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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 45 perckor.
Az év 366.,
utolsó napja.

Ma SZILVESZTER, holnap
FRUZSINA napja.
FRUZSINA: görög–magyar eredetű, a görög Euphrosziné névből. Jelentése: öröm, vidám.

IDŐJÁRÁS

Eső lehetséges
Hőmérséklet:
max. 11 0C
min. 3 0C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 30.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8744

3,9710
1,3371
239,7780

Újévi hangverseny, közönséggel!

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia újévi hangversenyét
január 7-én este 7 órától ezúttal közönség előtt adja elő.
Azért, hogy betartsák a járványügyi intézkedéseket, hangversenyenként csak 186 jegy adható el, de a közönség kérésére a koncertet január 8-án megismételhetik. Jegyek
január 4-től a filharmónia jegypénztárában kaphatók. A jegypénztár nyitvatartása: hétfő, kedd, szerda: 10-18, valamint
csütörtök: 10-19 óra.

Rövidített program a korcsolyapályán

December 31-én és január 2-án a marosvásárhelyi várban
működő műjégpálya rövidített program szerint, 9.30-tól 13
óráig tart nyitva, január 1-jén pedig zárva lesz. Tekintettel a
nagy érdeklődésre, illetve az új koronavírus terjedésének
visszaszorítására bevezetett intézkedésekre, Marosvásárhely önkormányzata úgy döntött, hogy a korcsolyapályát
egy váltásban egyszerre legfeljebb 90 személy használhatja. Január 3-tól a pálya működési programja: 9.30-tól 11
óráig, 11.30-tól 13 óráig, 14 órától 15.30-ig, 16 órától 17.30ig és 18 órától 19.30-ig, 13 órától 14 óráig szünet – tájékoztatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal, a járványügyi intézkedések betartására intve a téli
sportok kedvelőit.

Zárva lesznek a piacok

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy január 1-jén és 2-án zárva lesznek az ügykezelésébe tartozó megyeszékhelyi piacok.

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, kiszolgáltatott személyek számára
(a 18/2017-es sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyének
2. bekezdése szerint), a házi elkülönítés/karantén 14 napos
időtartamára, a SARS-COV 2-vírus terjedésének korlátozása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a 0365-430.859-es telefonszám 103-as
mellékállomásán kérhető.

Online újévi hangverseny

A Magyar Állami Operaház január elsején, pénteken román
idő szerint 16 órától január 2-án 1 óráig ingyenesen teszi
elérhetővé közösségi oldalán Beethoven IX. szimfóniájának
2014-es újévi koncertfelvételét. A közvetítésben látható előadásban szólót énekel Szabóki Tünde, Mester Viktória, Fekete Attila és Bretz Gábor, közreműködik a Budapesti
Filharmóniai Társaság Zenekara és a Magyar Állami Operaház Énekkara (karigazgató: Szabó Sipos Máté), vezényel
Pinchas Steinberg. Az Opera új streamingszolgáltatása bevezetéseként a hangverseny előzetes regisztrációt követően az InterTicket platformján ingyenesen lesz elérhető. A
regisztrálók számára az intézmény egyszer felhasználható,
10%-os kedvezményre feljogosító kupont ajándékoz az
Opera otthonra 2021-es januári közvetítéseire.

Zsögödi Nagy Imre képei
a Kultúrpalotában

Január 31-ig látogatható a Maros Megyei Múzeum – Művészeti Múzeum által szervezett kiállítás, ahol megtekinthetők
Zsögödi Nagy Imre képei. A marosvásárhelyi Kultúrpalotában keddtől péntekig 9–16 óra között, szombaton és vasárnap 9 órától 14.30-ig fogadják az érdeklődőket. A jelenleg
látogatható terek az előcsarnok és a nagy hangversenyterem; január 5. után a múzeum, a Tükörterem, a szecessziós
kiállítás, a Bernády-emlékszoba, a Dandea-emlékszoba. A
Művészeti Múzeumban megtekinthetők Zsögödi Nagy Imre
képei. Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny, II. emelet. Belépőjegy a palota jegypénztáránál váltható legkésőbb fél órával zárás előtt.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A találkozás és az ajándékozás öröme

A nagyernyei Apafi Mihály Általános Iskolában idén is kaptak
karácsonyi csomagot az óvodások és a diákok. Akárcsak az elmúlt években, ismét a helyi
önkormányzat biztosította a
pénzt az édességcsomagokra.

Antalfi Imola

Községszinten 670 darab, mintegy
12 lej értékű csomagot osztottak ki
december 18-án délelőtt a gyerekeknek, a legtöbben az iskolában vették át
az ajándékot. A járványügyi helyzetre
való tekintettel a pedagógusok az udvaron, osztályonként fogadták őket,
külön időpontokban, és felügyeltek a
távolságtartásra. A találkozás öröme
mellett a gyerekek boldogan vették át
a finomságokat: csokoládét, nápolyit,
kekszet, mézespogácsát, cukorkát.
Kali Gabriella, a nagyernyei iskola
aligazgatója lapunknak elmondta, félévzárásra és a 2020. év zárására hívták
el az óvodásokat és iskolásokat, és
édességcsomaggal lepték meg őket.
„Jó volt, hogy szeptemberben megkezdhettük a tanévet, és
októberig járhattak a diákok iskolába. Miután november
elejétől
a
járványhelyzet miatt ismét
távolmaradásra kényszerültek a diákok, most meghívtuk őket, nemcsak
azért, hogy átadjuk a csomagokat, hanem azért is,
hogy kis időre találkozhassunk. Nehéz időszakon
vagyunk túl, de a védőmaszk mögött is jó volt
látni a mosolygós, boldog
arcokat. Mintegy tizenöt
éve a Nagyernyei Polgármesteri Hivataltól kapjuk
a karácsonyi ajándékcso-

magokra a pénzt. Hangsúlyt fektetek
arra, hogy finom dolgokat kapjanak a
gyerekek, kollégámmal vásároltuk
meg az édességeket úgy, hogy a család
is tudjon belőlük részesülni. Hiszen
tudjuk, hogy olyan szegény gyerekek
is vannak, akiknek lehet, hogy ez az
egyetlen ajándék, amit karácsonyra
kapnak, ezért választottunk olyan
édességeket, amit el tudnak osztani a
családban. 670 csomagot készítettünk
a község minden, az oktatási folyamatban részt vevő óvodás és iskolás
gyereke számára. Néhány gyerek sajnos lemorzsolódott, mind a hagyományos, mind az online oktatásból
kimaradt, de van olyan diákunk is, aki
Magyarországon tartózkodik, és részt
vesz az online oktatásban” – mondta
az aligazgató.
Jánosi Anna tanítónő szerint ez a
tanév sok újdonságot hozott mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak.
„Az online oktatás miatt egy kicsit mi
is megint diákokká váltunk, hiszen sok
mindent meg kellett tanuljunk. Kihívás volt ez a pedagógusnak is, akinek

Baricz Lajos

Az eltelt évet

Az eltelt évet most batyuba kötöm,
és mint fáradt vándor, vállamra veszem,
nem nagy a csomagom, és mégis nehéz.
Mennyit nyomhat vajon, mérlegre teszem.

Nehezebb, mint máskor, noha üresebb,
már-már az üresség a földre teper,
mert közösségben könnyebb terhet vinni,
míg magányosként a könnyű is teher.

Hiányoztak a vidám együttlétek,
mindig lüktető társadalmi élet…
a közelséget távolságban mértük

szeretteinkért, mert aggódtunk értük.
Eltelt ez az év, hála legyen érte,
örüljön, aki év végét megérte.

2020. december 27.

igyekeznie kell, és – amennyire lehet
– érdekessé tennie ezt a fajta oktatási
formát. És mégis úgy vélem: nem a
pedagógusoknak, hanem a gyerekeknek és szülőknek volt a legnehezebb.
A karácsony előtti ajándékozás jó alkalom volt arra, hogy kis időre ismét
együtt legyünk, a gyerekek egymásnak is, az ajándéknak is nagyon örültek. Nem is a csomag értéke számít,
hanem az ajándékozás öröme. Tényleg
úgy van, ahogy mondani szokták: ha
kapsz, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved. Ami nagyon hiányzott
ünnep előtt, a közös foglalkozások. A
korábbi években ugyanis karácsony
előtt mindig együtt készítettünk képeslapokat, díszeket. Ez sajnos elmaradt”.
A pedagógusok a község kisebb falvaiba elvitték az ajándékokat, a diákok
többsége azonban az Apafi Mihály Általános Iskolában, külön időpontokban vehette át a csomagokat. Kisebb,
feldíszített karácsonyfa is várta őket az
udvaron, az elsősök körében pedig felcsendült a karácsonyi ének.

Fotó: Antalfi Imola

Az év utolsó napján a Duna Televízióban

A Csiky Gergely Színház
szilveszteri gálaműsora

December 31-én, ma 23 órától a Duna Televízióban látható
a Csiky Gergely Színház fergeteges szilveszteri gálaműsora.
Dr. Fülöp Péter, a kaposvári teátrum igazgatója a Hír Tv Paletta című műsorának vendégeként elmondta: megtiszteltetés a színház számára, hogy a közmédia rájuk bízta a
műsor megrendezését.

Egészen egyedi, összművészeti gálát láthat majd a közönség: a klaszszikus opera- és népszerű operettrészletek mellett könnyűzenei produkciók, cirkuszművészeti és táncos számok, musicalbetétek és népzenei
alapokra épülő darabok is helyet kapnak az esten, ahol a kaposvári
Csiky Gergely Színház kitűnő művészei mellett Magyarország legnagyobb sztárjai is a színpadra lépnek. Giuseppe Verdi, Erkel Ferenc, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Szenes Iván, Olt Tamás, Váradi
R. Szabolcs, Szirtes Edina Mókus, az Ismerők Arcok, Jerry Bock, valamint Peter Stone legnagyobb slágerei és művei garancia arra, hogy
minden korosztály felhőtlenül szórakozik majd, hiszen mások mellett
a Traviata, a Bánk bán, a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a Lili bárónő, A víg özvegy, A bajadér, az István a király, a Van, aki forrón szereti, a Hegedűs a háztetőn, a Tüskevár és a Tanulmány a nőkről
közkedvelt dallamai is fölcsendülnek.

Ünnepi program

Kedves olvasóink!
A következő lapszámunk január 5-én, kedden jelenik meg.

A hirdetési iroda programja:
– december 31., január 1., 2., 3.: zárva
– január 4-én, hétfőn 9–15 óra között: nyitva

Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet.
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124 befektetést finanszíroz a fejlesztési minisztérium

Az új miniszter új befektetéseket is kiSzázhuszonnégy befektetés finanszírozására utalta ki még év látásba helyezett: például bölcsődék épíkészülnek
országszerte.
vége előtt a fejlesztési szaktárca tésére
Elmondása szerint Romániában alig tíz
a szükséges forrásokat.

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási
és közmunkálatokért felelős miniszter
rámutatott: az országos helyi fejlesztési
programot folyatni fogják, hiszen ez a
közösségek és egyben a magyarlakta települések fejlődését is szolgálja.

bölcsőde jut átlagosan minden megyére,
ami a három év alatti gyermekek csupán
három százalékának biztosít helyet.
A szaktárcavezető elmondta: minden
olyan, a vidékfejlesztési program első fejezetéhez tartozó befektetés kifizetésre

Horvátországi földrengés

került, amelyhez legkésőbb december
24-ig beérkezett az igénylés, továbbá
azok az október 13-ig kérvényezett befektetéstervezetek is finanszírozást kaptak, amelyek az országos program
második fejezetéhez tartoznak. A hatályos törvények betartásával, az igények
beérkezésének sorrendjében utalták az
összegeket – tette hozzá Cseke Attila.
(RMDSZ-tájékoztató)

Több ország felajánlotta segítségét
a károk enyhítésében

Több európai uniós tagállam és
nyugat-balkáni ország ajánlotta
fel segítségét Horvátországnak a
földrengés okozta károk enyhítésében – közölte a helyi sajtó szerdán.

Aleksandar Vucic szerb államfő levélben kérte Ana Brnabic kormányfőt, hogy
utaljon át 1 millió eurót Horvátországnak. Észak-Macedónia és Bulgária egyaránt százezer eurós segítségről döntött.
Orbán Viktor miniszterelnök Andrej
Plenkovicsnak írt keddi levelében Magyarország támogatását ajánlotta fel a
földrengés okozta károk enyhítésében és
a katasztrófát követő újjáépítésben.
Zágráb még kedden aktiválta az unió
polgári védelmi mechanizmusát is, amelyet 2001-ben hoztak létre azzal a céllal,
hogy javítsa az Európai Unió (EU) reagálási képességét az olyan természeti és
ember okozta katasztrófákra, mint például a futótüzek, az áradások, a tengeri
szennyezés, a földrengések, a hurrikánok

Török puccskísérlet

és az ipari balesetek. Ennek keretében
már kedden éjjel érkeztek eszköztámogatások az országba.
Szlovénia négy konténert, 12 emeletes
ágyat, 24 matracot és 200 hálózsákot
küldött. Ausztria 470 összecsukható
ágyat, Olaszország 100 téli sátrat, Görögország 40 sátrat és 50 elektromos, helyiségek
melegítésére
szolgáló
berendezést, 500 összecsukható ágyat,
valamint 500 hálózsákot, Románia 50
sátrat, 100 összecsukható ágyat, 200 hálózsákot és 14 konténert, Svédország 60
sátrat, 2000 összecsukható ágyat, Csehország pedig két, védettségi fokozatú
lámpatestet, egy ballonfénytornyot, tíz
elektromos melegítőt, 600 összecsukható
ágyat és 1200 hálózsákot juttatott el Horvátországba.
Az országot újabb, a korábbiaknál
erősebb, 6,3-es erősségű földrengés rázta
meg kedden kora délután. Epicentruma
Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol

több épület is összedőlt, heten meghaltak
és többen megsérültek.
Ezt megelőzően hétfőn kora reggel
egy 5,2-es erősségű földrengés sújtotta
ugyanezt a területet, amelyet másfél órán
belül egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű
földmozgás követett.
Szerdán több erősebb utórengést is regisztráltak.
Darinko Dumbovic, Petrinja polgármestere a sajtónak úgy nyilatkozott: a
várost és környékét három nap alatt harmadszor érte földrengés. Minden romos
ház, amely eddig még bírta, most összeomlott – mondta.
A horvát kormány keddi, késő esti ülésén 120 millió kuna azonnali gyorssegélyről döntött, amelyet még szerdán
átutaltak a földrengés sújtotta megyéknek. Zágráb az Európai Unió szolidaritási alapjától remél további segítséget.
A horvát Vöröskereszt szerdán számlát nyitott a földrengés áldozatainak
megsegítésére. (MTI)

Közel száz embert ítéltek életfogytiglanra az egyik perben

Összesen 12 súlyosbított és 80
hagyományos életfogytiglani börtönbüntetésről szóló ítéletet hozott szerdán egy ankarai bíróság
abban a perben, amelyben a
2016. júliusi törökországi katonai
puccskísérlet 132 résztvevőjét vádolták – jelentette az Anadolu
török állami hírügynökség.

Az ügy érintettjei az összeesküvésnek
a szárazföldi erők ankarai parancsnokságán zajló eseményeiben vettek részt. A
vádlottak között egy korábbi dandártábornok is volt.
Az életfogytiglanra ítélt 92 embert az
alkotmányos rend megsértésének kísérletében találták vétkesnek.
További 22 vádlottat bűnsegédkezésért rövidebb, legfeljebb 19 évig terjedő
szabadságvesztéssel sújtottak.
Három emberre a személyi szabadság
megsértése, másik háromra pedig fegyveres terrorszervezetben viselt tagság
miatt róttak ki börtönéveket.

Kilenc vádlottat minden vádpontban
felmentettek, míg három ember aktáját
leválasztották a perről.
Ankara a halálbüntetést 2004-ben, az
európai uniós csatlakozás reményével
törölte az alkotmányból. A helyére vezették be a súlyosbított életfogytiglani szabadságvesztést, amely egy sor korlátozás
révén nehezíti az elítéltek sorsát.
A török vezetés az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muszlim hitszónok nemzetközi hálózatát teszi felelőssé
a 2016-os hatalomátvételi incidensért. A
hivatalos álláspont szerint a fegyveres
terrorszervezetnek nyilvánított mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek
alatt szivárogtak be az állami szférába,
így a haderő soraiba is, hogy a hatalom
megdöntésére készüljenek.
2016. július 15. éjszakáján a puccsisták elfoglalták Ankarában a katonai főparancsnokság és az állami média, a
TRT épületét, Isztambulban pedig lezárták az első Boszporusz-hidat. A katonai

felkelés résztvevői páncélosokkal vonultak ki a laktanyákból, majd vadászrepülőik és helikoptereik légi csapásokat
mértek egyebek mellett a parlamentre és
az országos rendőr-főkapitányságra. Az
államfő az utcára szólította a civil lakosságot, amely végül megakadályozta az
államcsínyt.
A hatalomátvételi incidens óta tartó
kormányzati megtorlás nem közvetlenül
csak a puccsistákat sújtotta és sújtja,
hanem a gülenista hálózat feltételezett
tagjait és támogatóit is. A hatóságok az
eltelt lassan négy és fél évben százezreket vettek őrizetbe, tízezreket zárattak
börtönbe, ezreket ítéltek szabadságvesztésre, köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, orvosokat, tanárokat,
üzletembereket és újságírókat, ami miatt
az ankarai kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte.
A 2016-os puccskísérlettel kapcsolatban 289 per indult, és ezek nagy részét
már le is zárták. (MTI)

olyan éjszaka, amikor az összes égitest
látható volt.
Így például a Jupiter és a Szaturnusz
is már feltűnő volt, mivel a nyár közepén
került mindkettő szembenállásba a Nappal, ami azt jelentette, hogy egész éjjel
látszottak – tette hozzá.
Ezt követően a két óriásbolygó egyre
közelebb került egymáshoz, december
végén volt az együttállásuk a kora esti
égen. Mint mondta, a két bolygó közelsége „rekonstruálta számunkra” a betlehemi csillagot, ugyanakkor a december
21-i különleges bolygóállást sajnos
szinte senki sem láthatta Magyarországról. Mint mondta, eközben volt egy
Mars-oppozíció is októberben, amely lehetővé tette, hogy nyáron három Mars-

szonda is elinduljon a vörös bolygóhoz.
Ezek a szondák februárban érkeznek
meg a Marshoz – tette hozzá.
A csillagász a 2020-as év csillagászati
eseménye között felidézte azt is, hogy 44
évvel a Holdról legutóbb kőzetmintát a
Földre juttató holdszonda után most egy
kínai űreszköz indult a Hold felé, hogy
aztán 2 kilogramm holdi anyagmintával
térjen vissza bolygónkra.
A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor elmondta: kötelességének
érzi az ismeretterjesztést, a csillagászat
azon tudományok közé tartozik, amelynek az eredményeit szinte senki sem érti,
de szinte mindenkit érdekelnek például
a fekete lyukak, az ufók, az exobolygók
vagy az ősrobbanás. (MTI)

2020 a Naprendszer éve volt

2020-ban számos érdekes csillagászati esemény történt, így például a bolygók úgy álltak össze,
hogy nyáron volt olyan éjszaka,
amikor az összes égitest látható
volt – hangzott el az M1 aktuális
csatorna szerdai műsorában.

Kiss László csillagász, az MTA CSFK
Csillagászati Intézetének igazgatója az
év csillagászati eseményeiről beszámolva felidézte: tavasszal több üstökös
is közeledett a Naphoz, amelyek közül a
„nyertes” a NEOWISE üstökös lett,
amely június-július fordulóján szép
hosszú csóvás égi vándorként volt megfigyelhető az égbolton.
A csillagász hozzátette: a bolygók úgy
álltak össze 2020-ban, hogy nyáron volt

Ország – világ
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4875 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 4875 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 24.822 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 627.941-re nőtt a járvány eleje óta igazolt
fertőzöttek száma. 554.056 pácienst gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 4.775.921 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül
24.822-t az elmúlt 24 órában végeztek el, 17.552-t az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
7270-et pedig kérésre. (Agerpres)

Elkezdődött az oltási kampány

Elkezdődött szerdán a COVID-19 elleni oltási kampány a bukaresti Marius Nasta Intézetben és az
egyetemi kórháznál. A Marius Nasta Intézetnél a korelnök Florin Mihălţan orvosprofesszor, a koronavírusos betegeket ellátó csapat legfiatalabb tagja, Marian
Nae önkéntesként dolgozó egyetemi hallgató, valamint a fertőzésen már átesett Daniela Voinea egészségügyi asszisztens kapja meg elsőként a vakcinát.
Orvosként és anyaként úgy vélem, az oltás a saját
életünk és a szeretteink élete iránti felelősséget jelenti – fogalmazott az intézet menedzsere, dr. Beatrice Mahler. A bukaresti egyetemi kórháznál a
fertőzésveszélynek leginkább kitett alkalmazottak, a
sürgősségi osztályon, az intenzív osztályon és a műtőkben dolgozók kapják meg elsőként az oltást, majd
a többi alkalmazottat is immunizálják. Az egészségügyi intézmény menedzsere, dr. Cătălin Cîrstoiu szerint ezzel új fejezet kezdődik a SARS-CoV-2 vírus
okozta rendkívül heterogén és kiszámíthatatlan betegség elleni küzdelemben. (Agerpres)

Ismét van magyar
alpolgármestere Nagybányának

Pap Zsolt Istvánt, az RMDSZ önkormányzati képviselőjét választotta meg kedden a városi tanács Nagybánya egyik alpolgármesterévé. Csak három
hónappal az önkormányzati választások után sikerült
a képviselő-testületnek megválasztania az alpolgármestereket, miután a tisztségébe újraválasztott Cătălin Cherecheş polgármestert támogató (a
Szociáldemokrata Pártot – PSD és a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpártot – PNŢCD is magába
foglaló) Máramarosért Koalíció (CMM) kiegyezett a
Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel.
A másik alpolgármesteri tisztséget a parasztpárti
Doru Dancus, a Máramaros Megyei Tanács volt alelnöke tölti be. A választások után még úgy tűnt, hogy
24 év után először nem lesz magyar alpolgármestere
Nagybányának, a polgármester ugyanis először a
PNL-t és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget
(USR) kérte fel az alpolgármesterek jelölésére, kifejezve készségét, hogy legfőbb kihívóival fogjon össze
a város érdekében. Az országos szinten időközben
kormánykoalíciós partnerré vált PNL és USR azonban Nagybányán nem tudott megegyezni egymással.
Nagybánya 23 tagú képviselő-testületében az
RMDSZ-nek két képviselője van. Máramaros megye
123 ezer lakosú székhelyének 1996 óta mindig volt
RMDSZ-es alpolgármestere. A tisztséget egy cikluson át Szaniszló József, négy cikluson át Ludescher
István, az idén lejárt ciklusban pedig Vida Noémi viselte. (MTI)

Kevesebb szemes gabona
termett

Múlt évhez képest idén csaknem felére csökkent a
szemesgabona-termés Romániában, a szárazság
miatt ebben az évben valamivel több mint 17 millió
tonna gabonát takarítottak be – derül ki a mezőgazdasági minisztérium által közölt adatokból. Míg tavaly
5,56 millió hektáron 30,41 millió tonna szemes gabona termett, idén 5,34 millió hektárról alig több mint
17 millió tonnát takarítottak be. A termésátlag a 2019es hektáronkénti 5,46 tonnáról idén 3,18 tonnára
esett vissza. Mivel a szárazság a kukoricatermés
csaknem felét tönkretette idén, ebben az évben Romániának nem sikerült megismételnie előző kétévi
teljesítményét, amikor kukoricatermés tekintetében
első lett európai uniós viszonylatban. A szaktárca
adatai szerint kukoricából mintegy 45 százalékkal kevesebb termett idén, búzából csaknem 41 százalékkal takarítottak be kevesebbet 2019-hez mérten. A
minisztérium adatai szerint szinte felére csökkent
idén az árpa- és a zabtermés, rozsból viszont 26 százalékkal több termett idén, mint egy évvel korábban.
A 2019–2020-as mezőgazdasági év gabonatermésével kapcsolatos végleges adatokat 2021 májusának
végén közli majd az Országos Statisztikai Intézet –
jegyzi meg a szaktárca. (Agerpres)
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Lélektincsek ünnepnapra

Katalin határidőnaplójában mindig az év utolsó
reggele volt a legzsúfoltabb. Szépülni vágyók névsora – megannyi, órára beosztott női név – sorakozott a halványkék füzet hátsó oldalán, a 31-es
szám alatt, mellettük rövid, pár szavas megjegyzések – vágás, festés, konty, dauer – a pontos időbeosztás megkönnyítéséért. A negyvenötödik
születésnapjához közeledő fodrásznő szerette a
pontosságot, az előreláthatóságot, de legalább
ennyire odavolt a váratlan fordulatokkal teli történetekért. Nála jobb hallgatóságot keresve sem találhattak volna a tömbházlakásból lett szalon
vendégei.
– Már kiskoromban megtapasztaltam, mennyire
fontos egy nőnek, hogy a hajával varázsoló kezek
a lelke gyűrődésein is végigsimítsanak párszor –
jegyezte meg Katalin beszélgetésünk elején. –
Nagymamámhoz rendszeresen járt ondolálni egy
vele szinte egykorú fodrásznő. Azt hiszem, attól az
asszonytól lestem el az értő hallgatás művészetét.
Miközben rövid, tömzsi ujjai fürgén vették sorba az
őszülő tincseket, kuncsaftja minden szavára figyelt,
a panaszra megértőn sóhajtott, a vidám beszámolóra jóízűen kuncogott. Szóban ritkán jelzett vissza,
a látogatása végén mégis egy derűs, kiegyensúlyozott párbeszéd emlékét hagyta a beszélőben és a
közelben settenkedő unokában, azaz bennem is.
– Akkor határoztad el, hogy te is erre a pályára
lépsz? – szóltam közbe.
– Dehogy. Gyerekként, a barátnőimhez hasonlóan rivaldafényre vágytam, nem pedig arra, hogy
az ünnepek háttérmunkása legyek. Színésznő vagy
híres énekesnő szerettem volna lenni, a fehér-fekete
tévénkben közvetített táncdalfesztiválok és szilveszteri műsorok szereplőivel végig is énekeltem az
egész repertoárt. De már az általános iskolában be
kellett látnom, hogy a lelkesedésemhez nem társul
zenei hallás, így lassan lemondtam a csillogó álmokról. Érettségi után egy Németországban bébiszitterkedő barátnőmnek köszönhetően nekem is
lehetőségem nyílt belekóstolni a kinti életbe. Ő egy
Erdélyből kitelepedett család két kislányára vigyázott, és amikor két év után haza készült, engem
ajánlott be maga helyett.
– Milyen volt a külföldön töltött időszakod?
– Nagyon különleges. Nemcsak a német nyelvtudásomat tökéletesítettem, de egy új, felelőségteljes, és mégis könnyed életstílust is a magamévá
tettem. A legtöbbet azonban saját magamról tanultam. Nem sokkal a kiutazásom előtt letettem a sofőrvizsgát, de az meg sem fordult a fejemben, hogy
kint majd szükségem lesz a frissen szerzett jogosítványra. Amikor azonban a családfő a kezembe
nyomta a méregdrága autójuk kulcsát, és a legtermészetesebb hangon közölte, hogy másnap én viszem óvodába és iskolába a csemetéket, azt hittem,
menten megfutamodom. Végül mégis egész jól boldogultam, még a legnagyobb kihívásnak érzett parkolás is gond nélkül összejött. Akkor döbbentem rá,

Egy dologban bizonyos lehetsz, Kossuth
Lajos nem apró cédulákon üzente meg,
hogy elfogyott a regimentje. Sőt másodszorra sem folyamodott ehhez az egykor nagyon kedvelt híradási formához, ennek
ellenére mindannyiunknak el kellett annak
idején mennünk. (Aki épkézláb ember otthon
maradt... hajaj!)
Sejted már, hogy az üzenetekről, egészen
pontosan azokról az aprócska cédulákról
szeretnék értekezni, amelyeket egészen bizonyosan mindenki kapott már, aki csak írni és
olvasni tud és az elktronik auralma előtt serdült fel. Hogy még prezíbben vehesd az üzenetemet, a cédula papíralapú, nem
elektronikus, nem képernyedt.
Arra a sajnálatos tényre is rá kell ébresszelek, hogy a legtöbb mai kultúrából ez
a fajta üzenés kiveszett. Eltűnt. Mára már
nem így hagynak egymásnak üzenetet a barátok, szülők a gyermekeknek, gyermekek a
felmenőknek, szülők egymás között, srácok
a padban, gyűlésen a munkatársak, szerelmesek titkos-érzelmes jelzéseket. Ma minden
a digitális térben zajlik, kódolva vagy bárki
által hozzáférhetően. Mobil telefonon, SMSben, e-mailen.
Egy kivétel még van, a Siratófal Jeruzsálemben. Vallásos emberek (és nem csak)
aprócska üzeneteket dugdosnak a Nyugati
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hogy többre vagyok képes, mint amit magamról feltételeztem, és ez a tudat sokkal bátrabbá, magabiztosabbá tett. Amikor lejárt az egy év, amire a
szerződésem szólt, lehetőségem lett volna hosszabbítani, de én a hazatérést választottam. Egy régi
vágyamat követve felvételiztem a pszichológia
szakra. Két évet végeztem el, aztán egy furcsa, esztelen szerelem erről az útról is lesodort. Őszintén
szólva nem bánom, hogy így alakult, másként
ugyanis nem találtam volna rá az igazi szenvedélyemre, a fodrászatra. Az akkori barátom nővérének volt egy fodrászszalonja, ő kívántatta meg
velem a mesterséget, amit titokban már kislányként
csodáltam. Mire a tanfolyamot elvégeztem, a párkapcsolatomból már semmi sem volt, a sógornőjelöltemmel azonban megmaradt a barátság. Egy
ideig nála dolgoztam, aztán úgy éreztem, ideje önállósodni. A fodrásztanfolyamon összebarátkoztam
két lánnyal. Felvettem velük a kapcsolatot, és ők
beleegyeztek, hogy közösen nyissunk egy szalont.
A kezdeti nehézségek ellenére nagyon izgalmas és
szép időszak kezdődött akkor az életemben. Addig
volt zötyögős az egész, amíg sikerült kialakítanunk
a klienskört, de ez pár hónap alatt összejött. Nagyon élveztem, hogy szinte minden szépülni jövő
hölgy a bizalmába fogadott, családról, munkáról
és sok másról is meséltek, néha pedig tanácsot is
kértek tőlem vendégek. Időnként megrázó történeteket is hallottam, amelyekről persze nem beszélhetek. De a lényeg, hogy egy-egy új frizura
megszületésével párhuzamosan életutak tárultak fel
előttem, és ez annyira magával ragadott, hogy a
nap végén, akár tíz óra lábon állás után sem éreztem fáradtságot. Néha vicces jelenetek is lezajlottak a szalonban, például zárás előtt két egyforma
kabát összecserélődött, és a tulajdonosaik csak otthon vették észre a bakit. Érdekes módon mindketten
a kabátjukban tartották a mobiltelefonjukat, és
amikor a másik mobilján megtalálták a számomat,
és egymás után felhívtak, hirtelen azt sem tudtam,
kivel beszélek. Kicsit olyan volt, mintha egy kabaré-előadás szereplői lennénk.
– Gondolom, így szilveszter táján most is sok a
munka – jegyeztem meg a beszélgetésünk végén.
– Erre a felvetésre tavaly még sűrűn bólogattam
volna, de a koronavírus-járvány ezen is változtatott – felhősödött el Katalin tekintete. – A karantén
idején, amikor be kellett zárni a szalont, sokan hívtak haza hajat vágatni, festetni, de nem kockáztattam. Most fogadhatjuk a vendégeket, csak nem
igazán van kit. A törzsvendégek persze be-betérnek
hozzánk, de a szilveszteri telt házról ezúttal csak
álmodozhatunk. Talán majd tavaszra visszatér a
régi munkaritmus, vagy legalább valamennyi belőle. De az új esztendő mást is ígér. A németországi
,,családommal” nem szakadt meg a kapcsolat, mi
több, nemrég hívtak meg a fiatalabbik lány esküvőjére. Áprilisban lenne a nagy nap, ha a járványhelyzet megengedi. Én mindenesetre lélekben már
készülök rá. És még sok más jóra, amit 2021 tartogathat.

Üzenőfal

Fal réseibe, abban a hitben, hogy Ő megkapja, elolvassa, vágyait teljesíti örvendetes
visszajelzés formájában. És abban a hitben,
hogy ez a fal egy darab a szétrombolt Salamon templomából.
Évtizedeken keresztül előttünk is állott egy
konkrét fal (Berlinben igaziból), és annak
réseibe próbáltunk belecsempészni üzenetet
odaátra – több-kevesebb sikerrel. Volt, aki
átlépte a falat és üzent,
de már rádión keresztül. Kódolt levélben,
amit előbb a Rigó/Borsos Tamás utcában olvastak el. Ott volt a
„kék szeműek” rezidenciája.
Mostanra már nem ragadható meg, nem
tehető el, nem jelent majd talányt, amikor
harminc-ötven év múltán váratlanul előbukkan a semmiből egy cédula, egy rövid firkálmány. Pedig egykor milyen fontos,
elfogadott, könnyedén kezelhető, elterjedt és
terjesztett volt. Alkalomadtán összegyűrhető
és lenyelhető volt, ha éppen közeledett a felügyelő tanár és vészjósolóan kérdőre vont:
mit firkálsz ott, édes fiam?, add csak ide! Ezt
az ötletet, megoldási módozatot, menekülési
útvonalat azokból a filmekből és elbeszélésekből tanultuk, amelyekben egy elmúlt, látszólag győzedelmes, valójában bukásában a

Bye, bye Erasmus

Az EU oktatási csereprogramját is
otthagyják a britek

Az Európai Unióval együtt az EU
oktatási csereprogramját, az
Erasmust is otthagyják a britek.
A jövő évtől az Egyesült Királyság hallgatói nem választhatnak egy-két félévre európai
egyetemet, és az uniós diákok
sem célozhatnak meg brit felsőoktatási intézményt a korábbi
feltételek mellett.

Mózes Edith

A brit kormány úgy döntött, nem finanszírozza tovább az ország Erasmus-tagságát, amiben évente mintegy
200 ezer (ebből kb. 15 ezer brit) hallgató vesz/vett részt.
Az uniós brexit-főtárgyaló, Michel
Barnier úgy fogalmazott: „a brit kormánynak a polgárok mobilitását befolyásoló döntése nem méltó történelmi
kapcsolatainkhoz”.
Boris Johnson brit kormányfő januárban még azt mondta, a brexit nem
fenyegeti az Erasmust. Helyette saját
csereprogramot indítanak, amit Alan
Turning matematikusról neveznek el,
és kiterjesztik az egész világra.

„Nem azt történt, amit vártunk”

Vivienne Stern, egy nemzetközi oktatással foglalkozó brit szervezet igazgatója szerint „a kormányra jelenleg
nehezedő összes pénzügyi nyomás

társadalmakat minden ízében megrázkódtató ideológia és politikai illegalitás odaszegezettjei meséltek röpcés hőstetteikről.
Kegyetlen vallatóikról és sikeres harcaikról.
Ha azonban békesebb vizekre evezünk,
akkor ezek a mára eltűnt kis üzenetek, amelyeket odafirkantottunk egy hirtelenjében
kitépett füzetlapra, leszakított újságszélre,
számla vagy értesítés
hátára, egy könyv üres
lapjára, a konyha falára
ragasztottunk,
üzenőmágnes alá csúsztattunk, hogy aszongya „Leszaladtam kenyért”; „Vegyél sálatsapkát, kutyafüle!”; „Elmentem a bányába,
csók, a hét törpe”; „Kiégett a villany, nincs
itthon körte. Vegyél, léci, léci”; „Sajnálom,
el kellett rohannom. Nincs ebéd. Oldd meg
valahogy” stb. Máskor egy hosszú gyűlésen
rajzoltál valamit, az előadót, a felszólalót, a
dirit, volt hozzá egy csípős megjegyzésed,
aztán összehajtottad és átküldted (dobtad,
kézről kézre adattad) a másiknak, akiről tudtad, hogy nem fog elárulni, ugyanúgy unja a
banánt, mint te.
Van, aki eltette ezeket az iskolai, egyetemi,
munkahelyi jegyzéseket. Egy dobozba, egy
füzet lapjai közé süllyesztve. Évekig nem

miatt nem logikus, hogy egy nagyvonalúan finanszírozott új oktatási csereprogramot indít. Tehát nem azt
történt, amit vártunk. De a lényeg az,
hogy a legjobban kihasználjuk majd
a Turning-program adta lehetőségeket.”
Az északír hallgatók továbbra is
hozzáférnek az Erasmus-programhoz
egy Írországgal kötött különmegállapodás révén, de skótok és a walesiek
már nem – regionális vezetőik csalódottsága ellenére.
Szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a külföldi hallgatók számának jelentős visszaesése várható a brit
egyetemeken.
„Az eddig biztosított finanszírozási
mechanizmus már nem lesz elérhető
az uniós erasmusos hallgatók számára. Így akkor – hacsak nem kapnak
nemzeti vagy regionális kormányzatoktól célzott forrást rá – aligha vállalkoznak arra, hogy az Egyesült
Királyság bármely egyetemén tanuljanak” – véli a Glasgow-i Egyetem jogászprofesszora,
Paul
James
Cantwell.
Az Európai Unió a 33 éve futó hallgatói csereprogramjára az egyik legbüszkébb. Az évek során az
Erasmusba unión kívüli országok is
becsatlakoztak – a britek pedig ki-…
(Forrás: euronews)

Forrás: international.univie.ac.at

gondol rá. El is felejtette, hogy egykor olyan
üzengetős üzemmódban vészelte át az órákat, heteket, osztályokat, helyi diktatúrákat.
Vidám percek emlékei tulajdonképpen. Vagy
a mindennapoké, a szükségé és muszájé, a
váratlan és a nemszeretem lenyomatai.
Neked még mondanak valamit, másnak már
nem. Vagy már te is értetlenül bámulsz
rájuk, és megpróbálod megfejteni: mikor,
hol, kitől kaptad, mit jelentsen ez a pár szó,
egy szó sok kérdő- vagy felkiáltójellel. Miért
őrizted meg, miért őrzte meg apa-anya,
mihez kapcsolódott...? Ha kivándorolsz, elköltözöl, szinte bizonyos, nem ezeket fogod
átmenteni új honodba (otthonodba). Nem
„ők” lesznek azok az írásművek, amelyeket majd a 21-22. század kutatói nagy
kincsként fognak kezelni, vagy amelyekre az
irodalomtörténészek hivatkozni fognak, a
művelődés kutatói pedig pótolhatatlan relikviaként utalnak majd. Felejtős. A műfaj
maga felejtős.
Pedig emlékeztethetne arra, hogy anya
évekig délután tanított, hogy angolórára jártál Zichy grófnőhöz egy olyan korban,
amikor angolul tudni egyenlő volt a honárulással, hogy kisfiad elment szánkózni,
és odaírta ákombákom betűkkel ékezetek
nélkül: „lemetem szakazi, szurkuletkor
jovok”.
Nem tudom, ha tényleg feljött szürkületkor, vagy csak emlékek szürkülnek menthetetlenül, és a régi szánkó korhad…

Szilveszteri verses showder
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Modern kori csujogatók NMK-módra
Közel ide Esztelnek,
akkor jöjj, ha tesztelnek!
Iha-iha-ihaha!
Ne kerülgess, hasztalan,
ha a pofád maszktalan!
Így tedd rá!

Kotrocsényben kurta kucsma
Év végi versmutáció

Kotrocsényben kurta kucsma,
Nyugodjunk le, nem lesz puccs ma!
Talán még akkor sem lenne,
Ha az éj nem közelegne.

Az éjszaka közeledik,
Már senki sem közlekedik.
Megegyeztek, kikötötték,
Nem lehet úr a sötétség!

Ide nézz a figurára,
ráérsz még a vakcinára!
U-jujúúú!

Perdülj táncra, Európa,
kiskanállal áld a pópa!
Ne bomolj!

Az agyamat eldobom,
ölelkezzünk flashmobon!
Halleluja!
Ne gondolj a koronámra,
ülj inkább a boronámra!
Le azon!

„Húzd rá, bajtárs, zengjél, torok!
Éljenek a szenátorok!
Kimaradtunk, nincs több tárca!”
Rikoltozza néhány cáca.

Van, ki ordít, másik gagyog,
Bekopognak a háznagyok:
„Az uraság kormányra vár,
Késő van már, zárjon a bár!”

„Ördög bújjék az uradba,
Küldjék már le a pokolba!”
„Szólj, manele, csak azért is,
Ha éppen az EU kért is!”

Megint jőnek, csengőt ráznak,
De mind szólhatnak a Háznak!
„Karantén van, sok a beteg!”
„Ilyet én is üzenhetek!”

Végül mégis virradóra
Elindulnak nyugovóra.
Véget vetnek a zenének,
Csend lesz? „Kell az a fenének!”

Én nem értem, lehet, te se,
ki kinek a felettese.
Melyik Ali? Ki a basa?
Ki kinek az alattasa?
Ki a főnök? Ki a titkár?
Mikor ki és kinek diktál?
Éppen ki és kit riasztgat?
Valójában ki igazgat?

Házon belül mért van vita?
Ki igazán Johannita?
Ki az, aki későn futott,
s neki csak egy kis polc jutott?

A parlament bezzeg hangos,
Fényárban áll, minden flancos.
Képviselők kurjongatnak,
Szinte reng belé az ablak.

„Új a pártom, aranyvirág,
Hadd csodálja meg a világ!
Ősi gárda, hősök kasztja,
Ráadásul nincsen maszkja!”

Koalíciós (v)iszonyrendszer

E szép lánynak itt a helye,
virtuális a pendelye!
Hadd lássuk!

Figyelj, rózsám, ne nézz vissza,
Vonuljunk be home office-ba!
Csak halkan!
Ne csámcsogj a titkokon,
elmondom a TikTokon!
Csiba, te!

Ne ugrálgass, mit mind intsz,
táncház ez, nem zoom meetings!
Most húzd rá!
Férjhez megyek még kilencszer,
így leszek majd influencer!
Kattintsál!
Facér, nincs most senkije,
százlájkos a szelfije!
Ugorj hát!

Megy a kecske, lóg a csecse,
így jár, hogyha nincs sznepcsete!
Mek-mek-mek!

Az sem baj, hisz sok kis polc van,
államtitkár is vagy nyolcvan.
Ha nem csurran, úgyis cseppen,
s máris több lapul a zsebben!
Ha nem minden, bár fele!
Így megy fentről lefele.
Nagy dolog a hatalom,
a székemet nem adom!
Érthető a csízió,
vivát, koalíció!
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Kiss családi szógyűjtemény magyaros rigmusra

Koncert helyett hangverseny volt,
fotó helyett fénykép.
Idegen szók öntöttek el,
idegem nem tépték!
Lárva helyett álcát mondtunk,
alga helyett moszatot.
Nem vettünk át más nyelvekből
fölösleges kacatot.
Szélsőséges, rendkívüli
volt, ami ma extrém,
a tanfolyam ma csak kurzus.
Mi ez, ha nem agyrém!

Földrész volt a kontinens, és
ki tudja azt vajon még,
hogy a híres kompromisszum
egyszerűen egyezség?
A gyógymód ma terápia!
A viszály ma konfliktus.
Vetélytárs volt a rivális,
sértés volt – s nem inzultus…

Orvos ma nem megállapít,
hanem diagnosztizál.
A kétkedő szkeptikus ma,
tétovázó: hezitál…

Már a nemzedék sem ízlik,
csak a generáció!
És a minősítő verseny
ma kvalifikáció…

A döntős ma finalista,
s a döntő a finálé…
Számlát ezért olaszoknak
a miniszter kínál-é ?

Régen, aki rögtönzött, az ma
csupán improvizál,
s aki régen elmélkedett:
az ma teoretizál!

Hagyományos? Micsoda szó!
Említeni kár is,
hisz jóval előkelőbb a
tradicionális!

Régen, egykor volt az anno,
vagy más szóval hajdanán.
Melyik szó szebb? Nyelvészgárda
kapjon ezen hajba tán...

Visszapillantás – de szép szó !
Ám a kor szelleme megró,
ha a múltakon merengek
és nem úgy mondom, hogy retro…

A szervátültetés ma
csupán transzplantáció
(mely muskátli esetében
ugyanaz a büszke szó…)

Új divatszók sereglenek:
regnál, ráta, dominál…
S aki régen beszélgetett,
ma már csak kommunikál!

S a virágpor – kérdem én, hogy
mit vétett a magyarnak –,
mit a bárgyú pollen szóval
kiirtani akarnak?

Ám a rosszra még rosszabb jön,
s a koncentrál messze száll:
újmagyarban a „legkúlabb”
szorgalmasan fókuszál!!!

Fizikálisan jön rendbe
a sportoló mára már.
Hogy testileg jobb szó lenne,
eltitkoljuk ugyebár…
Tömegvonzás ma már nincs, csak
gravitáció!
S a tüntetés fölfalta a
demonstráció…

Sztráda az autópálya,
és ilyet meg ki hihet?
Tünetet mondtunk vidáman
a szimptóma helyett!

A törzsasztalnál a pénz hatalmáról beszélgettek.
– Ó, pénz, te kegyetlen, aljas nagyhatalom!
– sóhajtott föl egy költői lelkületű fiatal színész, aki nyilván nagyon keveset őrizhetett
magánál ebből a kegyetlen nagyhatalomból.
Mire szigorú hangon megszólalt egy másik
fiatal:
– Pardon – mondotta –, a távollevőkről vagy
jót, vagy semmit.

Magánosítás? Mily rémes!
Kiszáradna a Sió?
Ha nem mondod azonnal, hogy
privatizáció?

A szerves ma organikus,
ünnepély ma fesztivál…
Összpontosít? Régen kihalt.
Ma mindenki koncentrál!

Ifjúsági junior lett,
új játékos debütál,
és a bőrápoló szerben
a formula hidratál…

A pénz hatalma

Kávéházi örökzöldek

Emblematikust mondanak;
a jelképes mért nem jó?
Sírjában forog szerintem
mindenik nyelvújító…

Ki inspirál, ihlet, sugall,
avagy akár ösztönöz.
Ki az, aki magyar szókat
elűz és bebörtönöz?!

Identitás? Azonosság!
Mért jobb itt az idegen?
Petíció? Folyamodvány!
Kit hagy mindez hidegen?
Akartok még botránkozni?
A helyzet nem elég „tré”?
Mit keres a magyar nyelvben
egy ilyen szó, mint a spré?

Hová a vesszőt?

Almássy Endre, a szegediek kedvelt direktora nagy búsan üldögél a Kassban. Faggatják,
hogy miért olyan szomorú. A direktor monoton
hangon, szünetek nélkül a következő feleletet
adja:
– A feleségem Pesten van hál’ istennek holnap hazajön –, azután hozzáfűzi:
– Rátok bízom, hogy a vesszőt a hálisten elé
vagy utána tegyétek.

Szerepcsere

A Lakájok egyik előadásán történt, hogy
Szomory Dezső megkérdezte a színfalak mögött a sofőrként szereplő Hegedűs Gyulát:
– Mondja, ha Rockefeller meghívná sofőrnek 500.000 korona fizetéssel, elmenne hozzá?
– El én! – válaszolta Hegedűs.
Szomory néhány pillanatig elgondolkozott,
majd mosolygó tekintettel így szólt:
– Az első eset, hogy inkább szeretnék Rockefeller lenni, mint Szomory Dezső.

Pufi fél

Huszár Károly, akinek étvágyáról hőskölteményeket írtak már, megvető lekicsinyléssel
méri a tányérján levő hatalmas sertéskaréjt.
– Mért nem eszel már? – kérdik tőle.
– Meleg.
– Hát mért nem fújod?
– Félek – szól keserű hangon Pufi –, nagyon
félek, hogy elfújom.

– Hogy van Csekélységed?
Hallotta ezt a szólást Kálmán Imre is, akit
most soroztak újra Budapesten, és kövérsége
miatt untauglichnak találtak. Kálmán, Szerémyvel találkozván tréfásan szólt oda neki:
– Mikor találsz ki egy újabb címet?
– Majd igyekszem – szólt Szerémy –, kitalálok valamit. Különben hogy van Alkalmatlanságod?

Az orrán keresztül

Egy fiatal és tehetséges színész igencsak
sokat beszél, pedig életében talán kétszer sem
beszélt igazat.
Pedig roppantul közlékeny. És elég kellemetlenül, rettenetes orrhangon füllenti el kisded történeteit.
A múltkor Latabár Kálmánt, a Király Színház népszerű tagját fogta meg, és rettenetes
rémhistóriákat kezdett el neki mesélni.
– Csak nem gondolod, hogy elhiszem, hogy
igaz ez...
– Kételkedsz a szavamban? Tudhatnád,
hogy soha hazug szó nem jött ki a számon.
– Tudom – felelte Latabár –, mert az orrodon keresztül beszélsz.

Keszi bácsi kritikája

A Nemzeti Színház legutóbbi főpróbáján
történt. A kritikusok és írók egész csoportja
vette körül Keszi bácsit, a kitűnő tollú, éles
szemű Keszler Józsefet.
Darabról beszéltek és kritikáról. Valaki megjegyezte:
– Kíváncsi vagyok, milyen lesz a kritikája,
Keszi bácsi.
– Elhiheti – szólt közbe egy női hang –, sokszor a kritika ezerszer jobban érdekel bennünket, mint maga a darab.
A társaság kritikusokból álló része gyorsan
hajlandó volt akceptálni ezt a véleményt, és néhány perc múlva már ott tartottak, hogy a darab
a kritika mellett egészen másodrangú jelentőségű.
Ezen már elmosolyodott Keszi bácsi, és
Lengyel Menyhérthez fordulva tréfásan megjegyezte:
– Van egy jó kritikám, kérlek, nem írnál
hozzá egy darabot?

Melyik oldalára írjunk?

Tóth Imre levelet kapott egy ismeretlen drámaírótól. „Mielőtt nyolcfelvonásos drámámat
a Nemzeti Színházhoz benyújtanám, tisztelettel kérem, méltóztassék postafordultával velem
közölni, hogy a drámát a papír melyik oldalára
kell írni?”
Tóth Imre postafordultával válaszolt, mégpedig saját kezű levélben. A levélben ez állott:
Újévi pofon
Egy közismert álhírlapíró, aki nem ál álhír- „Igen tisztelt uram! A papírnak egyik oldalára
lapíró, hanem hivatásos álhírlapíró, szilveszter sem kell írni. Tisztelettel Tóth Imre.”
éjszakáján bevetődött az egyik bohémkávé- Mit jelent az a négy betű?
házba. Alighogy betette a lábát az ajtón, odaA Mágnás Miska bemutatója előtt mindenki
ugrott hozzá egy hatalmas tenyér, és óriási nevetett és ragyogott a Király Színházban, csak
pofont kapott tőle.
Latabár duzzogott, panaszkodott.
Az álhírlapíró felvette a földről a kalapját, a
– Nagyon kicsi a szerepem!...
kabátja ujjával letisztította róla a port, és csak
Latyi nagyon kevesellte a szerepét, mert
ennyit jegyzett meg :
akkor még nem tudta, hogy ez az alakítása mi– Na, ez az esztendő is jól kezdődik.
lyen nagy sikerekhez fogja juttatni.
Aztán oda szólította a pincért.
Szirmai Albert, a zeneszerző viszont, hogy
– Kérek egy világos kávét külön habbal és a duzzogó Latabárt megbékítse, elment egy ékegy kockacukrot hozzá.
szerüzletbe, és minden eddigi szokástól eltérően
már a premier előtt vett egy
Mit jelent a B. Ú. É. K.?
cigarettatárcát,
és a következőket vésette bele:
Gábor Andor, aki az új Szirmai-operett ver„Latyikám,
nyíltan
kívánom a sikert a premieseit írta Bakonyi Károly könyvéhez, újév alkalmából mindkét szerzőtársának gratulált. ren. Emlékül
A szöveg négy betűjét karikába foglaltatta
Bakonyinak ezt írta egy kártyára:
Szirmai:
„Ny. k. a. s.”
Büszkén Utalok Ékes Költeményeimre!
Ennek a négy betűnek valami rejtélyes jeSzirmai Albertnek pedig a következő gratulentése van. Lehet, hogy azt jelenteni, hogy:
lációt küldte:
Betéteim Újból Értékesebbek Kompozíciód- „Nyárig kihúzzuk a slágert”, lehet, hogy mást,
de bizonyos, hogy a Mágnás Miska nagy sikenál.
A két társszerző persze nem hagyta magát. réről szól.
A Színházi Élet 1913-as, 1915-ös és 1916Mind a ketten nyomban válaszoltak az újévi
os
számaiból ollózta: Bölöni Domokos
megemlékezésre. Éspedig Bakonyi így:
Büszkébben Utalok Én Könyvemre.
Szirmai Albert pedig ezt felelte:
Bolondság Ugrálni. Én Komponálok!

Hogy van, hogy van?

Szerémy Zoltán, a vígszínházi tréfák nagymestere egy idő óta megunta, hogy tréfásan
Nagyságodnak meg Méltóságodnak szólítgassa az embereket. Új címet talált ki. Így szólítja ismerőseit:
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A természet kalendáriuma (CDXLIII.)

Kiss Székely Zoltán

Hej, regö-rejtem, regét rejtem.
Kelj fel, gazda, már ne aludjál,
fénybe mártva itt vagyok,
nőnek már a nappalok,
henyélni kár.
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Kedei Zoltán emlékének

Hej, regö-rejtem, regét rejtem.
Az isteni szeretet
adjon nekünk életet,
didergő gyertyafényeket,
böjtös kis melegségeket –
– anyám nyelvén szól az ének –,
ríni most kár.

Az alakoskodás ritka, de a láncos bot, amiXXI. század eleji pogány regösének. Mai vel a taktust ütögették, esetleg a köcsögduda
sétánkat ezt mormolva indítom.
maradt. Általában legények regöltek, de
szinte kizárólagosan lányos házaknál. TöbbHej, regö-rejtem, regét rejtem.
szakaszos énekük a jöttüket bejelentő beveTájban, fényben elrejtőztem,
zetés után jókívánságokat halmoz a gazdára.
nap nap után hadba mentem,
szép szavakkal verekedtem,
Hej, regö-rejtem, regét rejtem.
bánkódni kár.
A táltos akarat
sebes folyóvíz alatt
A karácsonyolásról írja Bogdán István a
ad sok kövér halat,
Régi magyar mulatságokban, hogy 26-án,
zöld selyem pázsiton,
Szent István napján, a legények felköszöntötték
ott legelő szarvason,
a falu Istvánjait. E nap azonban a regölésé is.
csodaszarvas-agancson
égő gyertyát.
Hej, regö-rejtem, regét rejtem.
Regösének, regösének,
Néha a karácsonyi csoda is megjelenítődik.
bujdoklása remény fényének,
gyertyalángnyi melegségnek,
Hej, regö-rejtem, regét rejtem.
rég megígért üdvösségnek,
Láng gyulladván gyulladjék,
dalba bújtatott reménynek,
kisded altatván aludjék,
hiánya a megértésnek,
szeme fénye viduljék,
fáj, nagyon fáj.
ajka emlőre simuljék,

még ha is fáj.
korában, hogy a német nyelven tanulásra szoEz az ősi napfordulati, jórészt ókori ererított tanítványain segítsen, magyarra fordídetű dramatikus alakoskodó tevékenység, ilMindenképpen összefonódik a növekvő, totta s 1855-ben kiadta Schabus Jakab
letve a párokat összevarázsoló művelet
megváltó fénybe vetett hittel.
iskolakönyvét Könnyenérthető alapelemei a
Európa új népeinél is tovább élt.
természettannak alsó reál- és gimnáziumi isHej, regö-rejtem, regét rejtem.
kolák számára címen. Népszerű csillagászat
Hej, regö-rejtem, regét rejtem.
Itt nő, aki majd megvált,
című művét a Magyar Tudományos AkadéŐsök árnyán,
szelídségét hadd szeressem,
mia díjjal jutalmazta.
turul szárnyán
biztatásra legyen merszem,
Emese álma kerekedik,
1865-ben született Róth Miksa. Legfonkenyeremből
ki-ki messen,
rege fonala szétesik.
tosabb alkotásai a kassai dóm Szent Mihályhitéből ki-ki vehessen,
Ki jön ma táltos paripán,
kápolnájában, a kecskeméti városházán, az
Tisztelni a fény Urát
ki jár jegybe e szűz után?
Országházban, a szabadkai városházában, a
neki kijár.
Holló mondja keresztfán:
Lipótmezei Elmegyógyintézet kápolnájában
kár, nagyon kár.
láthatók. A Kultúrpalotában, a Tükörterem és
Folytassunk sétánkat olyan természettudoa Kisterem üvegmozaikjai Marosvásárhely
Az állati alakoskodók elleni állandó egy- mány-történeti megállóhelyek felkeresésével, kincsei, identitásunk részévé váltak.
házi tilalom az ősi bikát és szarvast kikop- amelyek éppen szilveszter közeledtével sikDecember 27. János apostolé. A tanítvátatta, de búvópatakként nálunk részint az kadnak el, maradnak említetlenül.
nyok
legfiatalabbja ő, s egyben a Jelenések
December 26. 1742-ben e nap született
óhazabeli sámánok, részint az új hazában kikönyve
aggastyán szerzője. A János-pohár a
alakult királyi mulattatók, énekmondók, a re- Gyulafehérváron Born Ignác minerológus és napján tartott borszentelésből s egy legendágeológus. Mária Terézia 1776-ban megbízta
gösök tevékenysége is továbbfejlesztette.
a bécsi császári természetrajzi gyűjtemény ból fakad: Aristodemost akarván megtérírendezésével. Kezdeményezésére hívták teni, megitta a mérgezett bort, de az nem
Hej te regés, hej te regős,
össze Selmecbánya mellett, Szklenón az első ártott meg neki. Innen ered a János-pohár búbolond voltál, tán eszelős,
nemzetközi geológiai és bányászati kong- csúital gyakorlata is. A szokást a szászok holáncos botod, köcsögdudád
resszust 1786-ban. Érdemeiért több külföldi nosították meg Erdélyben, s neve ráragadt az
elvették. Tán elvesztetted?
akadémia (Szentpétervár, Göttingen) tagjává áldomásitalra is.
Kín, nyomor és becsület,
Ugyane nap, 1571-ben született a csillaválasztotta. Tökéletesítette az arany- és ezüsttisztelet az élőknek,
gász
Johannes Kepler, 1822-ben a mikrobiércek higannyal történő feldolgozását, a fonneked is jár.
csorozást és az amalgámozást. Elsőként ológus Louis Pasteur. 1831-ben e nap indult
A reg, regös, regölés varázst, varázslót, va- fordult szembe az alkímiával, a vegyészeti is- világ körüli útjára Charles Darwin.
December 28. az aprószentek napja. Kr. u.
rázslást, varázsigét jelent. A regösének szö- meretek iskolában való oktatását követelve.
1819-ben született Hollósy Jenő Juszti- II. század óta emlékeznek azokra az ártatlan
vege sokszor érthetetlenül eltorzult, de
nián csillagász, bencés apát. Soproni tanár kisdedekre, akiket a Máté evangéliumában
magyar nyelvi mivolta végig megmaradt.
feljegyzett jámbor hagyomány szerint Heródes Betlehemben és környékén azzal a szándékkal mészároltatott le, hogy köztük a
zsidók Messiását, féltett trónja követelőjét is
leölesse. Az ünnep időpontja jó sokáig ingadozott, a karácsonytáji többi emléknappal
együtt. Ennek oka, hogy ennek az ünnepkörnek a középpontja régebben a vízkereszt volt.
Innen csak a IV. század vége felé tevődött át
Jézus születésnapjára, azaz az ifjabb karácsonyra.
Az aprószentek napja különben már az
evangélium tanúsága szerint is szorosabb
kapcsolatban állott a vízkereszttel: ez a napkeleti bölcsek hódolatának az emléknapja.
Hisz a Heródes öldökléséről szóló bibliai történet a mágusok jöttéről szól, s abból indul
ki, hogy a mágusok Heródestől tudakolják a
zsidók újszülött királyának hollétét, kinek
csillaga őket Júdeába vezérelte. A karácsonynyal való szorosabb kapcsolat különben már
csak azért sem lehet régibb az V. századnál,
Róth Miksa: Pax – az 1898–1900-as párizsi világkiállítás ezüstérmes alkotása
sőt talán ennél is fiatalabb, mert az aprószen-

Kedei Zoltán: Újrakezdés

tek napját megelőző két ünnep kijelölése is a
karácsony dátumának végleges megállapításától függött. Ez pedig, jóllehet már 554-ből
említi egy római ünnepjegyzék, legalább a
nyugati egyházat illetőleg, általánossá csak
Justinianus császár törvénykezése után
vált.
Apor Péter a Metamorphosisban utal a lányok vesszőzésére, akárcsak Bod Péter a
gyermekekére, ekképpen:
Ezen a napon a gyermeketskéket jó reggel
vesszővel megütögetik az Atyák vagy mások
annak emlékezetére, hogy gyermekek szenvedtek a’ Kristusért, ’s ezeknek-is szenvedni
kell a’ világi életben.
Az aprószentek napi korbácsolás (suprikálás, csapulás, mustározás) ma is az egész országban ismert. Utalnak a mondókák arra is,
hogy a vesszőzés elűzi a keléseket, betegségeket (szófogadó légy, egészséges légy, friss
légy, keléses ne légy).
December 31. I. (Szent) Szilveszter emlékünnepe. Pápaságának idején (314–335)
Nagy Konstantin császár az állam első intézményévé emelte a katolikus egyházat.
Az évkezdet mindenhol jelképes vízválasztó – téltemetés, télkiverés, az óév kiharangozása. A bő termést biztosító, gonoszűző
szokások korcs utódai a mai szilveszteréji
„balhézások”. A szilveszteri-újévi szerencsejelképek: a kéményseprő, négylevelű lóhere,
patkó, lencse s főleg a malac szintén régi szokások túlélő tanúi.
Január 1. a béke világnapja 1984 óta. VI.
Pál pápa kezdeményezésére ez a nap arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben
törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és mindennel az
egész világon.
Te tünde fény! futó reménység vagy te,
forgó századoknak ritka éke:
zengő szavakkal s egyre lelkesebben
szóltam hozzád könnyüléptü béke!

Himnusz a békéről. Radnóti Miklós gondolatai ezek 1938-ból.
Kedves Olvasóm, itt befejezem újévköszöntő óévi sétánkat –
Hej, regö-rejtem, regét rejtem.

– az újrakezdés reményével kívánva bort,
búzát, békességet, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, Szilveszter napján

BÚÉK!
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A DECEMBERI ÉVFORDULÓK (3.)

Tóth Tünde,
Marosvásárhely, Armoniei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
KOLINOVICS; MÁRKUS; BÉLY; GOZZI; DUMAS; LOOS;
SZÉCHÉNYI; SOMSSICH
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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című pályázat nyertesei:
Török Tünde,
Marosvásárhely, L. Rebreanu u.
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Megfejtések
a december 24-i számból:

Miniskandi:
A lórúgás; Golyóstoll

Skandi:
Antoine Laurent Lavoisier;
Francia; A modern kémia
atyja; Az égés oxidáció

KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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Szerkeszti: Kiss Éva
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VÍZSZINTES: 1. A mondás első része. 9. Nagy testű papagáj. 10. Ezra Mannon fia.
11. A gyilkos galóca tudományos neve. 16. Cremonai hegedűkészítő család. 18. Túl
gyorsan beszélő. 19. Barát (spanyol). 20. Sziget La Rochelle közelében. 21. Hanga. 22.
Autonóm terület (röv.). 23. Japán drámai műfaj. 24. Könnyezik. 25. Csüng. 26. A magyarokhoz csatlakozott néptöredék. 29. Repülőtéri szolgáltatás. 32. Francia–belga folyó.
34. Bolek párja. 36. … Lisa (Gioconda). 37. Mégis, párosan! 38. Hatból kettő! 40. Menj!
(olasz). 41. Juhistálló. 43. Előtag: kép. 45. Barát (francia). 46. Kettőzve: Thor Heyerdahl
naplója. 48. Működést megszüntető. 50. Latin előtag: keresztül, túl. 52. Cipész szerszáma.
FÜGGŐLEGES: 1. Lengyel futballsztár. 2. Erika egyik becézése. 3. Rag, a -ve párja.
4. Villamos töltések mozgása. 5. Párizsi utcagyerek (V. Hugo szerint). 6. Sportfogadás.
7. Három (orosz). 8. A szabadba. 11. A mondás befejezése. 12. Művészettörténész (Ernő).
13. Verona folyója. 14. Rag, a -nek párja. 15. Közel-keleti állam. 17. Díjért folyó antik
verseny. 19. Chateaubriand kisregénye. 20. Hasad a tó jege. 22. Eleve (latin). 24. Hosszú
női sál. 27. Az alumínium vegyjele. 28. Skálahang. 30. Mosópormárka. 31. Érettségi (rég.,
latin). 33. Halom. 35. Pénzhozam. 39. Visszataszítóan csúnya. 42. A legnépesebb állam.
43. A vizsga része! 44. Gyenge minőségű szőlőfajta. 45. Kar (angol). 47. Fürdőszobai
kellék. 49. Római 51. 50. Magad. 51. Néma síp!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 14-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük
kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény
szerepelhet.)
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VÍZSZINTES:
1. A poén. 6. Kis szürke rágcsáló. 7. Indíték.
8. Alá. 9. Dal. 12. A szerelmi költészet múzsája.
14. Nigériai főváros. 16. Erika egyik becézése.
18. Francia területmérték. 19. Dolgozik a kubikos.
FÜGGŐLEGES:
1. Szemtelenül válaszol. 2. Bikavér városa. 3.
Folyadék. 4. Görög sziget. 5. Amerikai író, költő
(Edgar Allan). 10. Unszol. 11. Bicskával vagy
késsel sebez. 13. Fundamentum. 15. Spanyol
arany. 17. Heyerdahl hajója.
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15

5

7

Mi lesz az állammal a kommunizmusban?
–…

É

Meddig lehetett Ádám és Éva a paradicsom-

 ban?

16

–…

VÍZSZINTES:
1. A poén. 6. Bejgli van ilyen. 7. United States
(röv.). 8. Az ezüst vegyjele. 9. Becézett Katalin.
11. Angol ember. 13. Levegő (irod., rég.). 14.
Arra a helyre magasodik. 17. Ergo. 19. Alávaló,
aljas.
FÜGGŐLEGES:
1. Középkori eretnek szekta. 2. Államszövetség. 3. A molibdén vegyjele. 4. Angolul kérdezni.
5. Kárpátaljai nép. 10. Valaminél lentebbi helyen.
12. Habár. 15. Észak-európai nép. 16. Kis katonacsapat. 18. Tova.
L.N.J.

2020. december 31., csütörtök ___________________________________ KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Samaritanus Mentőszolgálat óév végi hőse

Egy szépkorú közösségi adománya

Az óév végéhez közeledve érkezett
nagylelkű felajánlás a Samaritanus
Mentőszolgálat Oxigént Marosvásárhelynek! elnevezésű projektje kivitelezéséhez. A marosvásárhelyi 82 éves
Veress András Endre, a Népújság hűséges előfizetője egy készülék árát
ajánlotta fel és adta át az adománygyűjtő akciót koordináló Marosszéki
Közösségi Alapítvány munkatársának.

Szer Pálosy Piroska
„András bácsi a mi hősünk! Az adományából vásárolt oxigénkoncentrátort róla fogjuk
elnevezni, a készülékre ragasztott cetlire a
nevét nyomtatjuk majd. Az igazi erdélyi szellemiséget képviselő nyugdíjas ezzel a példaértékű gesztussal bizonyította, hogy a
közösség szenior tagjaként is szeretné segíteni a közösségét, a koronavírussal fertőzöttek otthoni kezelését” – újságolta minap
Varga Zsigmond Károly, a Samaritanus Mentőszolgálat vezetője e nemes gesztust. Az ismerősei által Veress Endreként ismert
nyolcvankét esztendős nyugdíjas 2450 lejt
adományozott a mentőszolgálat közösségi
projektjére. Megkeresésünkre azonban viszszafogottan, régivágású úriember szerénységével válaszolt.
„Nem szeretném, ha ebből nagy felhajtást
csinálnának. Úgy éreztem, hogy ez egy nagyon okos ötlet, és a közösség számára hasznos, ezért felajánlottam egy készülék
megvásárlásához szükséges összeget. A bankátutalásokban nem mozgok otthonosan, ezért
kértem meg a mentőszolgálat vezetőjét, hogy
valakit küldjenek a lakásomra, mert
személyesen adnám át az összeget. Így
is történt, december 28-án átadhattam
az adományt a Marosszéki Közösségi
Alapítvány munkatársának, aki számlával igazolta az átvételt” – összegezte
dióhéjban az adakozás gesztusát.
Amint Endre bácsi elmondta, rendkívül hasznosnak tartja a fertőzött betegek otthoni kezelését, mivel az
egészségügyi intézmények túlterheltségét lassan mindenki megtapasztalja.
Az újságban olvasott információk
nyomán tárcsázta a magán-mentőszolgálat diszpécserszolgálatát, és ajánlotta fel egy készülék árát, hogy az
önkéntességi alapon végzett tevékenységet ezáltal is támogassa ebben a bizonytalan járványügyi helyzetben.
„Sosem tudhatjuk, mikor kell igénybe
vegyük a Samaritanus Mentőszolgálatot, ezért meggyőződésem, hogy
érdemes támogatni a tevékenységüket, a projektjeiket. Anyagi támogatásban kellene részesüljenek az egészségbiztosító részéről is, hiszen

mindenki jól jár, ha otthonában kapja meg a
kezelést, azáltal pedig, hogy a betegeket saját
lakásukban ellátják, vállalják, hogy olyan fertőző betegekhez is elmennek, akiket mások
nagy ívben elkerülnek. Ezzel a tevékenységgel épp az egészségügyi rendszer hiányosságait próbálják kitölteni” – osztotta meg
velünk nyolc évtizednyi életbölcsességét
Endre bácsi.

„Fontos az átláthatóság
és kölcsönös bizalom”

Varga Zsigmond Károly, a Samaritanus
Mentőszolgálat vezetője kérdésünkre elmondta, hogy az utóbbi hetekben több mint
80 koronavírussal fertőzött betegen segítettek, akik saját lakásukban gyógyulhattak
meg, nem volt szükség kórházi beutalásra. Az
Oxigént Marosvásárhelynek! projektre a közösség eddig pozitívan reagált. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy számukra fontos az átláthatóság, ezért a bizalom és a kölcsönös tisztelet jegyében, valamint a pénzadományok
elköltésének teljes felelősségével vállalták fel
ezt a projektet, elsőrendűnek tartják a kölcsönös tiszteleten alapuló visszajelzést. Civil
szervezetek, önkéntesek, vállalkozók egyesült erővel támogatják a Samaritanus Mentőszolgálat tevékenységét a koronavírus elleni
harcban folytatott önzetlen tevékenységében,
amellyel a családorvosokat segítik. Az adománnyal az életmentő lélegzetvételhez segítik a fertőzött betegeket ahhoz, hogy a
gyógyulás útján elindulhassanak. Minden
egyes leheletnyi támogatás a vírusfertőzés elleni közös harcban lépéselőnyt jelenthet.

9

A mentőszolgálat vezetője kérdésünkre elmondta, a magánszemélyektől eddig beérkezett legkisebb összeg 15 lej volt, de kaptak
30, 50, 100, 250, 300, 500, 900, 1.000 lejes
adományokat is, minden adakozónak ezúton
is hálásan köszönik a hozzájárulását. Magánszemélytől az eltelt hetekben a legnagyobb
összeget mindannyiuk meglepetésére a 82
éves Veress András Endrétől kapták. Ez idáig
23 magánszemély és öt cég állt az ügy mellé,
magánszemélyektől 7.436 lej érkezett a bankszámlára, a szponzoroktól 17.800 lej. Két hooxigénkoncentrátort
már
mologált
megvásároltak, hatot megrendeltek és kifizettek, azokat januárban szállítják le. 31 darab
homologált pulzoximétert is vásároltak, darabját 114 lejért, 183 darab orrkanült és
három homologált vérnyomásmérőt, darabját
tegről van szó, és ezt a családorvos is alátá236 lejért.
masztja. Más jellegű otthoni beteggondozási
Köszönőlevél, tájékoztatás,
és egészségügyi beavatkozásokat, így a
visszaigazolás
gyorstesztek elvégzését vagy injekció beadáVarga Zsigmond hangsúlyozta, hogy min- sát, infúzió bekötését stb. azonban nem válden támogatónak köszönőlevelet küldenek, lalhatják ingyen, szerény költségvetésük ezt
ugyanakkor visszajelzést is arról, hogy mire nem teszi lehetővé.
költötték az általa adományozott pénzösszeAz oxigénkoncentrátor olyan elektronikus
get. Emellett tájékoztatják, hogy az adomány- működtetésű készülék, amely az oxigént a
ból vásárolt készüléket a megyeszékhely szoba levegőjéből leválasztja és nagyobb
melyik utcájában kezelt beteg vehette koncentrációban adagolja, egyéni, otthoni
igénybe, amennyiben pedig az illető meggyó- használatra tervezték. Az orrkanül segítgyult, kihez került újra a készülék. Ezáltal ségével nagy koncentrációjú oxigént bizminden adományozót folyamatosan tájékoz- tosít közvetlenül a betegnek, ezáltal az oxitatnak a pénzéből vásárolt készülékek, fogyó- génkoncentrátor terápiás hatása egyenértékű
eszközök útjáról, természetesen a betegek más típusú oxigénszállító rendszerek hatásászemélyiségi jogait tiszteletben tartják, sem val.
nevet, sem lakcímet nem tesznek közzé a tájékoztatóik révén. A projekt keretében A Marosszéki Közösségi
20 darab oxigénkoncentrátort, 20 darab Alapítvány támogatása
Az Oxigént Marosvásárhelynek! címet viszabályozható 10 literes oxigénpalackot, fogyóeszközöket: párásító üveget, selő projekt kampányát koordináló Marosorrkanült, nagy hatású HEPA-részecs- széki Közösségi Alapítvány vezetőjét, Gáll
keszűrőket, 200 darab homologált pulz- Sándort az adakozási kedvről és a folyamatoximétert a véroxigénszint-mérésre, 50 ban lévő projektekről kérdeztük. Véleménye
darab homologált vérnyomásmérőt szerint az idén nem tapasztaltak az előző
szándékoznak beszerezni annak érde- évektől eltérő adakozási kedvet, legfeljebb
kében, hogy a kéréseket kielégíthessék. néhány szociális eset mozgatta meg jobban a
A koronavírussal fertőzött és otthoni közösségi adakozást. A Samaritanus Mentőkezelésben részesülő, a családorvos szolgálat projektjét december elejétől népszeáltal követett pácienseket látják el díj- rűsítik, az eltelt időszakban 25.000 lej gyűlt
mentesen a saját személyzettel – orvo- az alapítvány bankszámlájára. A terv: 20 oxisok, egészségügyi személyzet, men- génkoncentrátort, 200 pulzoximétert, vérnyotősök –, valamint a projektben részt másmérőket, orrkanült stb. vásárolni. A
Közösségi Alapítvány bankszámlájára szponvevő önkéntesek segítségével.
Amint a mentőszolgálat vezetője zoroktól és magánszemélyektől egyaránt érhangsúlyozta, mindenekelőtt azon be- keztek pénzadományok. A Samaritanus
tegek számára tesznek elérhetővé pulz- Mentőszolgálat projektje a Marosszéki Köoximétert és vérnyomásmérőt, akik- zösségi Alapítvány https://www.fcmures.org/
nek nincs anyagi lehetőségük azokat ro/doneaza-30.html honlapján támogatható
beszerezni. A koronavírusos betegek az Oxigen pentru Targu-Mures/Oxigént Magyógyulási folyamatában elengedhetet- rosvásárhelynek! program kiválasztásával, illen a vér oxigénszintjének folyamatos letve a Közösségi Alapítvány RO 78 BTRL
mérése, amely a vérnyomás mellett a 0270 1205 J646 58XX bankszámlájára utalbetegség súlyosbodásának vagy a gyógyulási hatók a pénzadományok.
A Marosszéki Közösségi Alapítvány másik
folyamatnak egyik mutatója. Természetesen
a családorvos ajánlása szükséges, és a Sama- projektjének célja a diákok aktív részvétele
ritanus Mentőszolgálat diszpécserszolgálatán gyakorlatok és kísérletek útján, amelyre jaa 0365/400-800-as telefonszámon hétfőtől nuár 5-éig várják a pályázatokat. A Ştiinpéntekig 10–16 óra között lehet igényelni a tescu-Richter 16.000 lejes alap révén 4.000
segítséget. A közösségi projekttel kapcsolatos és 8.000 lej közötti projekteket finanszírozigényléseket díjmentesen végzik, amennyi- nak. Egyelőre azonban csekély a beérkezett
ben bizonyítottan koronavírussal fertőzött be- pályázatok száma – tájékoztatott Gáll Sándor.

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal sajtóközleménye

A koronavírus elleni oltási kampány
előkészítéséről

Fotó: Samaritanus Mentőszolgálat

Szászrégenben két oltóközpont működik majd, az egyik a Dr. Eugen Nicoară Művelődési Házban, a másik az Ifjúsági Parkban levő sportteremben.
Az oltóközpontokat a közegészségügyi igazgatóságok által jóváhagyott rendszerben a
járványügyi szabályoknak megfelelően működtetik. Kialakítanak egy elosztó, egy fogadó,
egy oltás előtti várakozó, az oltásnak helyet adó és a beoltottak megfigyelésére alkalmas
helyiséget.
A koronavírus elleni oltási kampányt Romániában három szakaszban szervezik meg:
Az I. szakaszban a magán- és állami egészségügyi és szociális intézményekben dolgozókat fogadják. 2021. január 4-étől, hétfőtől a szászrégeni Dr. Eugen Nicoară városi
kórházban dolgozó egészségügyi személyzetet oltják be.
A II. szakaszban a magas kockázati tényezőknek kitett – kulcsfontosságú intézményekben – dolgozókat vakcinálják.
A III. szakaszban a lakosságot immunizálják.
A két szászrégeni központ szolgálja ki a következő községeket is: Vajdaszentivány,
Görgényhodák, Erdőlibánfalva, Bátos, Alsóbölkény, Beresztelke, Alsóköhér, Kozmatelke,
Faragó, Görgényszentimre, Alsóidecs, Tekeújfalu, Petele, Görgényoroszfalu, Marosfelfalu
és Mezőkirályfalva.
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Kikapott a PSG-től, így
negyedik lett a Veszprém

A Telekom Veszprém 31-26-ra
kikapott a Paris Saint-Germain csapatától a férfikézilabda Bajnokok
Ligája előző idényéből elhalasztott
kölni négyes döntőjének keddi
bronzmérkőzésén.
A magyar csapatnak kevesebb
mint húsz órával a német THW Kiel
ellen hosszabbításban elveszített
elődöntő után kellett pályára lépnie
a bronzmeccsen. Ez eleinte egyáltalán nem látszott a játékán, hiszen
3-0-val kezdett, majd felváltva születtek a gólok, ám a folytatásban a
PSG egy ötös gólsorozattal fordított. A veszprémiek ezt követően
sem boldogultak ellenfelük rendkívül hatékony nyitott védekezésével,
így a szünetben már 14-11-es hátrányban voltak.
Mivel a második félidő első tíz
percében nem változott a játék képe
és a különbség sem, David Davis
vezetőedző cserékkel frissítette
csapatát. Lékai Máté vezérletével

tartotta magát a Veszprém, ám a
PSG-nek szinte minden kapott
gólra volt gyors válasza, majd egy
4-1-es sorozattal 26-21-re ellépett.
Vladimir Cupara bravúros védései
ellenére a hajrában sem tudott felzárkózni a magyar együttes, így
végül be kellett érnie a negyedik
hellyel.
A mezőny legeredményesebb játékosa Lékai Máté volt kilenc góllal, a túloldalon Elohim Prandi és
Nedim Remili hat-hat alkalommal
talált be.
A két csapat 12. egymás elleni
BL-mérkőzésén négy veszprémi
siker és egy döntetlen mellett hetedszer győzött a PSG.
A francia együttes 2016 és 2018
után harmadik alkalommal nyert
bronzérmet a BL-ben. A Veszprém
harmadszor játszott a harmadik
helyért Kölnben, 2014-ben kikapott
a Barcelonától, amelyet 2017-ben
legyőzött.

Fotó: AFP

„Csalódás volt ez a torna!“

„Jól kezdtük a mérkőzést, de utána sajnos kihagytuk a helyzeteinket,
és ez megbosszulta magát, a PSG átvette a vezetést. A második félidőben végig rohantunk az eredmény után, ellenfelünk szinte minden támadását góllal fejezte be, mi viszont hibáztunk, ezért tovább nőtt a
különbség – nyilatkozta Lékai Máté, a Veszprém csapatkapitánya az
M1 aktuális csatornán. – Szerettünk volna legalább ma nyerni, de ez
sem jött össze, borzalmasan csalódott vagyok. A tegnap történtek után
bármi lett volna a mai eredmény, azt mondom, hogy csalódás volt ez a
torna, így pedig, ha lehet még fokozni, még nagyobb csalódás. A tanulság: ha év közben jól játszunk, akkor Kölnben is ugyanúgy kell játszanunk. Olyan higgadtan, olyan okosan, olyan precízen, ugyanolyan
elánnal. Ez tegnap és ma sem sikerült.“

Filmet készített az M4 Sport a
magyar futballválogatott őszéről

Zaj a csendben címmel saját
gyártású filmet készített az M4
Sport a magyar labdarúgó-válogatott őszéről, amikor az együttes kijutott a koronavírus-járvány miatt
idénről jövőre halasztott, részben
budapesti rendezésű Európa-bajnokságra.
A több mint 100 perces film először szombaton lesz látható az M4
Sport csatornán. Az MTVA Sajtóosztályának közleménye szerint
nemcsak a sikeres Eb-kvalifikációt,
hanem az ahhoz vezető utat
is bemutatja, így a Marco
Rossi szövetségi kapitánynyal készített interjúk mellett a válogatott játékosok
személyes történeteiről is
szó esik benne.
Tóth Bálint, az M4 Sport
szerkesztője azt mondta, inkább „kordokumentumfilmnek“ nevezné az alkotást,
amelynek készítésekor Bulgáriában és Szerbiában, valamint a válogatott összes
hazai mérkőzésén két plusz
stábbal dolgoztak a kapuk
mögött, így különleges,
eddig még nem látott képeket és megszólalásokat tudtak megörökíteni.
„Természetesen az őszi
Nemzetek Ligája-mérkőzések és Eb-pótselejtezők legfontosabb történéseit is
megmutatjuk, a játékosok

külön történetei pedig az Izland elleni győztes mérkőzésen érnek
össze“ – mondta Tóth Bálint.
A közlemény szerint a filmben
többek között Szoboszlai Dominik,
Szalai Ádám, Gulácsi Péter, Nikolics Nemanja, Loic Nego, Sallai Roland, Willi Orbán és Kalmár Zsolt
„gondolataiba is betekintést nyerhetnek a nézők“.
A Zaj a csendben című filmet
szombaton 20 órakor mutatja be az
M4 Sport.

Fotó: Médiaklikk

Térdműtét miatt hónapokig nem futballozhat
Philippe Coutinho

Térdműtét miatt körülbelül négy hónapig
nem futballozhat Philippe Coutinho, az FC
Barcelona brazil középpályása.
A katalán klub honlapjának szerdai tájékoztatása szerint a 28 éves játékos bal térdében
megsérült az oldalsó meniszkusz, ezért elkerülhetetlen az artroszkópos műtét, amelyre napokon belül sor kerül.
Coutinho kedden az Eibar elleni mérkőzés
66. percében lépett pályára, és a rendes játékidő hosszabbításában sérült meg. A klubhonlap
nem közölte, várhatóan mennyi időt kell kihagynia, de az AS című spanyol sportnapilap szerint
körülbelül négy hónap múlva léphet ismét pályára.
Philippe Coutinho ebben a szezonban csak 14 mér-

Fotó: Goal

kőzésen játszott a Barcelonában – ezeken három gólt
szerzett és két gólpasszt adott –, mert október végétől
november végéig izomsérülés hátráltatta.

A THW Kiel legyőzte a Barcelonát
a BL-döntőben

A német THW Kiel nyerte a férfikézilabda Bajnokok Ligáját, mivel 33-28-ra legyőzte a Barcelona csapatát az előző idényből elhalasztott kölni négyes
döntő keddi fináléjában.
Remekül kezdett a Kiel, egyáltalán nem látszott,
hogy hétfőn késő este hosszabbításos elődöntőt játszott a Veszprém ellen, és az sem, hogy norvég irányítóját, Sander Sagosent 11 perc alatt kétszer is
kiállították. A katalánok időt kértek, 9-13 után sorozatban három gólt dobtak, de ezzel sem tudták megtörni ellenfelük lendületét. A Barcelonának sikerült
egyenlítenie, de a várakozásoknál sokkal jobban, pontosabban játszó Kiel egy 4-1-es sorozattal zárta az
első félidőt.
A második félidőben Niklas Landin védéseire alapozva őrizte előnyét a német csapat, sőt a 44. percben
– a meccs során először – már öt találattal
jobban
állt.
Változatlanul nagy
volt az iram, és amikor a Kiel elkezdett
hibázni támadásban,
hat percig nem szerzett gólt, a Barcelona
viszont ezt sem tudta
kihasználni.
Négy perccel a
vége előtt, háromgólos német előnynél
Aleix Gómez büntetőt rontott, a túloldalon Niclas Ekberg
nem hibázott, ezzel
óriási meglepetésre,
de két kölni mérkő-

zése alapján teljesen megérdemelten a THW Kiel
nyerte a BL négyes döntőjét. A katalánok csupán egyszer, 3-2-nél vezettek a fináléban.
A mezőny legeredményesebb játékosa Aleix
Gómez volt tíz találattal, német részről Niclas Ekberg
nyolc, Sander Sagosen hét gólt lőtt.
A két csapat 28. egymás elleni tétmérkőzésén 14
Barca-siker és két döntetlen mellett 12. alkalommal
győzött a Kiel.
A spanyol csapatnak ez volt a 14. BL-döntője és az
ötödik veresége, a Kiel a nyolcadik fináléjában a negyedik sikerét aratta. A katalánok legutóbb tavaly
szeptember közepén Szegeden kaptak ki, azóta mind
a 62 mérkőzésüket megnyerték, a BL-ben 22 meccsből állt a sikersorozatuk.

Európai focikörkép

Fotó: DE24

* Angol Premier Liga, 15. forduló: Arsenal – Chel- Genoa 1-2, Udinese – Benevento 0-2, Hellas Verona
sea 3-1, Aston Villa – Crystal Palace 3-0, Fulham – – Inter 1-2. Az élcsoport: 1. AC Milan 34 pont, 2.
Southampton 0-0, Leeds United – Burnley 1-0, Lei- Inter 33, 3. AS Roma 27.
* Francia Ligue 1, 17. forduló: Angers – Olympicester – Manchester United 2-2, Liverpool – West
Bromwich 1-1, Manchester City – Newcastle United que Marseille 2-1, Bordeaux – Reims 1-3, Lens –
2-0, Sheffield United – Everton 0-1, West Ham Uni- Brest 2-1, Lyon – Nantes 3-0, AS Monaco – St. Etited – Brighton & Hove Albion 2-2, Wolverhampton enne 2-2, Montpellier HSC – Lille 2-3, Nice – Lorient
– Tottenham 1-1; 16. forduló: Brighton & Hove Al- 2-2, Nimes – Dijon 1-3, Paris St. Germain – Strasbobion – Arsenal 0-1, Burnley – Sheffield United 1-0, urg 4-0, Stade Rennes – Metz 1-0. Az élcsoport: 1.
Chelsea – Aston Villa 1-1, Crystal Palace – Leicester Lyon 36 pont (34-14), 2. Lille 36 (31-12), 3. Paris St.
1-1, Manchester United – Wolverhampton 1-0, Sout- Germain 35.
hampton – West Ham United 0-0, West
Bromwich – Leeds United 0-5. Az élcsoport: 1. Liverpool 32 pont/15 mérkőzés, 2.
Manchester United 30/15, 3. Leicester
29/16.
* Spanyol La Liga, 15. forduló: Alavés
– Eibar 2-1, Betis – Cádiz 1-0, Getafe –
Celta Vigo 1-1, Huesca – Levante 1-1,
Real Madrid – Granada 2-0, Real Sociedad
– Atlético Madrid 0-2, Valencia – Sevilla
0-1, Valladolid – FC Barcelona 0-3, Villarreal – Athletic Bilbao 1-1, Elche – Osasuna
2-2; 16. forduló: FC Barcelona – Eibar
1-1, Cádiz – Valladolid 0-0, Sevilla – Villarreal 2-0, Levante – Betis 4-3. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 32 pont/13
mérkőzés (26-5), 2. Real Madrid 32/15
(27-14), 3. Real Sociedad 26/16.
* Olasz Serie A, 14. forduló: Bologna –
Atalanta 2-2, Crotone – Parma 2-1, Juven- Diego Costa felbontotta a szerződését az Atlético Madriddal. A spanyol labdalistavezető fővárosi egyesület keddi közleményében jelezte:
tus – Fiorentina 0-3, AC Milan – Lazio 3-2, rúgó-bajnokságban
a támadó néhány napja kérte, hogy személyes okokból azonnal távozhasson a
Napoli – Torino 1-1, AS Roma – Cagliari csapattól. A 32 éves Costa szerződése még jövő júniusig érvényes volt, de a
3-2, Sampdoria – Sassuolo 2-3, Spezia – felek megegyezése alapján most felbontották a megállapodást. Fotó: Marca
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg
mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-,
ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb
információkért hívja
bizalommal
a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

Szolgáltatás –
Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk
német REHAU profilokból.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 TONNÁIG. Tel:
0748-580-389. (p.-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú
megemlékezéssel
lehet egyben a család.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezem
szeretteimre, a pótolhatatlan,
drága
jó
édesanyámra,
KARDOS IRMÁRA szül. Súgó
halálának 35. évfordulóján,
valamint felejthetetlen édesapámra,
id.
KARDOS
JÁNOSRA
halálának
31.
évfordulóján, és az élni akaró
egyetlen
testvéremre,
ifj.
KARDOS JÁNOS ISTVÁNRA,
aki 35 éve és hat hónapja
távozott szerettei köréből.
Feledni nem lehet, akiket oly
nagyon szerettem. Áldott,
szép emléküket szeretettel
őrzöm a szívemben. Irmuska
és Gyula. (10129)

Fájó
szívvel
emlékezünk
január
1-jén
PUSKÁS
BALÁZSRA
halálának
4.
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét örökké szívünkben
őrizzük. Nyugodjon békében!
Szerető családja. (10187-I)

Élete elszállt, mint a virágillat,
de emléke ragyog, mint a fényes csillag.
Temető csendje ad neki nyugalmat,
de a mi szívünkben a bánat örökre megmarad.
Hirtelen, de elment egy perc alatt,
számunkra csak a bánat és a nagy fájdalom
maradt.
Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, feleségre, testvérre, KILYÉN
ANNÁRA, akit a kegyetlen halál már két éve, december 31-én,
70 évesen elragadott közülünk.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10157)
Fájó szívvel emlékezünk december 31-én id. ERCSE ISTVÁNRA
halálának 18. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen áldott! Szerettei. (10205-I)
Fájó szívvel emlékezünk január 2-án GLIGOR ILONÁRA halálának
hatodik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi fia, Csaba, menye, Zsóka, unokája, Betty, barátja, Mátyás,
anyatársa, közeli és távoli rokonai, ismerősei. (10245-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorúan értesítünk mindenkit,
hogy szeretett nagynénénk (aki
nagyon szeretett élni), a maroskeresztúri
özv. BODEA MIHÁLYNÉ
szül. RUSZ IDA
2020. december 29-én örökre elaludt. Élt 76 évet.
Temetése 2020. december 31én, csütörtökön 13 órakor lesz
a maroskeresztúri ravatalozóból.
Búcsúznak tőle gyászoló
testvérei, unokaöccsei és azok
családja. (10238-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, após, sógor, rokon, mun-

katárs, szomszéd és jó barát,

a

sű

marosvásárhelyi

születé-

id. AGYAGÁSI KÁLMÁN

életének 71. évében türelemmel

viselt, hosszas betegség után
csendesen megpihent. Drága

szerettünket december 31-én,

csütörtökön 15 órakor helyezzük

örök nyugalomra a Jeddi úti te-

metőben. Szívünkben örökké élni
fogsz.

A gyászoló család. (10216-I)
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, testvér, nagyapa, rokon, barát,
KONRÁD ÁRPÁD LEVENTE
életének 62. évében, 2020. december 29-én elhunyt. Utolsó útjára december 31-én, csütörtökön 11 órakor kísérjük a marosszentgyörgyi
temetőben.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (10239-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Az OrtoProfil munkaközössége
kegyelettel búcsúzik KONRÁD
ÁRPÁDTÓL, és részvétét fejezi
ki a gyászoló családnak. Legyen nyugalma békés és emléke áldott! (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, prof.
dr. PÁVAI ZOLTÁN temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. (I)

A gyászoló család köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik drága
halottunkat, LÁSZLÓ MAGDOLNÁT
utolsó útjára kísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak, együttérzésüket, szeretetüket kifejezték, és azoknak is, akik e nehéz
órákban gondolatban velünk voltak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (sz.-I)

