerpres)

Ötezer lejes bírságot szabott ki az
Országos Diszkriminációellenes
Tanács (CNCD) a Dinamo labdarúgóklubra és annak szurkolóira
egy, a Sepsi OSK ellen egy évvel
ezelőtt játszott találkozó közben
elhangzott magyarellenes skandálások miatt.

Az adóellenőrzés kitöltési, engedélyezési és
elfogadási jelentésének a Hivatalos Közlönyben
megjelent az új procedúrája

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) elnökének 2020. évi 4077. számú rendelete,
amellyel elfogadták az adóellenőrzési jelentés új kitöltési, engedélyezési és
elfogadási prodedúráját, megjelent a Hivatalos Közlöny 2020. december 11-i 1210.
számában.
A törvényerejű rendelet szabályozza az adóellenőrző szervek belső
munkamódszerét, nagyobb felelősséget ró az ezzel foglalkozó köztisztviselőkre, az

adóellenőrzési tevékenység átláthatóságának biztosítása érdekében.
Ugyanakkor, az említett módszerrel szabályozzák az adóellenőrző szervek közötti
nézetkülönbségeket egy ellenőrzött adófizető helyzetének helyes megállapítása
érdekében, illetve azok megoldási módozataival kapcsolatosan, az adóellenőrző
csapatok képviselői, a szolgálat vezetője és az adóellenőrzési tevékenység
vezetője közötti konszenzus kialakításával.
Az ANAF elnökének 2020. évi 4077. számú rendeletében előírt adóellenőrzési
jelentés kitöltési, engedélyezési és elfogadási procedúrája alkalmazásától az
adóellenőrző tevékenység minőségi javulását várják.
Az ANAF folytatja a munkamódszerek átláthatóvá tételére tett erőfeszítéseket, az
intézmény tevékenységének a korszerűsítését és hozzáférhetőségének a javítását
az adóhatóság és az üzleti szféra közötti partnerség erősítése érdekében
A sajtó- és közönségszolgálati iroda
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JÁRóKERETTEL KöZLEKEDNI/JÁRNI TUDó IDŐS HöLGY MELLé
egy vagy egymást párban váltó GONDOZóT/FELüGYELŐT keresünk
24 órás felügyeletre, külön szállás lehetőségével. Tel. 0724-566-100.
(65235-I)
Fájdalommal és kegyelettel emlékezem a szerető férjre, id.
SZÉKELY ALBERTRE halálának
(2012. december 17.) 8. évfordulóján. Nyugodjon békében! Legyen
csendes
pihenésed!
Feleséged, Anna. (10045-I)
„A halál olyan súlyos veszteség,
hogy valójában sohasem lehet
feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek,
de a hiánya mindig megmarad.”
(Ara Rauch)
Soha el nem múló szeretettel és
kegyelettel emlékezünk december 17-én, SZÉKELY KÁLMÁN, a
nyárádtői SMA volt mesterének
halála első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (10046-I)
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben
örökre megmarad. Szerető szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.
Szomorúan emlékezünk december 17-én édesapámra, SZÉKELY
KÁLMÁNRA halálának első évfordulóján. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Bánatos lányod, Katika és családja.
(10046-I)
„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
DEMETER ANNÁRA halálának
negyedik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Férje, fiai és családjuk. (10052-I)

ELHALÁLOZÁS

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MEGEMLÉKEZÉS

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Könnyes szemmel, fájó szívvel
emlékezünk december 17-én a
szeretett feleségre, gondos édesanyára, nagymamára, TOTH
AMÁLIÁRA, aki húsz éve távozott
el szerettei köréből. Szép emlékét
szívünkbe zártuk örökre. Bánatos
férje, József, lányai: Gyöngyi és
Tünde, vejei és unokái: Barni,
Beáta, Nimród és Loránd. Nyugodj békében! (10011)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)

ADÁSVÉTEL
ELADÓK 10-18 kg közötti fehér húspulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a 0730713-205-ös telefonszámon. (65236-I)
AJÁNDÉKOZOK két kiscicát (nőstényt és kandúrt), tartásukba szükség
esetén besegítek. Tel. 0744-573-699.
(10054-I)

LAKÁS

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú, 3/4.
emeleti, 53 m2-es tömbházlakás. Ára:
54.000 euró, alkudható. Tel. 0740310-405. (10005-I)

MINDENFÉLE

KERESEM fiatalkori ismerősömet, Norbit
– szőke hajú tanár –, akivel 1994-ben
Szovátán együtt szilvesztereztünk. Tel.
0740-846-127. (10049)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem szeretett fiamra,
KONTZ LÁSZLÓRA halálának
harmadik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető édesapja. (p.-I)

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy
élete 73. évében, rövid betegség
után elhunyt
BIRO KÁROLY
az Elektromaros,
majd az Országos Útügyi
Vállalat alkalmazottja.
Gondoljanak rá kegyelettel az
egykori futballista kollégák, munkatársak, barátok, ismerősök.
Külön köszönet a Puskás és
Gagyi családnak.
Búcsúznak kis családja tagjai,
valamint unokahúgai, unokaöcscsei, rokonai. Utolsó útjára kísérjük a református sírkertben
december 17-én 13 órakor.
A szomorú család. (10040-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető és szeretett apa, nagyapa,
rokon, jó barát, ismerős,
BERECZKI KÁROLY
életének 73. évében 2020. december 15-én eltávozott közülünk.
Utolsó
útjára
2020.
december 18-án, pénteken 11 órakor kísérjük a Jeddi úti temetőbe.
Emléke bennünk él.
A gyászoló család. (10065-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó férj, édesapa, nagyapa,

testvér, rokon és szomszéd, a

nyárádszeredai születésű

id. JÁNOSI ISTVÁN

a Bőrgyár volt dolgozója

életének 76. évében csendesen
megpihent. Temetése december

17-én, csütörtökön 13 órától lesz

a nyárádszeredai református te-

metőben. Emlékét mindörökké

szívébe zárva búcsúzik felesége,

fia, leánya, unokája, testvérei és

rokonai. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (10050-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett férj, édesapa, nagytata,
após, apatárs, a káposztásszent-

miklósi születésű

BARTHA GÁBOR

az Elektromaros volt dolgozója

82. életévében csendesen megpi-

hent. A Jeddi úti temetőben he-

lyezzük

örök

nyugalomra

december 18-án, pénteken 13

órakor. Emlékét szívünkben őriz-

zük.

A gyászoló család. (10062-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük

ki Sîrb Nagy Pirinek szeretett

férje, SÎRB EMIL elhunyta alkalmából.

Vigasztalódást

kíván a baráti köre. (10051)

Fájó szívvel értesültünk a job-

bágyfalvi SZÁSZ ETELKA ha-

láláról. Őszinte részvétünket

fejezzük ki a gyászoló család-

nak, együttérzünk leányával,

Ambrus Mónikával és család-

jával gyászukban. Isten nyug-

tassa békében!

Id. Kiss Jenő és családja. (-I)
Fájó

szívvel

legjobb

MAGYAROSI

búcsúzom

a

unokabátytól,

KÁROLY

(Karcsi) volt marosvásárhelyi

matematikatanártól.

Együttérzésünk feleségének,

Delinának, lányainak: Imolá-

nak és Kingának. Részvétet
és vigasztalódást kívánunk a

gyászoló családnak. Marosvá-

sárhelyről Bálint Ilona és családja. (-I)

A Sapientia EMTE Marosvásár-

helyi Karának közössége mély

megrendüléssel vett tudomást
kedves kollégánk, Biró-Janka

Béla ÉDESAPJÁNAK elhunytáról. Őszinte részvétünket fe-

jezzük ki a gyászoló csa-

ládnak! Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (-I)
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LÉGY TE AZ, AKI öSZTöNöZ ÉS VÉD MÁSOKAT!

A VíRUS öL. LÉGY ÓVATOS!

