
Az elmúlt év a világjárvány miatt sok szempontból különbö-
zött az eddigiektől. A szükségállapot, a veszélyhelyzeti idő-
szak intézkedései kedvezőtlenül érintették a cégeket, sok
helyen be kellett szüntetni a munkát, vagy távmunkát kellett
bevezetni, számos cég került csődközelbe. Hogyan alakult a
munkaerőpiac helyzete, milyen támogatást nyújtottak a cé-

geknek a túléléshez? – ezekre a kérdésekre Bogdán Erzsébet,
a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal aligazgatója vá-
laszolt. 
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Mezey Sarolta

Kapkodás

Ami bonyolítható, azt bonyolítják. Kapkodással kezdődik az új év,
több jogszabályt villámgyorsan meghoztak, és amivel sietni kellene,
mint például a minden tervezés, beruházás alapját jelentő költségve-
téssel, hát jó lesz, ha azt márciusra az önkormányzatoknak sikerül
jóváhagyniuk. 

Lett villámgyorsan köztisztasági illeték, különdíj vagy mi a homály,
ránk hullott a bürokrácia, aminek ugye csökkennie kellene, nem pedig
fordítva. De azt is sokan megtapasztalták, hogy mit jelent, ha egyik
napról a másikra olyan jogszabály születik, aminek alapján a súlyo-
san beteg emberek gondozóját, gyámját a megszokottól eltérően nem
a gyámhatóságra, hanem a bíróságra küldik ügyiratokat beadni. Az
év végi elszámolásokban nem annyira jártas embereket – akiknek az
elmúlt években adott esetben a gyámügyi hivatalnok segített az irat-
csomó összeállításában – ezúttal a bíróságon hosszú sor, gépiesen
iktató alkalmazott fogadja. Nehéz dolga van annak, aki azt sem tudja,
mit kell tennie, mit kell írnia, milyen iratokat kell összegyűjtenie, mert
mondjuk először állít össze gyámügyi dossziét. Azt mondták, a bíró-
ságra kell menni, hát odament. Heti két nap közönségszolgálat az ik-
tatónál, csupán két-két órás ügyfélfogadással, mit mondhatnánk?
Csúcs. Ráadásul egyetlen személy veszi át a papírokat. Persze mindig
van, aki nagy cselesen több iratot iktat, várjon csak a jónép sorára…
Márpedig a sor jó hosszú, a folyosón, lépcsőn kanyarog, hiszen 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Alkotmányos a
nyugdíjpont értékét
40 százalékkal
emelő törvény
Az alkotmánybíróság elutasította szer-
dán a kormány óvását, és megállapí-
totta, hogy megfelel az alaptörvénynek
a nyugdíjpont értékét 40 százalékkal
emelő törvény – tájékoztattak alkot-
mánybírósági források.
____________3.
Segítség 
embertől emberig 
A 2020-as jubileumi év volt a Gyulafe-
hérvári Caritas életében, hiszen mun-
katársai 30 éve munkálkodnak többek
között a magukra maradt idősek, kis-
gyerekes családok, hátrányos hely-
zetű gyermekek és fiatalok,
fogyatékkal élők érdekében. 
____________5.
Allergiás megbete-
gedésben szenve-
dők beoltathatják-e
magukat a Covid
elleni vakcinával?
A szakrendelésen nagyon gyakran el-
hangzó kérdésre a válasz egyszerű –
igen, amennyiben az adott beteg kór-
előzményében nem szerepel súlyos,
életet veszélyeztető oltás, élelmiszer
vagy darázs-, méhcsípés okozta anafi-
laxiás reakció, vagy ha az adott sze-
mélyt önbelövő adrenalininjekcióval
(EpiPen) látta el szakorvosa (kizárólag
igazolt anafilaxia esetében javasolják).
____________6.

Kényszer-munkanélküliségi segély 72 ezer alkalmazottnak

Támogatás a túléléshez 



Románia ellen több kötelezettségszegési eljárás is in-
dult az uniós hatóságok részéről, mert nem kezeli megfe-
lelően a környezetvédelem területét. A szelektív
hulladékgyűjtés és újrahasznosítás máig fehér hollónak
számít az országban, a levegő tisztasága és tisztán tartása
is egy megoldandó feladat, ahogyan a zöld területek vé-
delme is, hiszen évről évre egyre kevesebb az erdő, a fa

az országban. Hogy mindezzel a problémacsomaggal mit
lehet kezdeni, egyáltalán hol kell a megoldásokat keresni,
kiderül csütörtök este 8 órától az Erdélyi Magyar Televí-
zió Mérlegen című műsorának asztalánál. Jakab Orsolya
műsorvezető vendége Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter lesz. Kövessék az Erdély TV képernyőjén és 
Facebook-oldalán!

Az online tanítás színe és fonákja
– ezzel a cimmel szervez egy, a Facebookon követhető

online kerekasztal-beszélgetést január 14-én 19 órától a
Transindex.ro. A beszélgetésen szakemberek vitatják meg
a járványhelyzet miatt hónapok óta online térbe kényszerí-
tett oktatás kapcsán felmerülő problémákat. Meghívottak:
Váradi Izabella, az Oktatási Minisztérium, az Országos Ok-
tatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa, Popa Márta,
a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium igazga-
tója, valamint Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének országos szakmai alelnöke.

Kezdődik 
a fametszés Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen a napokban kezdik meg a fametszést
– közölte a polgármesteri hivatal. Erre azért van szükség,
hogy megelőzzék a viharok okozta esetleges károkat. Első
körben a Nicolae Bălcescu lakónegyedben veszik sorra a
fákat, a lakókat a munka megkezdése előtt egy nappal ér-
tesítik. Arra kérik őket, hogy a meghirdetett időpontra tegyék
szabaddá a zöldövezetet, illetve a munkálatok ideje alatt ne
parkolják autóikat a metszésre kijelölt fák környékén.

Összefogás a csiksomlyói tűzvész
károsultjaiért

Mint ismeretes, január 7-én este több mint 20 lakóház vált
Csíksomlyón tűzvész martalékává, és megközelítőleg 250
személy vesztette el otthonát. Ezen családok megsegíté-
sére szervez adománygyűjtést a Proactiv Transilvania
Egyesület Marosvásárhelyen és környékén. Kelemen Áron
elnök lapunknak elmondta, adományban elfogadnak
pénzt, tartós élelmiszert, egyszer használatos evőeszkö-
zöket, tányérokat, poharakat, szalvétákat, pelenkát, tisz-
tasági betéteket, tisztálkodási szereket (szappan, fogkefe,
fogkrém), valamint toalettpapírt, törlőkendőt. Adományo-
zási szándékukat az érintettek a 0741-436-367-es telefon-
számon jelezhetik, ezt követően az egyesület önkéntesei
személyesen, az adományozók otthonában veszik át tőlük
a felkínált javakat. Pénzadományokat személyes átvétellel
vagy Revolut-applikáción keresztül fogadnak a 0741-436-
367-es telefonszámra. Adományozni január 18-ig lehet.

Utószilveszteri hangversenyek 
– közönséggel

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia január 14-én, ma és
15-én, pénteken este 7 órától közönség előtt tartja meg utó-
szilveszteri hangversenyeit. A filharmónia szimfonikus zene-
karát Victor Dumănescu vezényli, közreműködik a vegyes
kar, szólista Borsos Edith szoprán. A járványügyi intézkedé-
sek betartása érdekében hangversenyenként csak 186
jegyet adhatnak el. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál
kaphatók. A jegypénztár csütörtökön 10-19 óra között tart
nyitva. 

Gyalogosgázolás a város Koronka
felőli kijáratánál

Január 13-án, szerdán reggel gyalogosgázolás történt Ma-
rosvásárhely Koronka felőli kijáratának a közelében, az
1918. December 1. utca, valamint a Segesvári út keresz-
teződésénél. A Maros megyei rendőrség sajtószóvivője
szerint egy 47 éves gépkocsivezető egy 54 éves férfit gá-
zolt el. Az illető súlyosan megsérült, a rohammentő szol-
gálat eszméletlen állapotban szállította kórházba. A
helyszíni vizsgálatokból kiderült, hogy a gépkocsivezető
nem fogyasztott alkoholt, azonban bűnügyi eljárás indult
ellene. A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma BÓDOG, 
holnap LÓRÁNT, LORÁND
napja. 
BÓDOG: régi magyar sze-
mélynév, amely a boldog szó-
ból származik, akkori jelentése:
gazdag. 
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17 órakor. 

Az év 14. napja, 
hátravan 351 nap.
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Mérlegen a környezetvédelem Tánczos Barnával 
– az Erdély TV-ben

A Székelyföld folyóirat 2021/1. számá-
ban verssel jelentkezik Bartha György,
Bíró József, Borsodi L. László, Czilli
Aranka, Keszthelyi György, Király Far-
kas, Nagy Attila, Nyerges Gábor Ádám és
Papp-Für János. Prózát publikál Borcsa
Imola, Kiss Noémi, Erdei L. Tamás, Simó
Márton; Florin Irimia novellája Szonda
Szabolcs fordításában olvasható. 

A Literata Hungarica című rovatban
Magyary Ágnes Kötelező Madrid című
útinaplóesszéje olvasható, a Ködoszlás-
ban Miskolczy Ambrus A székely és a
román Hunyadi versenyeztetése című ta-
nulmánya. 

Mirk László a fenyédi Talált család 172
éves történetét vázolja fel, a Nobile Offi-

cium című rovatban Oláh-Gál Elvira be-
szélget a csíktusnádi Betegh Margittal és
Stefániával. A képzőművészeti rovatban
Kányádi Iréne a székelyföldi grafikai 
biennáléról ír összefoglalót, a Szemlében
Füzi Péter Nyerges Gábor Ádám Mire ez
a nap véget ér című regényéről, Száraz
Miklós György pedig Simó Márton Ger-
zson szép délutánja című regényéről érte-
kezik.

A lapszámot a 6. Székelyföldi Grafikai
Biennálé díjazottainak alkotásai illuszt-
rálják. 

A Székelyföld megvásárolható a köny-
vesboltokban, előfizethető a postán vagy
banki átutalással. További részletek:
www.szekelyfoldfolyoirat.ro

Megjelent a Székelyföld januári száma

Nemrég fejezték be Székelytompán a református
gyülekezet tulajdonában álló közösségi ház fel-
újításának első lépéseként a megviselt állapotban
levő tetőszerkezet javítását.

A Székelytompai Református Missziói Egyházközség
2009-ben szerezte vissza az 1948-as államosításkor kisajá-
tított épületét, az egykori felekezeti iskolát, amelyben az
elmúlt rendszerben is iskola és művelődési otthon műkö-
dött. A visszaszolgáltatást követően a gyülekezet telekel-
tette az ingatlant, és végzett is némi javítást, de az csak
pillanatnyi megoldást jelentett.

Mivel a több kis gyülekezetet gondozó egyházköz-
ségnek és a viszonylag kis lélekszámú tompai anyagyü-
lekezetnek nem volt anyagi lehetősége az épület
felújítására, külső források bevonásával próbálkozott,
tavaly pedig egy nyertes pályázat révén sikerült 1,5 mil-
lió forintot szereznie a magyar kormánytól. A Nemzet-
politikai Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapkezelő
révén utalta ki az összeget, ebből pedig faanyagot vá-
sároltak a tetőszerkezet javítására, valamint borítóle-
mezt az épület befedésére. Azért döntöttek a könnyű
fedőszerkezet mellett, mivel a cserépfedél súlya már
teher a régi épület számára. A nemrég befejezett mun-
kálat értéke már meghaladta a támogatás mértékét, a hi-
ányzó összeget a gyülekezet pótolja ki, és saját

alapokból ugyancsak az egyházközség fedezi a kivite-
lezési munkadíjat is.

„Nagyon hálásak vagyunk ezért a magyar kormánynak,
Isten áldása legyen életükön, munkájukon. Ez az összeg
egytizede annak, amire szükségünk volna az épület felújí-
tására, és reméljük, hogy a kormány ezután is figyelni fog
ránk, látja gondunkat, és ezután is támogatni fog” – fejezte
ki derűlátását Gáspár István lelkész, hozzátéve: ez csupán
az első lépés volt. Ezzel a munkálattal sikerült megvédeni
az épületet, majd következhetnek a további szakaszok: a
nyílászárók kicserélése, a padlózat és mennyezet gondjai-
nak orvoslása, belső illemhelyek kérdése, majd a falak
külső-belső felújítása, a konyha korszerűsítése és bútorzat
beszerzése.

A református közösségi ház az egyetlen olyan épület a
településen, amely helyszínt biztosít a faluközösség min-
denféle rendezvényének: az egyházközség itt szervezi a
nyári vakációs bibliaheteket, ifjúsági bibliaórákat, nőszö-
vetségi találkozókat, idősek vasárnapját, a missziói egy-
házközség szórványgyülekezeteinek találkozóit. A
kulturális rendezvények többsége is itt zajlik, színjátszó
csoportokat fogadtak, adventi szavalóversenyek házigaz-
dái voltak, nemzeti ünnepeink műsorainak egy része is itt
folyik, de családi események (keresztelő, konfirmálás, bal-
lagás, sőt esküvő) helyszíne is, azaz rendezvény akadna
benne bőven, ha a járványhelyzet is elcsitulna, és a renge-
teg eseménynek kellemes, hangulatos otthona is volna a
hajlék, ha sikerül teljesen felújítani – részletezte a lelkész.

Első lépésben a tetőzet újult meg, hogy megóvják az épület állagát Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László



Január 15-étől Angliába is csak az érkezés előtt
legfeljebb 72 órás negatív koronavírusteszttel
lehet belépni Romániából, és még így is kötelező 
a 10 nap karantén – közölte szerdán a külügymi-
nisztérium.

Bizonyos esetekben gyorsteszteredményeket is elfogadnak,
erről bővebben a www.gov.uk honlapon lehet tájékozódni.

A teszteredmény meglétét már a szállítást végző cégnek el-
lenőriznie kell, az ennek hiányában Angliába érkező utasok
500 fontra bírságolhatók.  A brit hatóságok közölték: a negatív
teszt felmutatása nem mentesíti a beutazót a tíznapos karantén
alól, ez csak abban az esetben szüntethető meg, ha negatív
eredménnyel jár egy, az ötödik napot követően elvégzett teszt
is.

Egyelőre nincs hír arról, hogy a korlátozások érvényesek-e
azokra is, akik csak átutaznak az országon. Az északír és wa-

lesi hatóságok nem léptettek érvénybe hasonló intézkedést,
Skócia most fontolgatja hasonló bevezetését. 

A külügyminisztérium emlékeztet, hogy a román állampol-
gárok konzuli segítséget kérhetnek a londoni román nagykö-
vetség 0044 20 76027328; 0044 20 7602 9833; 0044 20 7603
6694; 0044 20 76025193; 0044 20 7603 0572; 0044 20 7602
2065 telefonszámain, az edinburghi főkonzultus 0044 (0) 131
524 9491, 0044 (0) 131 524 9492 számain és a manchesteri
főkonzulátus 0044 (0) 161 236 0478; 0044 (0) 161 237 5513,
0044 (0) 161 236 9687; 0044 (0) 161 236 8995 számain, sür-
gősségi esetben pedig rendelkezésre áll a diplomáciai képvi-
selet erre a célra fenntartott vonala a 0044 7738716335-ös
számon.

A külügy azt javasolja, hogy az Angliába indulók tanulmá-
nyozzák a londra.mae.ro, edinburgh.mae.ro, manchester.mae.ro
és a www.mae.ro honlapokat is.  (Agerpres)

a távolságtartásra vigyázni kell. Persze mindezt a Covid
számlájára írják. 

Két okból is érthetetlen számomra az új intézkedés:
egyrészt, hogy miért kell az amúgy is túlterhelt bírákra
zúdítani olyan ügyek ezreit, amelyeket a polgármesteri
hivatalok gyámügyi hivatalai profin tudnak adminiszt-
rálni?

Ahelyett, hogy – a peres ügyeket felgyorsítandó –
csökkentenék a bürokráciát, tehermentesítenék a bírósá-
got, éppen ellenkezőleg történik. Másrészt nem találom
a logikát abban, hogy az embereket összecsődítik egy
közintézménybe, ahol tárgyalások, perek zajlanak. Világ-
járvány címen már annyi különféle intézkedést hoztak,
hogy igazán biztonságosabb lett volna egészségi szem-
pontból, hogy az ügyintézés módján nem változtatva
„szétterítsék” az időpontokat, előjegyezzék az embe-
reket.

Kapkodás, fejetlenség – 2021 is jól kezdődik...

2300 lejben szabnák meg 
a bruttó minimálbért

Jóváhagyta szerdai ülésén a kormány azt a jogsza-
bályt, amely 2300 lejben szabja meg a bruttó mini-
málbér összegét 2021-re – jelentette be a
miniszterelnök. Florin Cîţu rámutatott, a kormány
által korábban bejelentetteknek megfelelően a 2020-
as infláció, illetve a 2021-re előre vetített inflációs
ráta feletti mértékben, 3 százalékkal nő a minimálbér
ebben az évben. „Az emelés természetesen már ja-
nuár 1-jétől érvényes, hiszen a januári béreket feb-
ruárban fizetik ki, tehát van idő alkalmazni” –
fogalmazott a kormányfő. (Agerpres)

4424 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 4424 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt köve-
tően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több
mint 32 ezer tesztet végeztek el – közölte szerdán a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetek-
kel 681.392-re nőtt a járvány eleje óta igazolt fertő-
zöttek száma. 610.122 pácienst gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 5.077.520 RT-PCR korona-
vírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és
23.872 antigén gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt
24 órában 28.361 PCR-RT tesztet végeztek el
(18.552-t az esetmeghatározás és az orvosi proto-
koll alapján, 9809-et pedig kérésre), és 4476 gyors-
teszt eredményét dolgozták fel. Ugyanakkor
jelentették 231 olyan tesztnek az eredményét is,
amelyet január 13-a előtt dolgoztak fel. (Agerpres)

Megérkezett a Moderna- 
védőoltást szállító kamion

Átlépte kedd este Nagylaknál a határt az első, Mo-
derna-védőoltást szállító kamion – jelentette az Arad
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU). A
rendőrök által kísért kamionnak külön sávot tartottak
fenn a határon, az ellenőrzés csak néhány percet
vett igénybe. A kamion Bukarest felé vette útját. A
koronavírus elleni védőoltáskampányt koordináló bi-
zottság kedden jelentette be, hogy az első 14 ezer
dózis Moderna-vakcina január 13-án érezik meg a
Cantacuzino intézetbe, ahonnan utólag szétosztják
a regionális oltóközpontokba. (Agerpres)

Szeptemberig 10,4 millió 
személyt oltanak be

Florin Cîţu miniszterelnök szerint ez idáig jól halad
a koronavírus elleni oltási kampány; a kormány
célja, hogy szeptemberig 10,4 millió személy kapja
meg a vakcinát. A kormányfő elmondta, kedden to-
vábbi 8 millió adag koronavírus elleni vakcinára nyúj-
tottak be igénylést, és a kormány célja, hogy
szeptemberig a lakosság csaknem 70 százalékát ki-
tevő 10.400.000 személy legyen beoltva. Hozzá-
tette, információi szerint a romániai lakosság be
akarja oltatni magát koronavírus ellen, „ami nagyon
jó dolog”, és azt is nyomatékosította, hogy biztosítani
tudják a kellő számú személyzetet az oltási kam-
pány megfelelő lebonyolításához. Florin Cîţu kor-
mányfő szombaton nyilvánosan beadatja magának
a koronavírus elleni oltást. A miniszterelnök ezt
maga jelentette be a szerdai kormányülést követő
sajtótájékoztatón. (Agerpres)

EU-átlag fölött
Az Európai Unióban (EU) 2018-ban a műanyag cso-
magolási hulladék nagyjából 41,5%-át hasznosítot-
ták újra, Románia meghaladja az EU átlagát,
amennyiben a jelzett időszakban a műanyag csoma-
golási hulladék 43%-át újrahasznosították – derül ki
az Eurostat szerdán közzétett adatsorából. Az Euró-
pai Unióban a műanyag csomagolási hulladék
aránya a 2017-es évi 41,2%-ról 2018-ra 41,5%-ra
nőtt, míg Romániában, ugyanebben az időszakban,
47,6%-ról 43%-ra csökkent. 2008 és 2018 között az
EU-ban keletkező csomagolási hulladék teljes
mennyisége 6,7 millió tonnával (+9,4%) 77,7 millió
tonnára nőtt. (Agerpres)

Ország – világ

Kapkodás
(Folytatás az 1. oldalról)
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Hat államtitkárjelöltet nevesített az RMDSZ

Kezdődik az oltókampány második szakasza

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa (SZÁT) hat
minisztériumba nevezett meg államtitkárt keddi
ülésén.

Az RMDSZ közleménye szerint a szövetség az oktatási mi-
nisztériumba Kallós Zoltánt, a kulturális minisztériumba De-
meter András Istvánt, az ifjúsági és sportminisztériumba
Oltean Csongort, a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti mi-
nisztériumba Szép Róbertet, az európai alapok minisztériu-
mába Hegedüs Csillát, a munkaügyi minisztériumba pedig
Makkai Pétert jelöli államtitkárnak.

A csatolt életrajzok szerint az oktatási államtitkárnak jelölt
– 41 éves –, földrajztanári végzettségű Kallós Zoltán több mint
egy évtizeden át egy általános iskolát igazgatott, 2017-től
Szatmár megyei főtanfelügyelő-helyettes, 2019-től a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szatmár megyei szer-
vezetének elnöke.

A kulturális államtitkárnak jelölt, 51 éves Demeter András
István színészi végzettségű, de emellett kulturális me-
nedzsmentet és jogot is tanult. Tizenkét éven át igazgatta a te-
mesvári Csiky Gergely Színházat. 2005–2010 között a kultu-
rális tárca igazgatójaként, majd államtitkáraként
tevékenykedett, 2010 és 2012 között a Román Közszolgálati
Rádió elnök-vezérigazgatója volt.

Az ifjúsági államtitkárnak jelölt, 32 éves, közgazdász vég-
zettségű Oltean Csongor az RMDSZ-szel együttműködő ifjú-

sági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért)
elnöke és 2018 óta az RMDSZ ifjúsági ügyvezető alelnöke.

A környezetvédelmi államtitkárnak javasolt, 42 éves, geo-
lógus alapképzettségű Szép Róbert 2014-től 2019-ig az Or-
szágos Környezetvédelmi Őrség főtitkárhelyettese volt,
2018-tól a Nemzeti Környezetvédelmi Kutatási és Fejlesztési
Intézet vezető kutatója, valamint a Vadászati és Hegyvidéki
Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézetének igazgatója és egy-
ben vezető kutatója.

Az európai alapok minisztériumába jelölt, 53 éves Hegedüs
Csilla közgazdász végzettségű, jelenleg az RMDSZ kultúráért
felelős ügyvezető alelnöke és szóvivője. Korábban a kulturális
minisztérium államtitkáraként, majd rövid ideig tárcavezető-
jeként is tevékenykedett. 2012-től a brüsszeli központú Euró-
pai Örökség cím zsűritagja, 2020 márciusától a Budapesti
Európa Stratégia Kutatóintézet (ESKI) kutatója.

A munkaügyi államtitkárnak jelölt, 49 éves Makkai Péter
református lelkész, a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén
Alapítvány fogyatékkal élők, gyermekjóléti és családsegítő
ágazatának igazgatója.

Az RMDSZ közölte: a SZÁT a következő napokban újabb
államtitkárjelölteket nevesít. A román sajtó korábban arról írt,
hogy az RMDSZ a mezőgazdasági, a szállításügyi, az energe-
tikai, az egészségügyi, a fejlesztési, valamint a pénzügyi tár-
cánál számíthat további államtitkári tisztségekre. (MTI)

Péntektől csak negatív koronavírusteszttel 
lehet Angliába beutazni 

Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a kor-
mány óvását, és megállapította, hogy megfelel az
alaptörvénynek a nyugdíjpont értékét 40 százalék-
kal emelő törvény – tájékoztattak alkotmánybíró-
sági források.

A kabinet október közepén kért alkotmánybírósági kontrollt
a költségvetés-kiigazításról szóló, 2020/135-ös és 136-os sür-
gősségi rendeletet jóváhagyó törvényről.

A kormány beadványában hangsúlyozza, hogy a jogszabály
elfogadásakor a parlament figyelmen kívül hagyta a kiszámít-
hatóság elvét, illetve az állami költségvetés és általában a gaz-
dasági helyzet alakulásának kilátásait, veszélyeztetve a
jogbiztonságot.  Mindemellett annak a cikkelynek a hatályon

kívül helyezése, amellyel a kormány emelte szeptember 
1-jétől a nyugdíjpont értékét, átmeneti rendelkezések hiányá-
ban nem vonja maga után automatikusan az előző törvény al-
kalmazását – áll még a közleményben.

Ebben rámutatnak még, hogy a nyugdíjpont 1775 lejre eme-
lése, illetve a tanárok bérének növelése – ahogyan azt a kifogá-
solt törvény előírja – a bruttó hazai termék 1,06 százalékának
megfelelő 11,2 milliárd lejes terhet róna a költségvetésre 2020-
ban, 2021-ben pedig 34,3 milliárd lejt emésztene fel (a GDP 3,05
százaléka), miközben az idei államháztartás hiánya az első hat
hónap után 45,17 milliárd lejre volt tehető. Jelen helyzetben a
parlamentnek a deficit korrekciójához kellene hozzájárulnia, de
ennek ellenkezőjét teszi. (Agerpres)

Alkotmányos a nyugdíjpont értékét 40 százalékkal
emelő törvény

Január 15-étől azok számára is elérhetővé válik az
előjegyzési platform, akik a koronavírus elleni oltó-
kampány második szakaszában jogosultak a vakci-
nára – jelentette be kedden a COVID-19 elleni
oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló
országos testület elnöke.

Valeriu Gheorghiţă szerint január 15-én 15 órától kérhetnek
előjegyzést az oltásra mindazok, akik a kampány második sza-
kaszában jogosultak erre.

Az egyénileg történő online regisztráció mellett a családor-
vos közvetítésével, valamint egy erre a célra létrehozott hívás-
központ (call center) révén is lehet majd előjegyzést kérni az
oltásra. Utóbbi lehetőség kapcsán Gheorghiţă rámutatott, lesz
egy országszerte egységes hívószám, a 021 414 44 25-ös,
amelyről aztán a megyei hívóközpontokhoz továbbítják a hí-
vást. Emellett regisztrálni lehet az oltásra az önkormányzatok
keretében működő szociális igazgatóságok révén, vagy hoz-
zátartozók segítéségével, akik létrehozhatnak egy saját fiókot
a platformon, és ezen keresztül előjegyzést kérhetnek legtöbb
tíz családtag számára.

Az oltókampány második szakaszában a krónikus betegek

– cukorbetegségben szenvedők, elhízottak, szív- és érrendszeri
betegséggel, vesebetegséggel, tüdőbetegséggel, daganatos be-
tegséggel, autoimmun betegséggel küzdők, a HIV-fertőzöttek
és az immunszupprimált betegek –, a 65 éven felüliek, vala-
mint a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kaphatják meg
a koronavírus elleni vakcinát.

A 65 éven aluli krónikus betegek esetében ajánlott, hogy a
családorvos végezze el az előjegyzést, ha azonban a betegnek
nincs családorvosa, vagy valamilyen okból nem tudja elérni
őt, egyénileg, a call centeren vagy a szociális igazgatóságon
keresztül, esetleg valamely hozzátartozója segítségével is re-
gisztrálhat – szögezte le a szakember.

A kulcsfontosságú ágazatokban dolgozókat munkaadójuk
regisztrálja a platformon, az alkalmazott azonban maga vá-
laszthatja ki az oltás időpontját és a központot, ahova elmegy,
hogy megkapja a vakcinát.

Az oltókampány második szakaszában 750 oltóközpontnál
és mintegy 1760 oltópontnál zajlik az oltási tevékenység, így
ha ezek maximális kapacitással működnek, naponta több mint
100 ezer személy beoltására lesz lehetőség – szögezte le Va-
leriu Gheorghiţă. (Agerpres)



2,73%-os munkanélküliségi ráta
– December 31-én Maros megyében 6423

regisztrált munkanélküli volt, amelyből 2231
személy munkanélküli-segélyben részesült.
A munkanélküliségi ráta decemberben 2,73
százalékos volt.

– A kívülálló sokkal magasabb arányra
gondol, lévén, hogy egy nagyon nehéz évet
zártunk, ami a foglalkoztatásra is rányomta
a bélyegét. 

– Maros megyében még a 3 százalékot
sem értük el. Ennek az az oka, hogy a mun-
káltató cégek folyamatosan támogatásokat
kaptak és kapnak, s ezek előnyösek a vállal-
kozások számára. Azt tapasztaljuk, hogy fo-
lyamatosan alkalmazzák a személyzetet.

– Milyen munkahelyeket kínál a munka-
erő-foglalkoztatási hivatal?

– Több mint kétszáz munkahelyünk van.
Ahogy lenni szokott, általában segédmunká-
sokat alkalmaznak, de keresnek szakácsokat,
elárusítókat, árukezelőket, gépkocsivezető-
ket. Nagyon nagy kereslet van a marósok, la-
katosok, esztergályosok, asztalosok iránt, de
keresnek hegesztőket is. Annyi bizonyos,
hogy a munkaerőpiacon igen nagy hiány van
szakképzett munkásokból. 
10 500 cégnek folyósítottak támogatást

– A cégek milyen támogatásokat kapnak,
hogy megtartsák az alkalmazottaikat, illetve,
hogy újabbakat vegyenek fel? 

– Nagyon sokféle támogatás van. Elsősor-
ban a kényszer-munkanélküliségi segélyt
(somaj tehnic) említem. Tavaly mintegy
10.500 cégnek folyósítottunk ilyen támoga-
tást. Több mint 72 ezer alkalmazottnak szá-
moltuk el a kényszer-munkanélküliségi
támogatást Maros megyében. Volt olyan cég
– igaz, nem sok –, amelyiknek a kérését visz-
szautasítottuk, mert pontatlanul nyújtotta be
az igénylést. A kérvények benyújtása után fel-
vettük a cégekkel a kapcsolatot, megmagya-
ráztuk, hogyan kell kitölteni az űrlapokat,
milyen dokumentumokat kell csatolni. Pró-
báltunk segíteni a cégeknek, hogy sikerüljön
hozzájutniuk a támogatáshoz. Abban az eset-
ben, ha nem intézkedtek idejében, például a
Revisalban nem függesztették fel az alkal-
mazottak munkaviszonyát, akkor kénytele-
nek voltunk visszautasítani az igényléseket. 

– Megyei szinten milyen összegű ez a tá-
mogatás?

– Több mint 103 millió lej. Ennyit fizet-
tünk ki 2020 folyamán. Idén tovább folytat-
juk a kifizetéseket. Tudni kell, hogy a
munkaerő-közvetítő hivatal a cégeknek
utalja az összegeket, s ők 3 napon belül kö-
telesek kifizetni az alkalmazottakat. 
27 cég 308 alkalmazottja jutott 
eszközvásárlási támogatáshoz

– Hogyan alakult a távfoglalkoztatásra
nyújtott támogatás folyósítása? 

– A cégek 2500 lejes támogatásra voltak
jogosultak azért, hogy az alkalmazottak a
távfoglalkoztatáshoz szükséges informatikai
és irodai eszközöket megvásárolják, hogy
otthonról is legyen mivel dolgozzanak. 27
cégnek folyósítottunk 770 ezer lej támoga-
tást, amiből 308 személy részesült. Ez a tá-
mogatás lejárt, a többit továbbra is
folyósítjuk. 

– A cégek akkor is jogosultak támoga-
tásra, ha a járvány ideje alatt munkanélkü-
livé vált személyeket alkalmaznak. 

– Ez a támogatási forma idén szeptember
elsejéig folytatódik. Tavaly december 31-ig
alkalmaztuk a törvényt, most egy új sürgős-
ségi kormányrendelet értelmében továbbra is
folyósítjuk a támogatásokat. A feltételek
ugyanazok. A támogatás az alkalmazott béré-
nek 50 százalékát fedezi egy éven át, de ma-
ximálisan 2500 lejt lehet kifizetni. A feltétel,
hogy a cégnél 24 hónapig alkalmazva legyen
a munkavállaló. Azt tapasztaljuk, hogy elég
sok cég alkalmaz személyzetet, folyamatosan
nyújtják be a kérvényeket, de sajnos sok eset-
ben hiányosan. Sok a gondunk ezzel. Az egész
folyamat online történik, és a cégek még nem
tudnak alkalmazkodni ezekhez az új módsze-
rekhez. Sokaknak nagyon nehezen megy a
számítógépes kommunikáció. 
A cégek most is alkalmaznak

– Az év második felében, amikor Maros-
vásárhelyen nagyon sok intézményben kies-
tek az alkalmazottak a megbetegedések miatt
a munkaerő-közvetítő hivatalban voltak-e
személyzeti gondok?

– Annak ellenére, hogy voltak személyzeti
gondjaink, ezeket megoldottuk, és elláttuk a
teendőket. Kértünk támogatást más intéz-
ménytől, bár mindenütt nehézségek voltak
ebben a periódusban.

– A munkaerőpiacon mi vetíthető előre az
idei esztendőre? 

– Úgy látom, hogy minden cég megpróbálja
túélni ezt a nehéz időszakot, a cégek pozitívan
állnak hozzá, megértették, hogy a nehézségek
ellenére is muszáj továbblépni. Továbbra is tá-
mogatjuk a vállalatokat, folyósítjuk a juttatá-
sokat. A cégeknek – ha szükséges – segítünk
az online ügyintézésben, előjegyezzük őket, és
fogadóórát is tartunk. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy hozzájussanak a törvé-
nyek által biztosított támogatásokhoz. 

– Mennyi jelenleg a munkanélküli-segély? 
– Van egy 375 lejes fix összeg, amihez

hozzáadódik még egy összeg, ami a ledolgo-
zott munkaévek és az utolsó hónapok alapfi-
zetésének a függvénye. Ezek az összegek
viszont nem motiválják az embereket, hogy
munkanélküli státusba kerüljenek. 
Nincs statisztika a külföldön 
dolgozók számáról 

– Van-e statisztika arról, hogy a munkaerő
hány százalékban vándorol el külföldre? Há-
nyan kényszerülnek arra, hogy itthagyják a
szülőföldjüket, a családjukat, hiszen köztu-
dott, hogy szinte minden családban van egy-
két külföldön munkát vállaló? 

– Ezt egyelőre nem tudjuk felmérni. Az
Európai Unióban be fog indulni egy program,
ennek a lényege, hogy minden uniós állam
bevezeti a munkaerőre vonatkozó adatokat,
s akkor kialakul egy összkép, hogy hány ro-
mániai munkavállaló dolgozik külföldön.
Egyelőre a program a járvány miatt késik,
emiatt  a mi hivatalunk nem tud felmérést ké-
szíteni, csak azokról a személyekről tudunk
nyilatkozni, akik a mi nyilvántartásunkban
vannak – mondta Bogdán Erzsébet, a Maros
Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal aligaz-
gatója. 

Támogatás a túléléshez 
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Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Van egy jóslatom. Egy önmagát
beteljesítő jóslat. Ebben az évben
is bejött, megtörtént. Nem nagy
ügy, különösen nem azok számára,
akik inkább a szobákban és irodák-
ban, termekben, csarnokokban és
fűtött otthonokban töltik a telet. A
jóslatot sok év tapasztalatából
szűrtem le, nem kellett hozzá a
delphoi jósképzőbe járnom, Kasz-
szandra nénémet sem kellett nyag-
gatnom, hogy mondja már el, hogy
is volt Trójában, és mi is történt
azokkal a görögökkel, akiktől félni
kell akkor is, ha ajándékot hoznak.

A jóslat természeténél fogva egy-
szerű kijelentés, bárki számára ért-
hető, felfogható, észben tartható, és
– ami talán a leglényegesebb – vá-
rakozásra késztető. Várni kell, re-
ményekedni, ha beteljesedik, vagy
elszáll, szétporlad, nevetség tár-
gyává pocsékul. Persze kimondó-
ját, meghirdetőjét is a kinevetés
tárgyává alázza.

Ugyancsak a jóslatanalízis kap-
csán említendő, hogy akkor ér va-
lamit a jövőben megtörtén(het)ő

esemény előre látása, megraga-
dása lendületes, lángoló szavakkal
és nem e világi tekintettel, ha ezt
nagy tömegek előtt követjük el.
Szándékosan, váratlanul és persze
nem külön kérésre. Legjobb, ha in-
gyen tesszük, mondom, ha sok
ember előtt, sajtóban, rádióban,
tévében nyilvánosan hangzik el
jóslatunk – a mai korban; egyko-
ron ezt piactereken, fórumokon,
királyi mulatságok, bűnös tobzó-
dások, orgiák csúcsmámorának
kellős közepette váratlanul, vész-
jósló kiáltásban, ahogyan a 
próféták, őrültek, „szent mordályé-
getők” tették, azképpen mondatik
ki. Olyan mene-tekel-ufarszin
módon. A fali írás retinára égő 
szavai.

Az én jóslatom sajnos távol áll
ettől a kiváló biblikus-mitologikus
körülménytől, körítéstől. Magán-
körben hangzott el, családom belső
struktúrájában rögzül az unokák
nyiladozó tudatában, nyilván nem
elszomorító hatással. Csak olyan
megfigyelés, magánemberi tapasz-

talat, ami lassacskán az önmagát
belteljesítő jóslat magaslatára
emelkedett és vállalhatóvá vált.
Amennyiben nem válik be, már
nem kell szégyenemben a rendelke-
zésemre álló összes öklömet rág-
nom, ugyanis az utóbbi években
mindannyiszor így történt. És aho-
gyan elnézem a párizsi klímaegyez-

mény be nem tartását világszerte,
ahogyan szemlélem a jéghegyek
tompa morajlással történő leomlá-
sát és olvadását, a világóceánok
szintjének évről évre történő emel-
kedését, ahogyan hetente értesülük
a híradókból a földi szén-dioxid-ki-
bocsátás negatív alakulásáról, és
amint tapasztalom például a hol-
landok beköltözését Európa száraz-
földibb régióiba, pl. Kisadorjánba
vagy Kunmadarasra stb., stb., a
jóslatom önmagát beteljesítő elmé-
leti lehetősége mindinkább gyakor-
latilag előre betervezhetővé válik.

Csak el kell ismerni, hogy ez pedig
barátocskáim, tény, már nem holmi
ámokfutás, olcsó jópofizás, tréfa-
mesteri trükk.

Gyermekkorunkra természetesen
a jóslat egyáltalán nem alkalmaz-
ható. Akkoriban másként állott az
ég és a felhők dolga. Mások voltak
még a férfiak, mondaná egy régi
sláger, mások voltak a dombolda-
lak, a közlekedés gyérebb, az utak
biztonságosabbak, a gyermekse-
reg gond nélkül kiengedhető volt a
szabad levegőre, nem kellett hozzá
kísérő, felvigyázó. A gyermekzsi-
vaj és hancúrozás úgy hozzá tar-
tozott a fehér télhez – kb. három
hónap – mint a boci-boci tarkához
a se füle, se farka... Az idő tájt, úgy
néhány évtizeddel korábban tér-
dig, derékig ért, ha igazán rákez-
dett, nagy mennyiségben hullott,
csillogó gyémántpor volt, mély
nyomokat hagytál benne, mint jó
tanító a növendékek lelkében. És
számos örömet tartogatott a gyer-
mekeknek decembertől márciusig.
Beleértve az iskolai téli szünetet is.
Sőt többet mondok, már kará-
csonykor is volt. Szétterült a vidé-
ken. Öröm volt nézése,

megtapasztalása. Mint az amerikai
filmipar slágerfilmjeiben.

Annyit már kitalálhatott a figyel-
mes olvasó – el nem vesztette el a
türelmét és nem lapozott rögtön a
végére, mint egy koca-detektívre-
gényolvasó, hogy a havazásról szó-
lott a csütörtök költője-töltője. De
nem akármilyen havazás vonható
be a jóslat körébe. Van ennek az ál-
talam kiművelt jövendölésnek egy
meghatározott napja, amellyel nem
látszik törődni a tanügyi főhatóság,
a vakációosztó minisztériumi kisis-
ten. Eme nap amúgy gyönyörűsé-
gesen szomorú, hiszen ekkor ér
véget a téli szünet, és kezdődik újra
online vagy személyes jelenléttel,
termekbe visszakényszerülve az ok-
tatási folyamat.

Tehát most már évek óta bizton
jövendölhetem meg – mert betelje-
sül, önmagát nem hazutolja meg a
megváltozott éghajlat –, hogy csak
a téli vakáció utolsó napján kezd el
végre havazni. Addig egy szikrányit
sem. Bármilyen szürke-borús, sú-
lyos és összefüggő felhőtakaróba
burkolózik a felettünk álló közös
égbolt. Bosszantóan józan és hófu-
kar.

Az önmagát beteljesítő jóslat

A bérek teszik ki
a háztartások

havi bevételének
közel 

70 százalékát
A tavalyi év harmadik negyedében

5302 lej volt egy romániai háztartás
havi átlagjövedelme, a kiadások
pedig 4444 lejre emelkedtek, a be-
vételek 83,8%-át téve ki – derül ki
az Országos Statisztikai Intézet
(INS) által közzétett adatokból. 

A romániai háztartásokban az egy főre
eső havi átlagbevétel 2068 lej volt, a költ-
ségek átlagos összege fejenként 1733 lej
volt.  Városon az egy főre jutó havi átlag-
jövedelem 2508,89 lej volt, falun pedig
1551,56 lej. 

Az INS adatai szerint a pénzjövedelem
háztartásonként átlagban havi 4961 lejt tett
ki (személyenként 1934 lej), a természet-
beni jövedelem pedig havi 341 lejt (133 lej
személyenként). Városon az összbevétel
96,3%-át a pénzjövedelem tette ki, vidéken
ez az arány 88,4%-os volt.

A bérek és az ezekhez kapcsolható jutta-
tások tették ki a háztartások havi bevételé-
nek 68,9%-át. Emellett 18,9%-ot tettek ki
többek között a különböző szolgáltatáso-
kért kapott jövedelmek, 2,1%-ot a függet-
len tevékenységekből származó bevételek,
1,9%-ot a mezőgazdasági tevékenységből
származó jövedelmek, 6,4%-ot a termé-
szetbeni jövedelmek (ebből 5,3%-ot tesz-
nek ki a saját fogyasztásra megtermelt
élelmiszerek). 

Az INS szerint a saját fogyasztásra meg-
termelt élelmiszerek havi értéke a jövede-
lem 2,4%-át tette ki a városi háztartásokban
és 10,9%-át a vidéki háztartásokban. 

A háztartási kiadások főbb tételei a kö-
vetkezők: élelmiszerek, nem élelmiszeri-
pari termékek, szolgáltatások, társa-
dalombiztosítások, adók és illetékek, a me-
zőgazdasági termeléshez szükséges eszkö-
zök és anyagok megvásárlása. 

2020 harmadik negyedévében az élelmi-
szerekre és nem alkoholtartalmú italokra
költött összegek a háztartások havi fo-
gyasztásának 33,5%-át tették ki átlagban.
A második helyen, 14,6%-kal a lakás fenn-
tartásához – például víz- és energiaszolgál-
tatás számlái – szükséges költségek állnak,
a harmadik helyen, 8,6%-kal, pedig az al-
koholtartalmú italokra és dohányra kiadott
költségek. 



A 2020-as jubileumi év volt a
Gyulafehérvári Caritas élet-
ében, hiszen munkatársai 30
éve munkálkodnak többek
között a magukra maradt idő-
sek, kisgyerekes családok,
hátrányos helyzetű gyer-
mekek és fiatalok, fogyaték-
kal élők érdekében. Az elmúlt
három évtized során sikerült
egy olyan segítőhálózatot ki-
építeni, amelynek köszönhe-
tően emberek ezreinek a
mindennapjait könnyítik meg.
Az otthoni beteggondozó-
szolgálat munkatársai mint-
egy hatezer magára maradt
idős, beteg személyt látogat-
nak rendszeresen, és az
egészségügyi ellátás mellett a
háztartás körüli teendőkben
segédkeznek, bevásárolnak,
gyógyszert váltanak ki, és el-
beszélgetnek azokkal az idő-
sekkel is, akiknek az ajtaját
rajtuk kívül talán sosem
nyitja be rokon, szomszéd, is-
merős. Annak ellenére, hogy
zömében az államra háruló
teendőket látnak el, a köz-
ponti költségvetésből jutta-
tott finanszírozás rendkívül
csekély, ami miatt gyakran
kerültek kilátástalan hely-
zetbe a szervezet egyes szol-
gáltatásai, de a nehézségek
ellenére sem engedték el
soha az ellátottjaik kezét. Az
elmúlt harminc esztendő
szépségeiről és nehézségeiről
Márton Andrással, a Gyulafehér-
vári Caritas igazgatójával be-
szélgettünk. 

– Hogyan született harminc évvel
ezelőtt a Caritas?

– A Caritas a világon mindenhol
jelen van, ahol a katolikus egyház
is. 1989-ben, amikor a rendszervál-
tásra sor került, Jakab Antal püspök
úr már decemberben elrendelte,
hogy létrehozzák az egyházmegyei
Caritast. Hatalmas szolidaritás mu-
tatkozott Nyugat-Európa, a szabad
világ felől a változások, az itteni

emberek iránt, nagyon sokan akar-
tak segíteni, tehát valamelyest erre
is volt reakció a szervezet létrejötte.
Tulajdonképpen az első időszakban
abban merült ki a Caritas tevékeny-
sége, hogy ennek a szolidaritásnak
az eredményeképpen érkező segít-
séget próbálta eljuttatni a rászoru-
lókhoz, gyakorlatilag segélyosztó
szerep jutott akkoriban a Caritas-
nak. Ellenben igen hamar felismer-
ték az akkori vezetők (én 24. éve
vagyok a szervezetnél), hogy ez az
osztogató perspektíva nem igazán
szolgálja a jövőt, fontos ugyan a
sürgősségi helyzetekben, de hosszú
távon másfajta építkezésre van
szükség. Szétágazó nemzetközi há-
lózata van a Caritasnak, és számta-
lan jó példáját láttuk annak, hogy
miként lehet úgy szolgálni a közös-
séget, hogy ne csak osztogassunk.
Elkezdtek tehát létrejönni olyan lé-
tesítmények, mint a gyergyószent-
miklósi idősotthon, a Jakab Antal
csíksomlyói tanulmányi ház is
akkor kezdett el épülni. Tulajdon-
képpen az volt a szándék, hogy át-
térjünk az embertől emberig való
szolgálatra, és ez a munka már a ki-
lencvenes évek elején elkezdődött.

– Azóta folyamatosan építkeztek,
az évek során egyre bővült a szol-
gáltatások száma, az idősotthonok,
szépkorúaknak szánt nappali köz-
pontokban zajló tevékenységek,
gyerekfoglalkozások, családsegítő
szolgálat mellett felépítettetek egy
példaértékűen működő otthoni be-

teggondozói hálózatot. Miért érez-
tétek úgy, hogy erre szükség van?

– Az első, szerény próbálkozá-
sunk az otthoni beteggondozással
Nagyenyeden történt már az 1990-
es évek első felében, ferences nővé-
rek tartózkodtak akkor a városban,
akik a német példára próbálták be-
indítani az otthoni beteggondozást.
Sajnos a nővérek távozása után na-
gyon takaréklángon, önkéntes ala-
pon működött tovább a gondozás,
és tulajdonképpen én azért is jöttem
a Caritashoz, mivel lehetőség mu-
tatkozott arra, hogy támogatással
létrehozzunk néhány otthoni beteg-
gondozó központot. A külföldi jóte-
vőink segítettek az építkezésben, de
a működést nekünk, helyileg kellett
megoldanunk. 1997-től program-
szerűen elkezdtük kiépíteni ezt a
hálózatot, nemcsak a gyulafehér-
vári, hanem más egyházmegyék te-
rületén is folyt ez a munka. Azáltal,
hogy kezdtünk bemenni az emberek
házába, nagyon sok minden átérté-
kelődött a segítségnyújtással kap-
csolatosan, szembesülni kellett
azzal, hogy a segítségért folyamo-
dók nem mindig a legrászorulób-
bak, illetve vannak rászorulók,
akikről senki sem tud, mivel arra is
képtelenek, hogy a hangjukat hal-
lassák. Meg is fogalmaztuk akkor
jelmondatunkként, hogy a szükség
közelről látszik, és ez a szolgálat
ahhoz segített hozzá, hogy valóság-
közelben lássuk, érezzük a szüksé-
geket, és azokra életszerű

válaszokat adjunk. Ezért kezdtük
hozzácsatolni az ápoláshoz a ház-
tartásban való segítségnyújtást, a
családsegítést és egyéb olyan tevé-
kenységeket, amelyek ma a mun-
kánk mindennapos részét képezik.
Erre azért volt szükség, mert azt ta-
pasztaltuk, hogy nem elég bekö-
tözni valakinek a sebét, ha nem
tiszta ágyban fekszik, nem meleg
környezetben alszik, vagy éppen-
séggel nincs, amit ennie. Akkoriban
újszerű volt ez a szolgálat, és bi-
zony több asszisztens is volt a régi
generáció tagjai között, aki nem
akarta vállalni, hogy tisztába tegye
a beteget, vagy hogy a ház körüli te-
endőkbe besegítsen. Ezért prioritás-
ként fogalmaztuk meg, hogy ha egy
ember bemegy egy másik ember
házába, és látja, melyek a legége-
tőbb teendők, abban próbáljon meg
segíteni, amire szükség van. Na-
gyon igyekeztünk az emberi oldal-
ról közelíteni ehhez a kérdéshez, és
hála Istennek a közösségeinkben
nagyon jól fogadták ezt a kezdemé-
nyezést, rövidesen elkezdtünk
együttműködni önkormányzatok-
kal. Már 2002-2003-ban megfogal-
maztuk, hogy otthoni
beteggondozói szolgálatot csak ott
akarunk létrehozni, ahol azt a kö-
zösség is szeretné, és hozzá is járul
ennek a működtetéséhez, mi ott se-
gítünk, ahol szeretnék, hogy segít-
sünk.

– Jelenleg hány ellátott részesül
az otthoni beteggondozásban?

– Közel kétszáz munkatársunk
dolgozik az otthoni beteggondozó
hálózatban, és nekik köszönhetően
mintegy hatezer személy részesül
ellátásban napi-heti rendszeresség-
gel, esete válogatja. Négy megyé-
ben vagyunk jelen ezzel a
szolgálattal, volt jobb időszakunk
is, viszont az utóbbi időben sok csa-
pás sújtotta ezt a tevékenységünket.
Az egyik, hogy immár három évti-
zede azt tapasztaljuk, hogy nálunk
az országban még mindig nincs
megoldva az egyházak, civil szer-
vezetek által nyújtott szociális és
egészségügyi ellátás finanszírozása,
úgy működik, akárcsak a székely
viccben a kürtőskalács, azaz járni
jár, de jutni nem jut. Az egészség-
ügyi biztosítópénztár még mindig
nem úgy kezel minket, mint az ösz-
szes többi, egészségügyi ellátást
nyújtó intézményt. Mindenütt akad-
nak gondok, nemzetközi szinten
sem találkoztam olyan esettel, ami-
kor azt mondták volna, hogy a fi-
nanszírozás tökéletesen meg van
oldva, mindig a jobbra próbálunk
törekedni. Ehhez képest azonban
nálunk, európai viszonylatban
nézve nagyon rossz a helyzet. Elha-
nyagolható az az összeg, amit az
idősek, betegek hosszú távú ápolá-
sára fordít az állam. De nemcsak az
ápolásra vonatkozóan áll fenn ez a
helyzet, hanem a három területre,
amelyeknek a központjában az
ember áll, azaz az egészségügy, a
tanügy és a szociális ellátás finan-
szírozására a GDP-ből százalékará-
nyosan feleannyit fordít a román
állam, mint amennyi az európai
uniós átlag. 

– Az otthoni beteggondozói szol-
gálat finanszírozása több pillérre
épül, köztük a helyi önkormányza-
toktól érkező támogatásra, valamint
az állami finanszírozásra, amelynek
a hiánya számos fennakadást oko-
zott az utóbbi években a szervezet
életében...

– Amikor elkezdtük építeni ezt a
szolgálatot, megkerestünk helyi ön-
kormányzatokat, mivel az volt az
elv, hogy nekik is akarniuk kell. A
helyi önkormányzatokkal szolgál-
tatói szerződéseink is vannak, a
megyei önkormányzatok, valamint
a minisztérium pályázati alapon tá-
mogatják gondozottjaink ellátását.
Ezen túl, néhány éve elindult, bár
igen szerény, a biztosítópénztártól

is a finanszírozás, számos, szá-
munkra sok esetben nem érthető
feltétel, megkötés mellett, annak el-
lenére, hogy európai szinten priori-
tás a hosszú távú otthoni ellátás,
ami az elöregedő társadalmakban
óriási kihívást jelent. Arányaiban
véve a helyi önkormányzatoktól ér-
kezik a finanszírozás több mint
ötven százaléka, a minisztériumtól
érkező összegek azonban jobb idők-
ben sem haladták meg a tíz-tizenhá-
rom százalékot. A
biztosítópénztártól kapott finanszí-
rozás sem haladja meg a három-
négy százalékot. Mindenképpen
meg kellene már oldani ezeknek a
szolgáltatásoknak a finanszírozását,
megtalálni a módját, hogy az egész-
ségbiztosító pénztáron keresztül tá-
mogassák a szakápolást, vagy ki
kellene találni egy alternatív finan-
szírozási struktúrát, mert tarthatat-
lan a jelenlegi helyzet. Az
elvándorlás miatt egyre több idős
marad magára. Nálunk az ország-
ban számos égető kérdés van, de ha
kettőt kellene kiemelnem, az egyik
az idősek hosszú távú ápolása
lenne, mi legyen azokkal a magukra
maradt idős emberekkel, akik nem
képesek egyedül az egészségi, ház-
tartási teendőiket rendezni. Egyre
nagyobb szükség van kisebb méretű
otthonokra, ahol segítség mellett
önálló életvitelre lehetőség adódik.
A másik legégetőbb probléma az is-
kolát elhagyó gyerekek kérdése, hi-
szen a statisztikák szerint a
romániai vidéki településeken 26
százalékos a korai iskolaelhagyás,
ami egy drámai szám. 

– A meghatározó mértékű önkor-
mányzati finanszírozás és csekély
állami támogatás mellett miként si-
kerül pótolni a hiányzó részt, hogy
a rászorulók ne maradjanak ellátás
nélkül?

– Számos, vissza nem terítendő
támogatást próbálunk megpályázni,
külföldi partnereink vannak, tárgyi
adományokat kapunk, például pe-
lenkát, kötszert. Sajnos egy nagyon
bizonytalan környezetben tevé-
kenykedünk, hiszen évente új szer-
ződést kell kötni az
önkormányzatokkal, a minisztéri-
umi pénzt évről évre meg kell pá-
lyázni, például volt olyan év,
amikor a Caritas összes ápolási köz-
pontja számára kaptunk finanszíro-
zást, de olyan is, amikor egyikre
sem. Mi a szociális ellátásban kissé
olyanok vagyunk, mint a trapézmű-
vészek, csak reméljük, hogy az
egyik kapaszkodó után időben érke-
zik a másik. A rendszer ránk úgy te-
kint, mint akik elvégzik a dolgát, és
még pénzbe sem kerül, vagy csak
kevésbe. De nem járható út, hogy
takarékoskodási eszközként tekin-
tenek a civil szervezetekre, amelyek
ennyi évtizede a nehézségek dacára
ellátják az államra háruló teendőket
a szociális téren. 

Az egyik legnagyobb gondunk
ugyanakkor az elmúlt években az
volt, hogy a stabilitásunkat biztosító
önkormányzatok nagyon leterhe-
lődtek azáltal, hogy az állami bére-
ket megemelték, eközben a
bevételeik radikálisan nem gyara-
podtak. Ezeket a bérszinteket egy
privát szolgáltató nem tudja kö-
vetni. Ilyen körülmények között
igen sokan vándorolnak el külföldre
jobb kereset végett, illetve, miután
megnövekedtek az állami szektor-
ban a bérek, az ápolók közül sokan
vándoroltak át a közszférába.
Ugyanakkor európai szinten örege-
dik el a népesség, és egyre többen
szorulnak ápolásra. Ápolókra min-
denütt nagy szükség van, de ez csak
ott mutatkozik meg, ahol ezt a terü-
letet fontosnak tartja a rendszer.
2003-ban prioritásként fogalmaztuk
meg, hogy elsősorban vidéken pró-
bálunk jelen lenni, mert ott a legna-
gyobb a szükség, faluhelyen annak

Három évtizede áll a rászorulók szolgálatában 
a Gyulafehérvári Caritas

Segítség embertől emberig 
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Menyhárt Borbála

(Folytatás a 6. oldalon)

Szerkesztette: Menyhárt Borbála



idején nagyjából csak mi voltunk jelen segí-
tőként, más nem ment ki ezekhez az embe-
rekhez. A harmincadik évforduló alkalmából
kiadtunk egy riportkötetet, amely a munkánk-
nak az emberi arcát próbálja bemutatni mind
a munkatársaink, mind az ellátottak szemszö-
géből. Nem véletlenül adtuk ennek azt a
címet, hogy Van emberem, egy evangéliumi
esemény alapján. Nekünk a fő célkitűzésünk
az, hogy azoknak, akiknek a leginkább szük-
ségük van erre, legyen emberük. A szakem-
ber nagyon fontos, de nem elégséges. A
szakmaiság elengedhetetlen a munkánkban,
de a minőségnek az egyik alapvető összete-

vője, hogy emberként forduljunk a másik em-
berhez. Ugyanezzel az emberséggel találko-
zunk azoknak a kollégáinknak a mindennapi
hozzáállásában, akik az idősotthonokban dol-
goznak, hátrányos helyzetű roma gyerekek
felzárkóztatásán munkálkodnak, de a Caritas-
munka bármely más területén is.

Gyakorlatilag a harminc év alatt az összes
korosztályt, minden társadalmi réteget sikerült
lefedni, hiszen a kisgyerekes családok számára
korai fejlesztő tevékenységeink vannak, a na-
gyon szegény közösségekben iskola utáni te-
vékenységeket, felzárkóztató programokat
működtetünk, a hátrányos helyzetű fiatalokat
a munka világában való elhelyezkedésben pró-

báljuk segíteni, ennek érdekében a képessége-
iket fejleszteni. Míg az első időszakban abban
merült ki a tevékenységünk, hogy a segélyeket
a leginkább rászorulókhoz juttassuk el, ezt kö-
vetően az embertől emberig való segítséget ré-
szesítjük előnyben a szolgáltatásaink révén.
Évek óta igyekszünk egyéneknek és közössé-
geknek is a támogatói lenni abban, hogy meg-
tanuljanak megállni a saját lábukon. 

– A lassan egy éve tartó járványhelyzet ki-
hívás elé állította a Caritast is, hiszen a be-
teggondozói program során az emberek
házaiba kell bemenni, a nappali központok-
ban pedig csoportos gyerek-, illetve idősfog-
lalkozások zajlottak. Hogyan alakultak át
ennek hatására a tevékenységek? 

– Az elején mindenki megijedt, hiszen
olyan rutinos dolgok, amelyek azelőtt mű-
ködtek, teljesen átalakultak vagy nem voltak
alkalmazhatók. Az otthoni beteggondozásban
dolgozó kollégák hősiesen, bátran, felelős-

ségteljesen álltak helyt a nehéz helyzetben is.
Számos védőintézkedést hoztunk azért, hogy
megvédjük az ellátottakat és a kollégákat is,
de mindvégig ellátták az időseket, mi több,
pluszfeladatokat is vállaltak, az első időszak-
ban, a karantén idején például rendszeresen
élelmet vittek ki az időseknek, bekapcsolód-
tak a helyi krízismenedzsment-munkába.
Ugyanakkor az ápolási munka is fokozódott,
jóval több feladat hárult rájuk, az emberek
féltek elmenni a kórházakba, a kórházak
félve fogadták a betegeket. 

Az idősotthonokban dolgozó kollégáinkat
is megterhelte ez a helyzet, hiszen volt egy
időszak, amikor két hétre be kellett költöz-
niük a munkahelyükre. Ellenben van kollé-
gánk, aki egyedül nevel két gyereket, vagy
beteg szüleit gondozza otthon. Elismerésre
méltó, hogy akadtak kollégák, akik felvállal-
ták, hogy a nehéz helyzetben lévőkre háruló
váltásokat átvállalják. 
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A szakrendelésen nagyon gyakran el-
hangzó kérdésre a válasz egyszerű –
igen, amennyiben az adott beteg kór-
előzményében nem szerepel súlyos,
életet veszélyeztető oltás, élelmiszer
vagy darázs-, méhcsípés okozta ana-
filaxiás reakció, vagy ha az adott sze-
mélyt önbelövő adrenalininjekcióval
(EpiPen) látta el szakorvosa (kizáró-
lag igazolt anafilaxia esetében java-
solják).

Tehát a szénanáthás, asztmás, csalánkiü-
téses, atópiás dermatitiszes, kontakt derma-
titiszes, ekcémás vagy más, igazoltan
allergiás megbetegedés esetén az oltás vé-
gett kialakuló (azonnali vagy későbbi) aller-
giás problémának a kockázata ugyanakkora,
mint a nem allergiás populáció estében.
Tehát aki allergiás (figyelem, anafilaxiás
előzményekkel rendelkezők!), nincs na-
gyobb allergiás kockázatnak kitéve, mint
egy olyan személy, akinek nincs allergiás
megbetegedése.

Mi az anafilaxiás sokk/reakció – életet ve-
szélyeztető állapot, súlyos allergiás reakció,
mely azonnali sürgősségi ellátást igényel?
Kiváltó tényezőként szerepelhet méh- vagy
darázscsípés, gyógyszer- vagy táplálékaller-
gia stb., főbb jellemzői, a teljesség igénye
nélkül, kombináltan: eszméletvesztés, daga-
dás, csalánkiütések megjelenése, vérnyo-
másesés, hányás, hasmenés, nehézlégzés. 
Kezelésében az első adandó szer az adre-
nalin.

Az oltások okozta mellékhatások sorába
beletartoznak az allergiás reakciók is, ezek-
nek a gyakoriságát a gyártó a használati uta-
sításban köteles feltüntetni. Az adott
információ a gyógyszer tényleges forgalomba
kerülése előtti klinikai tanulmányok során
fellépő reakciókból származik, ezen klinikai
tanulmányok elvégzése után engedélyeztetik
az adott oltást. A Pfizer BioNTech COVID 19
III klinikai fázisú kísérleteiben 44000 alany
volt bevonva, és ezek alapján a gyártó tájé-
koztatása szerint az allergiás reakciók esélye
kicsi, csekély – 0,63%-ban volt jelen a való-
ban oltottak és 0,5%-ban a placebóval oltot-

tak esetében, tehát az eltérés nem szignifi-
káns.

Mint minden gyógyszer okozta reakcióra,
az oltás utáni allergiás reakciókra is a kiszá-
míthatatlanság jellemző.

Az MHRA (Medicine and Healthcare Pro-
ducts Regulatory Agency), vagyis a gyógy-
szerek alkalmazását jóváhagyó ügynökség
gyorsított eljárásban hagyta jóvá az említett
vakcinát, mivel az teljesítette a járvány meg-
fékezésében elengedhetetlen hatásossági és
biztonsági feltételeket.

Az oltás beadását követően az esetleges
azonnali, kiszámíthatatlan, életet veszélyeztető
allergiás reakciók azonnali és helyes ellátása
végett kötelező a vakcináción átesett személy
megfigyelése, a fellépő reakciókat egy erre
speciálisan létrehozott weboldalon kell jelen-
teni (https://vaers.hhs.gov/index.html).

A COVID – 19 mRNA 162b2 oltás alkal-
mazása során eddig két anafilaxiás reakciót
jelentettek, mindkettőt egészségügyi sze-

mélyzetnél, akiknek a kórelőzményében már
szerepelt anafilaxia. Mindkettő, a korai bea-
vatkozásnak hála, következmények nélkül
megoldódott. Ezekből az információkból ki-
indulva, az MHRA óvatossági szempontból
nem ajánlja az anafilaxiás kórelőzményekkel
rendelkező személyeknél a vakcina alkalma-
zását. Viszont, amint több információ áll
majd az adott ügynökség részére, ez az aján-
lás változhat.

Habár kevésnek tűnhetnek az eddigi infor-
mációk, az előzetes tanulmányok során iga-
zolták a vakcina jelentőségét, fontosságát a
világjárvány leküzdésében, a szigorú és sza-
bályokhoz kötött engedélyeztetési folyama-
tok, a relatív alacsony számú oltás kiváltotta
allergiás reakció az oltás megbízhatóságát tá-
masztja alá.

Azon személyek, akiknél kórelőzményben
oltás után fellépő allergiás reakció (nem ana-
filaxiás sokk) szerepel, a vakcina beadása
után maradjanak 30 perces megfigyelés alatt.

Azon személyek esetében, akiknek nincse-
nek különösebb allergiás kórelőzményeik, a
vakcina beadását követően 15 perc monito-
rozási idő javasolt.

Amennyiben az oltás beadása után súlyos
allergiás reakció lép fel, a következő, emlé-
keztető dózis beadása nem javasolt.

Bibliográfia :
Comunicat al SRAIC cu privire la posibilele

reactii alergice raportate dupa administrarea
vaccinului COVID-19 PFIZER/BioNTech
https://www.sraic.eu/stiri/comunicat-sraic
ARIA - EAACI statement on severe allergic

reactions to COVID-19 vaccines – an EAACI-
ARIA Position Paper

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.111
1/all.14726

CDC - COVID – 19 vaccines 
and Allergic Reactions

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html

Allergiás megbetegedésben szenvedők beoltathatják-e magukat 
a Covid elleni vakcinával? 

Illusztráció

Dr. Albert Kinga allergológus 
és klinikai immunológus szakorvos
www.optimun.ro

(Folytatás az 5. oldalról)
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Avokádókrém buggyantott tojással
Egy érett avokádót villával összetörünk kevés lime-lével,

mokkáskanálnyi vajjal, 1 cikk zúzott fokhagymával, sóval,
darált borssal. A kenyeret megpirítjuk, majd rákenjük az avo-
kádókrémet. Kis fazékban vizet forralunk, kevés ecetet töl-
tünk bele, és pici sót adunk hozzá. A tojásokat beleütjük, és
kb. 2 percig főzzük. Szűrőkanállal kiemeljük őket, és az avo-
kádókrémre helyezzük. Közepén bevágjuk, és máris élvez-
hetjük a csorgó tojássárgát. Fűszerezhetjük kakukkfűvel,
darált borssal, szárított chilis mentával.

Fejedelmi fogás
A megmaradt pörköltből nagyon sokféle ételt készíthetünk.

Nálam pulykapörkölt maradt meg. Egy kiskanál ajvárt (pap-
rikából, padlizsánból, kevés paradicsomból, hagymával és
fokhagymával főzött mártás) kevertem hozzá. Vízben kifőz-
tem a fusilli laskát. A vízbe kevés só, olaj és kevés zöldborsó
került. Miután kifőtt, leszűrtem, és hozzákevertem a pörkölt-

höz. Végül tejfölt kevertem hozzá, és kevés cheddar sajtot
reszeltem rá.
Kacsazsírban sült kacsamáj

25 dkg kacsazsírt felolvasztottam. 65 dkg kacsamájat meg-
sóztam, borsoztam, vagdalt rozmaringgal megszórtam, egy
órát állni hagytam. Belehelyeztem a kacsazsírba, 1 fej hagy-
mát héjastul, 4 gerezd fokhagymát szintén héjastul, 1 kisebb
almát kettévágva, 3 darab szemes borsot, 1 darab szegfűsze-
get tettem a máj mellé. Lefedtem, kb. 7 perc után kevés (4
evőkanálnyi) tejjel meglocsoltam, majd visszafedtem. 10
perc után óvatosan megfordítottam. Amikor a sárga zsír
gyöngyözik, akkor van kész. Szeletelhetjük is, ebben a for-
mában például párolt körtével csodás ízvilágot nyújt. Én most

visszahelyeztem a zsírjába, és kihűlve pirítosra kentük (a
májat a zsírral együtt). Ecetes hagymát, tormát, hagymalek-
várt fogyaszthatunk mellé.
Mákos torta

Öttojásos piskótát készítünk a következő alapanyagokból:
5 tojás, 5 kanál cukor, 3 kanál víz, csipet só, reszelt citromhéj,
fél tasak sütőpor, 8 kanál liszt. A tojásfehérjét külön kemény
habbá verjük, és úgy keverjük óvatosan a masszához. A meg-
sült piskótát kihűtjük, hosszában elvágjuk, majd mindkét fél
piskótát kettőbe vágjuk. Meglocsoljuk vaníliás cukros vízzel.
Krém: 35 dkg 82%-os zsírtartalmú vaj, 25 dkg porcukor, 25
dkg mascarpone, 1 evőkanál rumesszencia, 25 dkg darált
mák, kevés citromhéj. Botmixerrel kidolgozzuk a krémet,
megtöltjük vele a lapokat, majd kívülről is bevonjuk. Tetszés
szerint díszítjük.

Jó étvágyat kívánok!

Rózsa Enikő

(Folytatás december 30-i lapszámunkból)
Alig tartott két évet a cirkuszi szerelem.

Amikor az Uferini társulat New Yorkba re-
pült, Kiss Manyi végképp szakított a cirkuszi
élettel, és visszatért Magyarországra. 1934
nyarát Zágonban töltötte. Ősszel Pestre uta-
zott, hogy – ha lehet – meghódítsa a főváros
közönségét.

Még nem volt állása, mikor egy nap az
utcán egy ismeretlen szemüveges úriember
szólította meg, és azt kérdezte tőle, nem akar-
e színésznő lenni. „De kérem, én már az va-
gyok!” – válaszolt tettetett sértődöttséggel
Manyi. A férfi erre kitörő örömmel kérte fel,
hogy primadonna legyen A szegény ördög
című, általa rendezett operettben. Az alku
megköttetett, de a neheze még hátravolt,
ugyanis a titokzatos úriember, Horváth Árpád
csak vendégrendező volt a Király Színháznál.
Az ügyet még Lázár Ödön igazgatóval is el
kellett intézni. A kopottas öltözetű, szerény
nő láttán a direktor úr szinte hangosan elká-
romkodta magát, csak akkor enyhült a tekin-
tete, amikor a próbateremben meghallgatta a
primadonnajelölt bemutatkozását. A nagyobb
hatás kedvéért a plakáton Zágoni Margit
néven szerepelt. A kritikusok két szóban mél-
tatták: „friss és ügyes”. A negyvenes évekig
számtalan elismert színpadi és filmszerepet
játszott.

Anyagilag már megengedhette magának,
hogy magánvillát béreljen, ahol kutyákat,
macskákat és kecskéket is tartott. A feszültség
levezetése érdekében a kertet egy ideig ő
maga ásta, kapálta, gondozta. Zöldséget és
virágokat termesztett. E szenvedélyét harma-
dik apjától, gróf Szőts Alberttől „örökölte”,
aki szintén híres rózsakertet ültetett.

Sok operett sok szólóéneke mellett mégis
a magyar népdalok fontosságát hirdette. Kü-
lönösen az erdélyi Körössi Dudus nevű prí-
más előadásait látogatta.

1940-ben kétszeres háború robbant ki Mar-
git életében. A valós világháború feszültségei
mellett érzelmi vihar is következett. Károlyi
Mihály 21 éves grófocska őrülten beleszere-
tett a kis énekesmadárba. A gróf édesanyja
azonban hallani sem akart arról, hogy a fiát
egy nyolc évvel idősebb, bohém színésznővel
engedje egybekelni. Végül ez a szerelmi fel-
lángolás örökké tartó, sajgó emlék maradt.

Szenes Iván mintha ezt az epizódot is meg-
örökítette volna híres slágerében.

„Csókja maga volt a szerelem,
Lángolt, mint a hajnal keleten,
Napfény tűnik el így nyugaton,
Elfeledni én őt nem akarom!

Kislány a zongoránál,
Fehérebb az orgonánál,

Jaj, de szépen játszotta a
Liszt-rapszódiát!
Kislány, akit úgy szerettem,
Akit soha nem feledtem,
Rabja voltam, mint egy kisdiák.”
Belül háború, kívül háború. A harcterekről

szomorú hírek érkeztek hivatalosan – nem hi-
vatalosan még szomorúbbak. Az országtól
távol megfogyatkozott a vitézségi kedv. Több
színész és énekes arra vállalkozott, hogy ki-
utazik a frontra, hogy – ha rövid időre is –
egy kis otthoni fényt vigyen az elkeseredett
honvédek életébe. A Tábori Színház 1940 au-
gusztusában alakult, és azt tűzte ki céljául,
hogy – eleinte – az ország határain belül idő-
közönként meglátogatják a laktanyákat, és ott
vidám előadásokat tartanak a katonáknak.
Később, 1942 szeptemberétől, amikor a ma-
gyar hadsereg az országhatáron kívül harcolt,
a Tábori Színház, vállalva a kockázatot, ki-
utazott a front közelébe.

Kiss Manyi is belépett a frontszínházba, és
így került ki 1942-ben a Don-kanyar köze-
lébe honvédeket mulattatni. Csupán két dal
volt a repertoárja – elég is volt ennyi a csont-
repesztő hidegben, de azzal mindig tüzet
gyújtott. Addig-addig énekelgetett a habos
süteményről és csicskás életről, míg egyszer
fellobbantott egy olthatatlan tüzet. A színé-
szek biztonsági őrzését egy Bakonyi János
nevű katonatiszt látta el. Bizonyára többször
hallotta a Csicskásnótát, és végül az előadó
meg a katonatiszt azon kapta magát, hogy az
éneknek már személyes üzenete van… A ke-
gyetlen Don azonban nem adott szabadságot
a katonatisztnek, így Kiss Manyi egy újabb
emlékképpel tért haza Pestre.

1944 karácsonya táján egyre sűrűsödtek a
Pestet érő bombázások. Egy Ruzicska nevű
orvos azt ajánlotta Kiss Manyinak, hogy vo-
nuljon be egy elmegyógyintézetbe, mert
annak az alagsora biztonságos. Nem kellett
kétszer mondania. Később a színésznő érde-
kesen tett vallomást „elmebeteg” időszakáról.
„Az első napokban meglehetősen józanul vi-
selkedtem, mire a betegek sanda szemmel
néztek rám. Ekkor kitaláltam, hogy nekem is
játszanom kell az őrültet, és talán maguk
közé fogadnak. Összekócoltam a hajamat,
bilit húztam a fejembe, igyekeztem úgy vi-
selkedni, mint a többi bolond. Pár hét múlva,
mikor az oroszok bejöttek, a »bolondok«
egybehangzóan mondták, »nem vagyunk bo-
londok, mi csak ide menekültünk«. Az orosz
őrnagy erre azt kérdezte: »Akkor ki itt a
beteg?« Mindenki rám mutatott: »Hát, ő!«”
Jól játszotta ezt a szerepet is, sőt egy ideig

még játszania kellett, mert félő volt, hogy az
oroszok tudomást szereznek a doni fellépé-
sekről, és abból még baja származott volna.
Csak 1945. március végén gyógyult meg ti-
tokzatos betegségéből, amikor a Vígszínház
igazgatója, Jób Dániel jelezte, hogy most már
más szerepet kell vállalnia.

Alig hagyta el az elmegyógyintézet épüle-
tét, egyszer csak csöngettek a lakásán. Várat-
lan vendég érkezett: a viharvert hadfi,
Bakonyi János. A Csicskásnóta megfordult,
Bakonyi úr lett a villa mindenese, és most
már ő várta a „parancsot”. A kifordult politi-
kai helyzetben – hogy valamennyire titokban
maradjon a katona neve és funkciója – Nyúl
úrnak keresztelték Bakonyit, és az a hír járta
róla, hogy ő a színésznő kertésze, sofőrje,
kerti és udvari szakácsa, mindenese.

Alig telt el a boldog nyár, egyszer csak
Kiss Manyi barátai sürgősen azt ajánlották,
hogy menekülni kell az országból, mert elfo-
gatóparancsot adtak ki ellene mint politikai
agitátor ellen. A színésznő nem menekült,
hanem kihallgatásra ment a minisztériumba,
ahol tisztázni akarta, mi a bűne. Keresztury
Dezső oktatásügyi minisztertől aztán meg-
tudta a valóságot. Míg ő visszavonultan élt,
egy hírnévre vágyó, tehetségtelen színésznő
visszaélt a Kiss Margit névvel. Az elfogató-
parancsot visszavonták.

Kiss Manyiék kerti birodalmában vidám
társasági élet folyt. Nyúl úr szakácshíre futó-
tűzként terjedt a baráti társaságban. Nem
csoda hát, hogy az összejövetelek mindig né-
pesek voltak. Egyik ilyen alkalommal életre
szóló bohózatot csaptak a vendégek. A gyász-
ruhában érkező színészek könnyeiket töröl-
getve támolyogtak be a kapun, és egy szerény
koporsószerű ládát hoztak. Mint kiderült,
megdöglött az egyik kolléga kutyája, azt hoz-
ták temetni a tágas kertbe. Azután pedig to-
rozást tartottak. A szűkös világban Nyúl úr
bőséges ebédet tálalt fel. Csak nagy faggatás
után derült ki, hogy a menü nem egyéb, mint
Kiss Manyi kecskéje – szakácsra bízták a
kecskét…

1948-ban országos „nagytakarítás” kezdő-
dött. Kiss Manyiék kertes villáját lefoglalták,
Nyúl úr autóját elkobozták, gyakorlatilag haj-
léktalanok lettek. Szerencsére a színésznő
egyik orvos ismerőse felajánlotta, hogy köl-
tözzenek be a nyaralójába. Nyúl úr meg kellő
ügyességgel másik autót szerzett „parancs-
noka” szállítására.

(Folytatjuk)

Kiss lány a zongoránál (3.)

Frontközelben
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Rohanó életünk jellegzetes kórtünete, hogy szinte min-
denkinek naponta fáj valamije, aminek enyhítésére fájda-
lomcsillapítót szed, hogy tevékenységét, feladatát
eredményesen végezhesse.   A fájdalom önmagában véve
nem sorscsapás, és nem is betegség, hanem a lázhoz ha-
sonlóan testünk egyik legfontosabb figyelmeztető jel-
zése, mely arra készteti az embert, hogy a fájó testrészt
kímélje, ápolja, vagy tegyen valamit a gyógyulás érde-
kében. Értékes jelzés, mert a fájdalommentesen jelent-
kező néma folyamatok gyakran veszedelmes és végzetes
kimenetelűek is lehetnek szervezetünkben. A fájdalom
gyakran valamilyen túlterhelés okán alakul ki, és meg-
mutatja a megoldáshoz vezető utat is. Az egyoldalú ter-
helés vagy túlfeszített munkavégzés ízületi- és
izomfájdalmakkal járhat, de ugyanez mondható el a túl
sok ülés következményeként is. A túl sok cukrot tartal-
mazó étrend, a dohányzás és az alkohol a gyomorban, a
tápanyagok hiánya vagy a megfeszített munkavégzés
pedig az idegekben és izmokban idéz elő panaszokat. A
sérülések vagy túlterhelés esetén a fájdalom arra késztet,
hogy kíméljük a sérült testrészt, de adott esetben fordul-
junk orvoshoz. Ha fájni kezd a fogunk, muszáj fogorvos
segítségét kérni. A fájdalom egészséges érzet, nem ellen-
ség, hanem tanácsadó, életfunkcióink szerves része,
melynek a megélése mindenkinél másképp zajlik. Míg a
porckorongsérvet az egyik ember nem is észleli, évekig
vele él, a másik teljesen munkaképtelenné válik a fájda-
lomtól. Van, aki a fogászati kezeléseket is tolerálja fájda-
lomcsillapító nélkül, mások a sebtapasz levételétől is
rettegnek.

Az idők folyamán – de a legrégibb időktől már – a
gyógyszerészek a fájdalom enyhítésére különböző szere-
ket  kísérleteztek ki, ma már sokféle fájdalomcsillapító
közül választhatunk, melyek rövid idő alatt megoldják a
panaszokat.   A csillapító szerek szedésének első nagy
problémája, hogy kikapcsolják a jelzést, eltompítják a fáj-

dalmat, így a fájdalmat kiváltó ok is háttérbe szorul. Egy
tablettával megszűnnek a panaszok. A sportoló folytathatja
túlterhelő aktivitását a kopott vagy sérült ízülettel, az
egészségtelen, mozgásszegény életvitelt, a helytelen táp-
lálkozást is nyugodtan folytathatjuk, hiszen testünk ki-
zsákmányolását mutató jelzések rövid idő alatt
megszüntethetők egy tabletta beszedésével. Valójában
azonban a panasz nem szűnik meg, csak elodázódik és sú-
lyosbodik, mert a panaszt okozó folyamatok továbbra is
fennállnak. A fájdalomcsillapítók tehát csak nagyon rövid
távon segíthetnek, valójában nem oldják meg a problémát,
nem szüntetik meg a kiváltó okot. Ez alól kivételt képez-
nek azok a betegségek, amelyek esetén a fájdalom önálló
kórképpé válik. Ilyenkor sokféle terápia szükséges, a pszi-
choterápiától az életmódváltásig, a fájdalomérzékelésre
specializált klinikákon történő kezelésig. Természetesen a
rendkívül erős és idült betegségek (pl. rák, reuma stb.)
okozta fájdalmakat csillapítani kell, mert a beteg közérze-
tének a javítása a fő cél, de a fájdalommemória megszün-
tetése is beletartozik a terápiába. Testünk ugyanis egy idő
után „emlékezni” kezd a fájdalomra, és minimális inger-
hatásra vagy pusztán a gondolatra is erős fájdalommal re-

agál, néha olyankor is, ha a kiváltó ok már régen meg-
szűnt.

A fájdalommemória az utóbbi időben egyre több tudo-
mányos társaság vitatémája. A tényt, miszerint a fájda-
lomérzet nagymértékben az érzelmek függvénye, a place-
bókutatások igazolták. A bizalom, a védettség, a biztonság
érzete gátolja a fájdalomingert továbbító pályákat és a fáj-
dalomérző receptorokat. Ez történik, amikor valakit ápol-
nak, segítenek rajta, és azt mondják, hogy fáj-
dalomcsillapítókat kap, mindjárt jobban érzi magát. Ezért,
ha jól és biztonságban érezzük magunkat, azt érezzük,
hogy szeretnek, és bizakodva nézünk a világba, kevesebb
fájdalmat érzünk, mint magányosan, elhagyatottan és két-
ségbeesetten. 

A fájdalomcsillapítók rendszeres szedése hosszabb
távon hozzászokást eredményez: azonos hatás elérése ér-
dekében egyre nagyobb dózist kell bevenni, aminek hatá-
sára a fájdalomküszöb egyre alacsonyabbra süllyed. Ez azt
jelenti, hogy minden tartós csillapítószedés újabb fájdal-
mak forrása. Ezért több, vény nélkül kapható fájdalom-
csillapító szeren jelzik is, hogy hosszabb távon nem
szabad orvosi felügyelet nélkül szedni.

A gyógyszerészeti statisztikák alapján jelenleg 1700 kü-
lönféle, vénymentesen megvásárolható fájdalomcsillapító
létezik, melyek jórészt kombinált, azaz több hatóanyagot
tartalmazó készítmények. Egyesek jobb hatásfokkal mű-
ködnek influenza esetén, míg mások inkább a fejfájás és
az ízületi fájdalmak ellen hatnak, de mindenikben négy
hatóanyag valamelyike található (acetil-szalicilsav, diklo-
fenák, ibuprofén vagy paracetamol). Mivel ezek a ható-
anyagok egyben gyulladásgátló hatásúak is, a nem
szteroid gyulladásgátlók listáján is szerepelnek. Mind a
négy hatóanyag nem specifikus, tehát általános hatású, és
mindegyik komoly mellékhatásokat rejtegethet. Legfon-
tosabb, hogy a tüneti kezelés helyett vizsgáljuk meg a fáj-
dalmat kiváltó okokat, és a fájdalomcsillapítókat, hacsak
nem indokolt (pl. daganatos fájdalmak), csupán rövid
ideig szedjük.

Bogdán Emese

A fájdalomról a mindennapokban

Egy ismeretlen szerző
észrevételét 

idézzük a rejtvény 
fősoraiban.
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A Svájci Labdarúgó-szövetség elnökének meggyő-
ződése, hogy a koronavírus-járvány miatt nem lehet 12
ország 12 városában megrendezni az Európa-bajnok-
ság döntő tornáját – tájékoztat az AFP.

„Tekintettel az egészségügyi helyzetre, úgy vélem,
hogy az alapelképzelés, miszerint Európa-szerte legye-
nek mérkőzések, valószínűleg nem valósulhat meg az
utazási korlátozások miatt” – mondta Dominique
Blanc.

„Egyébként is nehéznek tűnik számomra ez az
egész. Nem látom, hogyan játszhatna Svájc Bakuban”
– tette hozzá a La Tribune de Genève és a 24 heures
lapok kérdésére.

Blanc szerint az Európa-bajnokságot mindenképpen
megrendezik, mert „az eddig alkalmazott biztonsági
előírások már bebizonyították hatékonyságukat”. De
„még senki nem tudja megmondani, milyen formában
lehet megtartani az Eb-t.” Az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) számára, amelynek április 20-án lesz a
kongresszusa, „az első lehetőség az lenne, ha egyetlen
országban játszanánk, például Oroszországban vagy
Németországban” – fogalmazott.

„A második, korlátozóbb megoldást az jelentené, ha
egyetlen nagyvárost választanánk helyszínül, ahol ele-
gendő stadion áll rendelkezésre a hat csoport befoga-
dására” – mondta Blanc Londonra utalva, bár az
Egyesült Királyság fővárosa éppen a vírus egy fertő-
zőbb változatának a gócpontja.

A svájci sportvezető azonban nem tudja elképzelni,
hogy a lelátókra nézőket engedjenek, mivel a lakosság

beoltása lassan halad: „szerintem egy másféle Eb-re
kell készülnünk, mint amit eddig megszoktunk, való-
színűleg közönség nélkül, amint az augusztusban tör-
tént, a Bajnokok Ligája nyolcasdöntője alkalmával,
Lisszabonban” – fogalmazott.

Az AFP megkereste az UEFA-t, de a szövetség nem
kívánta kommentálni ezeket a forgatókönyveket, sem
megjelölni az időpontot, amikor a kérdésben döntést
hozhatnak.

Az egyetlen országban rendezett döntő torna gon-
dolata nem új keletű, erről már az UEFA elnöke, Alek-
sander Ceferin is beszélt korábban.

„Vannak még lehetőségek. Lehetnek zárt kapusak a
mérkőzések, de lehet közönség is, amely a stadionok
férőhelyeinek 30, 50 vagy 70 százalékát foglalhatja el.
Elméletileg tizenkét országban szervezzük az Eb-t, de
megtörténhet, hogy csak tizenegy, tíz, három vagy akár
egyetlen ország lesz a házigazda. Megtehetjük, hogy
változtassunk, és ezek közül bármelyik változatot el-
fogadhatjuk, ha akarjuk” – mondta a sportvezető 2020
októberében.

Mindazonáltal hozzátette: egyelőre az alapelképze-
lésnek megfelelően gondolkodnak, és annak megfele-
lően terveznek.

Az Euro2020-at tavaly nyáron rendezték volna, de
a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztották.

A változatlan néven megtartandó torna június 11-én
kezdődik Rómában, és július 11-én ér véget a londoni
döntővel. Bukarestbe és Budapestre egyaránt négy-
négy mérkőzést terveztek.

Románia Ploiești-en kezd a vb-selejtezőben
Ploiești-en, illetve Bukarestben rendezik a román labdarúgó-váloga-

tott első két mérkőzését a márciusban rajtoló vb-selejtezősorozatban.
A Román Labdarúgó-szövetség tegnap bejelentette, hogy melyik az

a két stadion, amelyeket a házigazdai szerepkörre kijelöltek: Észak-
Macedóniával (március 25., 21.45 óra) az Ilie Oană stadionban, Né-
metországgal (március 28., 21.45 óra) a fővárosi Nemzeti Arénában
találkozik a Mirel Rădoi irányította együttes.

Mindkét összecsapást a Pro TV közvetíti majd.
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Mégsem lesznek Eb-meccsek Budapesten és Bukarestben?

Kevés kapujelenettel, a középpályán zajló
idegőrlő csatával telt az év első mérkőzése az
1. ligás Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK cra-
iovai kiszállásán. A gól nélküli döntetlennek
a házigazda CSU örülhetett jobban, noha az
OSK akkor sem vállalta, hogy többet kockáz-
tat a gólért, amikor emberelőnyben megte-
hette volna.

A gyepszőnyeg állapota meghatározta a
mérkőzés képét. A szervezők a meccs előtt
csak a két tizenhatos vonalig tisztították le
alaposabban a pályát, a többi részt fagyos hó-
foltok borították, ami lehetetlenné tette a tech-
nikásabb játékot. A két csapat elsősorban
azzal foglalkozott, hogy az ellenfél ne tudjon
kibontakozni. Ez a pöcifutball a második fél-
időben sem változott, noha a szünetben lese-
perték a maradék havat, csupán a kapujelene-
tek sűrűsödtek meg minimális mértékben. 

Ami nem volt nehéz, hiszen az első 43
percben nemigen közelítették meg a két
kaput. Csupán Fofana fejesét említhetjük meg
két perccel a szünet előtt, amelyet Nistor men-
tett a gólvonalról. Craiova egyetlen dologgal
hívta fel magára a figyelmet az első félidőben:
Mamut színes lapot érő belépője után Niczuly
örülhetett, hogy épségben megúszta, a cipőjét
viszont felhasították ellenfelének stoplijai.
Meglepő, hogy Kovács István még egyszerű
szabadrúgást sem ítélt...

A második félidőt egyértelműen az OSK
uralta a középpályán, de miután Golofca lab-
dáját Constantin kivágta az ötösről, Mitrea fe-
jese nem okozott gondot Pigliacellinek, és Fl.
Ștefan lövése kevéssel fölészállt, a folytatás-
ban már nem veszélyeztetett. A 60. percben
jegyeztük Craiova egyetlen lehetőségét – és
kapura tartó lövését – az egész meccs során.
Cicâldău lövésének ereje azonban elhalt Csi-
szér lábán, így Niczuly menteni tudott.

A 81. percben Screciu durva belépőjére pi-
rosat kapott, azonban az OSK passzolgatással
múlatta az időt, láthatón elégedetten a döntet-
lennel. Végül Fofana is a kiállítás sorsára ju-
tott: miután hevesen reklamált egy könnyen
adott sárga lap miatt, azonnal megkapta a má-
sodikat is...

Noha éppen most kezd bekeményíteni a tél,
az 1. liga rendületlenül megy a maga útján. A
Sepsi OSK hétfőn a Kolozsvári CFR-t fogadja
hazai pályán, és az előrejelzés szerint mínusz
10-12 fokra lehet számítani a találkozó ide-
jén.

Gól nélkül zárult a Sepsi OSK első idei találkozója

A mérkőzés minőségére alaposan rányomta bélyegét a havazás miatt kedvezőtlen talajú pálya. Fotó: GSP

Az Európa-bajnokság logójaFotó: DigiSport

Bukaresti rangadó a Románia-kupa nyolcaddöntőjében
Összekerült a két fővárosi rivális a labdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntőjében. A pá-

rosításokat kedden sorsolták ki a sportági szövetség székhelyén, és ekkor derült ki, hogy
egymás ellen játszik a negyeddöntőbe jutásért a Dinamo és a FCSB.

A párosítások: Kolozsvári Universitatea (2. liga) – Aradi UTA, Zsilvásárhelyi Viitorul
Pandurii (2. liga) – Medgyesi Gaz Metan, Dunărea Călărași (2. liga) – Turris-Oltul Turnu
Măgurele (2. liga), Temesvári ASU Politehnica (2. liga) – Gyurgyevói Astra, Petrolul
Ploiești (2. liga) – Jászvásári CSM Politehnica, Konstancai Farul (2. liga) – Chindia
Târgoviște, Bukaresti Dinamo – Bukaresti FCSB, FC Botoșani – CSU Craiova.

A mérkőzéseket február 10-én rendezik.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 16. forduló: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0
Craiova, Ion Oblemenco stadion, zárt kapu. Vezette: Kovács István (Nagykároly) –

Ovidiu Artene (Vaslui), Mihai Marica (Beszterce). Tartalék: Horia Mladinovici (Bukarest).
Ellenőr: Sajtos László (Nagyszeben).

Sárga lap: Vlădoiu (42.), Screciu (52.), Mamut (88.), illetve Golofca (50.), Csiszér
(87.), Fofana (90+2.).

Kiállítva: Screciu (81.), illetve Fofana (90+2.).
Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Bălașa, M. Constantin, Bancu, Nistor (63. Căpă[ână),

Screciu, Cicâldău (84. Mateiu), Bărbu[ (46. Ivan), Mamut, Ofosu (84. Baiaram).
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér, Bouhenna, B. Mitrea, Fl. Ștefan, Aganović, Vașvari

(90+1. Deljanidisz), Fofana, Achahbar (46. Nouvier),  Fülöp Loránd (59. Bajrović, 86.
Kovács Loránd), Petrila (46. Golofca). 

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 12. forduló: Konstan-

cai Viitorul – Nagyszebeni Hermannstadt
2-1; 16. forduló: Medgyesi Gaz Metan –
FC Voluntari 2-0, CSU Craiova – Sepsi
OSK 0-0.

Egy ágon a Ferencváros és a Fehérvár a Magyar Kupában
Már a nyolcaddöntőben találkozhat egymással a bajnoki címvédő Ferencváros és a ta-

bellán második MOL Fehérvár FC a labdarúgó MOL Magyar Kupában, derült ki a sorozat
9. és 10. fordulójának hétfői, M4 Sporton rendezett sorsolásán.

A nyolcaddöntő párosítása (február 23-24.): Aqvital FC Csákvár (II.)/Paksi FC – 
Fémalk-Dunavarsány (Pest I.)/Budafoki MTE; Dorogi FC (II.)/Ferencvárosi TC – Vasas
FC (II.)/MOL Fehérvár FC; Pécsi MFC (II.)/Szombathelyi Haladás – Soroksár SC
(II.)/Kisvárda Master Good; FC Ajka (II.)/Mezőkövesd Zsóry FC – Tarpa SC (Szabolcs-
Szatmár-Bereg I.)/Diósgyőri VTK; Tiszafüredi VSE (III.)/Zalaegerszegi TE – III. Kerületi
TVE (III.)/Budapest Honvéd; Tállya KSE (III.)/Kaposvári Rákóczi FC (II.) – Kolorcity
Kazincbarcika SC (II.)/MTK Budapest; Hódmezővásárhelyi FC (III.)/Puskás Akadémia
FC – Szolnoki MÁV FC (II.)/Újpest FC; Debreceni EAC (II.)/Debreceni VSC (II.) – 
Taksony SE (III.)/BFC Siófok (II.).

A bajnokság állása
1. FCSB                    12                 10            0             2              34-12            30
2. CSU Craiova         12                 9              1             2              17-6              28
3. CFR                       12                 7              3             2              14-6              24
4. Sepsi OSK            12                 5              5             2              17-12            20
5. Clinceni                 12                 5              5             2              14-9              20
6. Viitorul                  12                 5              4             3              19-16            19
7. UTA                      12                 4              5             3              12-14            17
8. Tîrgovişte              12                 4              3             5              7-9                15
9. Voluntari                12                 4              2             6              17-19            14
10. Medgyes              12                 4              1             7              18-20            13
11. Botoşani              12                 3              4             5              17-19            13
12. Dinamo               12                 3              3             6              13-14            12
13. Nagyszeben         12                 2              5             5              12-18            11
14. Jászvásár             12                 3              1             8              12-31            10
15. Astra                    12                 2              3             7              11-20            9
16. FC Argeş             12                 2              3             7              10-19            9

Bálint Zsombor



Több hónapos szünet után újra gyermek-
kacaj és taps kísérheti a marosvásárhelyi
Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház művé-
szeinek játékát. Január 15-én, pénteken
18 órától a Vándor Miskát nézheti meg a
színház nagytermében a járványügyi elő-
írásoknak megfelelően korlátozott lét-
számú közönség. A visszatérés apropóján
Székely Katalin művészeti vezetővel beszél-
gettünk. 

– A 2020–2021-es évad elején rövid időre újra-
indultak a nyilvános előadások az Ariel színházban.
Milyen következtetések vonhatók le ebből az idő-
szakból a nézettséget, illetve a produkciók hangu-
latát illetően?

– Örömmel jött az ősszel a közönség az előadá-
sokra, mi több, mindegyre túljelentkezéssel is szá-
molnunk kellett. Az Ariel színház nagyterme 170
férőhelyes, a járványügyi protokoll szerint a helyek
mindössze egyharmadára fogadhattunk nézőket,
tehát 50-es létszámú publikum előtt léphetett fel a
társulat. A színészek boldogan játszottak a nyilvá-
nosság előtt, a közönség jelenléte, visszajelzése
ugyanis mindig sokat jelent nekik. Ugyanakkor el
is szomorította őket a kötelezően kongó nézőtér.
Nagy volt az érdeklődés a nyári szabadtéri előadá-
sok iránt is, ez is bizonyította, hogy főleg a kisgyer-
mekes családok igénylik ezeket az együttléteket.

– Mennyire sikerült igazodni a 6 éven felüli gyer-
mekeknek a kötelező maszkviselés és a társadalmi
távolságtartás szabályához?

– A gyermekek mindig nagyszerűen tudnak al-
kalmazkodni az új helyzetekhez, a járványügyi pro-
tokoll betartása sem jelentett nekik gondot. Ami a
távolságtartást illeti, két-három családtag természe-
tesen egymás mellett ülhetett, de ha például két
szülő két gyermekkel érkezett, arra kértük őket,
hogy kettesével foglaljanak helyet, vagy vegyék
ölbe a kicsiket. Ez is teljesen rendben volt. Mivel a
járványhelyzet kezdetétől csak rövid ideig volt le-
hetőségünk közönség előtt előadásokat tartani, még
nem alakult ki ezen a téren egy igazi rutin, de bí-
zunk benne, hogy ez az elkövetkezőkben változni
fog. A tervek szerint minden péntek délután és min-

den második vasárnap délelőtt lesz ,,élő” előadás.
Emellett a virtuális térben is folytatjuk a mesejáté-
kok közvetítését.

– A legutóbbi beszélgetésünkkor szó esett arról,
hogy külföldről is sokan követnék ezeket a produk-
ciókat. Akkor még erre nem volt lehetőség, egy
ideje azonban beindult az online jegyeladás. Való-
ban vevők erre a határon túli nézők?

– Nagy meglepetésünkre a kezdeti lelkesedést
nem követte tett, tehát egyelőre nem váltanak nagy
számban jegyet a térben távol levő nézők az inter-
netes előadásokra. Talán ez annak is tulajdonítható,
hogy a téli ünnepkör és ennek az időszaknak a bő-
séges kulturális kínálata elvonta az emberek figyel-
mét erről a lehetőségről. Bízunk benne, hogy ez is
változni fog. Az online jegyárusítás mindenesetre
megmarad, a 21. században ez a normalitás velejá-
rója.

– Milyen konkrét tervek vannak az idei évadra?
– Markó Róbertet, a győri Vaskakas Bábszínház

rendezőjét korábban meghívtuk, ő állítaná szín-
padra Kovács András Ferenc Egerek könyve című
művét. Remélhetőleg erre a tavasszal sor is kerül-
het. Ugyanakkor Vidovszky Györgyöt is meghív-
tuk egy közös alkotói munkára, az általa
rendezendő mesejátékkal nyitnánk meg a 2021–
2022-es évadot. Ami az Ariel társulatának kiszál-
lásait illeti, Sramó Gábor, a pécsi Bóbita
Bábszínház igazgatója az általa rendezett Varázs-
tükör című előadásunkkal hívott meg magukhoz
május végére, június elejére. A tavaly részt kellett
volna vennünk az UNIMA Nemzetközi Bábmű-
vészszövetség fesztiválján, amit Balin tartottak
volna. Természetesen ez is elmaradt, bízunk benne,
hogy a járványhelyzet alakulása lehetővé teszi,
hogy idén éljünk a lehetőséggel.

– Az Ariel színház januári programját többször
közöltük, és az e heti Műsorkalauzban is olvasható
lesz. Milyen kínálatra számíthat februárban a kö-
zönség?

– Műsorra tűzzük A brémai muzsikusok és A va-
rázstükör című mesejátékot, a paravános előadások
közül a Lúdas Matyit, a János vitézt és a Hopp-
ládát. Ugyanakkor újra látható lesz a Volt egyszer
egy... című, díjnyertes előadásunk is, amit tavaly
Kaposvárra is elvittünk volna, ha a járványhelyzet
nem hiúsítja meg az elképzelést.
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Visszatér az élet az Ariel nagytermébe
Mesejátékok közönséggel 

Tihanyi Lajos Akt studium című
festménye kelt el a legdrágáb-
ban a klasszikus alkotások
közül, a kortárs műveknél pedig
Reigl Judit Gomolygás, csavaros,
oszlop, fém című festménye vég-
zett az élen tavaly.

A 2020-as év aukcióinak rekordját
Tihanyi Lajos Akt studium című fest-
ménye 95 millió forintos leütési árral
érte el a Virág Judit Galéria téli árve-
résén – olvasható az MTI-hez elkül-
dött tájékoztatóban. A száz éve
lappangó mű hátoldalán egy korábban
ismeretlen, soha nem reprodukált női
portré is látható. Az aktot közvetlenül
a festőtől vásárolta meg Korda Sándor
(Sir Alexander Korda), a korszak le-
gendás hírű filmese, és a kép azóta is
a család tulajdonában volt.

A klasszikus top 10-es listán Tiha-
nyi Lajos műve mellett Munkácsy Mi-
hály három alkotása is helyet kapott: a
Fasor és a Naplemente című képek
egyaránt 90 millió forintért keltek el a
Virág Judit Galéria őszi és téli árveré-
sén, a Karosszékben ülő lány pedig 50
millióért cserélt gazdát a Bodó Galéria
aukcióján. A rekordok listáján az
utóbbi évek modernista alkotói közül
Kádár Béla, Vaszary János, Scheiber
Hugó művei is szerepelnek.

A tájékoztató szerint az elmúlt négy
évben az aukciós rekordok kivétel nél-
kül 150 millió forint feletti árat értek
el, 2018-ban a legmagasabb licit a 200
millió forintot is meghaladta. Az előző
évek statisztikáit figyelembe véve a
Tihanyi-kép 95 milliós leütése sze-
rénynek tűnik, ám a tavalyi elmaradt
vagy online térbe kényszerült árveré-
sek tükrében sikeresnek értékelhető –
olvasható a tájékoztatóban.

Mint írják, a tavalyi aukciós eladá-
sok top 10-es listája alapján a klasszi-
kus modern alkotások leütései ugyan
„visszaesést” mutatnak, de a kortárs
művek árai továbbra is radikálisan

emelkednek – különösen igaz ez az
Iparterv-generáció művészeire.

A kortárs lista legdrágábban eladott
alkotása a tavaly elhunyt Reigl Judit
Gomolygás, csavarás, oszlop, fém
című műve lett, amely 44 millió forin-
tért kelt el a Virág Judit Galéria II. kor-
társ aukcióján. A listán Reigl művein
túl az Iparterv-generációhoz tartozó
Bak Imre, Lakner László és Nádler
István, valamint Keserü Ilona alkotá-
sai is szerepelnek. Második helyen
végzett Lakner László Rózsák című
műve 36 millió forinttal, harmadik
Nádler István Szisztéma két rétegben
című műve lett 32 millióval. Keserü
Ilona Cérnás című alkotása pedig 28
millió forintos leütési árral a művész
eddigi legdrágábban elárverezett alko-
tása lett.

A tájékoztató szerint a klasszikus és
a kortárs rekordeladások listáján a
Virág Judit Galéria és a Kieselbach
Galéria mellett új szereplőként tűnik
fel a Bodó Galéria és Aukciósház.

Az összefoglaló kitér arra is, hogy
a koronavírus-járvány első hulláma
miatt 2020 elején világszerte elmarad-
tak a nagy aukciók, a piacnak az on-
line térbe történő átállással tavasz
végére sikerült a rendkívüli helyzethez
alkalmazkodnia.

A tavaszi árverési szezon Magyar-
országon is elmaradt, mivel az aukciós-
házak nem rendelkeztek önálló,
nagyszabású árverések lebonyolítására
alkalmas online platformokkal. A Virág
Judit Galéria lépett legelőször, és őszre
kifejlesztette saját online felületét.

A november elején bevezetett kijá-
rási korlátozások és a rendezvénytila-
lom döntéshelyzet elé állította az
aukciósházakat: választaniuk kellett az
árverés elhalasztása vagy az aukció
online megrendezése között. A szezon
legfontosabb árveréseit, a decemberi
aukciókat kizárólag az online térben
rendezték. (MTI)

Tihanyi Lajos és Reigl Judit
alkotásai lettek a legdrágábban

eladott képek 2020-ban

Mintegy hétezer ezüstpénzből és
négy aranyérméből álló középkori
leletegyüttes került elő Újlengyel-
ben. Eddig ez a legnagyobb értékű
késő középkori érmekincs Pest me-
gyében – közölte a Ferenczy Múze-
umi Centrum hétfőn az MTI-vel.

A Ferenczy Múzeumi Centrum munka-
társai az Újlengyel középkori lelőhelyén
végzett régészeti kutatásokon bukkantak
rá a késő középkorból való kincsekre – ol-
vasható az intézmény tájékoztatójában.

A leletegyüttes legkorábbi verete Lu-
cius Verus (161-169) ezüst denariusa, de
egy tucat aquileiai dénárra, valamint I.
Mátyás (1458-1490), II. Ulászló (1490-
1516) és II. Lajos (1516-1526) korabeli
dénárokra és obulusokra is bukkantak a
szakemberek. A felszedéskor az edény-
ben, egy szövet alatt négy I. Mátyás

(1458-1490) korabeli aranyforint is lapult.
De előkerült egy vatikáni dénár is, ami II.
Pius (1458-1464) pápa pénzkibocsátásá-
ból származik, és igen ritka érmének szá-
mít Magyarországon – emeli ki a
tájékoztató.

Az érmék korabeli összértéke körülbe-
lül 74 aranyforinttal lehetett azonos, amin
az akkori időben 7 lovat, ma pedig egy lu-
xusautót lehetne vásárolni.

A kincset az akkori emberek a telepü-
lésükön, valószínűleg egy támadásnál
rejthették el a Pestet Nagykőrössel össze-
kötő út mentén.

A kétnapos mentőfeltárást Nagy Ba-
lázs, a múzeum numizmatája vezette a
Közösségi Régészeti Egyesület önkénte-
seinek segítségével. A kutatást az alapozta
meg, hogy 2019-ben már előkerült innen
egy csaknem 150 darabból álló, 1455-ben

záródó érmelelet. A decemberi régészeti
bejáráson fémkeresővel további érmék
után kutattak, a most előkerült kincslele-
tet az eredeti helytől egy kicsit távolabb
találták meg. A felszíni pénzek sűrűsödési
irányát figyelembe véve a szakemberek
egy 1-szer 1 méteres aknát nyitottak meg,
ebből került elő az az edény, amelynek a
hasát szántás közben a pénzekkel együtt
kitépte az eke. A mélyszántás éppen ket-
tétörte az érméket tartalmazó edényt, és
egy adott irányban húzta el azokat, így
követni lehetett a kupacokban heverő
pénzeket. Mint írják, Magyarországon a
mohácsi csatát követő török pusztításhoz
kapcsolódó, ilyen nagyságú kincsleletek
ritkán kerülnek elő. Pest megyében a késő
középkorból ez a legnagyobb értékű ér-
mekincs, ami eddig előkerült, így komoly
kutatási eredménynek számít. (MTI)

Mintegy hétezer darabos középkori érmekincslelet került elő Pest megyében

Nagy Székely Ildikó

Forrás: Vezess

Fotó:  Ferenczy Múzeumi Centrum

Vándor Miska



ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjas dió. Tel. 0754-346-123.
(10375)

ELADÓK 9 hónapos házőrző kutya-
kölykök, 10 lej/db. Tel. 0728-202-408.
(10357-I)

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-
pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016-os és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(65322-I)

AJÁNDÉKOZOK fekete kiscicákat.
Tel. 0770-546-075. (10389-I)

MINDENFÉLE

HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, vállalunk javítást, ács-
munkát stb. Tel. 0741-480-558.
(10286-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Küzdöttél, de már nem lehetett,
búcsúztál volna, de erőd nem en-
gedte, csak szíved súgta: isten
veletek!
Könnyes szemmel felnézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtas-
son békében! 
Megtört szívvel emlékezünk a
szerető férjre, édesapára, apósra,
nagytatára, a székelyvajai 
CSÁSZÁR VINCÉRE halálának 3.
évfordulóján. Nyugodj békében!
(10358)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel, Isten akaratába be-
lenyugodva tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, jóságos lelkű
nagymama, anyós, rokon, ba-
rátnő, szomszéd, a volt 4. Számú
Általános Iskola nyugalmazott
földrajztanárnője,

MOSZKOVITS (szül. Osztián)
ARANKA 

2021. január 12-én, 93 éves korá-
ban, özvegységének második
évében, példás küzdelem után el-
távozott a földi életből. 
Drága szerettünket pénteken, ja-
nuár 15-én 12 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi római katolikus temetőben,
református szertartás szerint. 
(A járványügyi rendelet értelmé-
ben a Szarvas utcai bejárat köze-
lében található sírnál.)

A gyászoló család. (sz.-I)

„Az anyák nem halnak meg…
míg te élsz, ő is él. Életre kel, ha
rá emlékezel.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama,
anyós, testvér és jó szomszéd, 

GÖNCZEI OLGA 
életének 82. évében csendesen
megpihent. Hamvasztása utáni
búcsúztatása január 15-én, pénte-
ken 17 órakor lesz a meggyesfalvi
római katolikus templomban,
szűk családi körben. 
Gyászoló fia, Gergely, menye és
unokái. (10370-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, anyós, testvér,
sógornő, rokon és jó szomszéd, 

NAGY ERZSÉBET 
életének 82. évében hosszú be-
tegség után örökre itthagyott
minket. Drága halottunkat január
14-én, csütörtökön 13 órakor a
katolikus temető alsó kápolnájá-
ból helyezzük örök nyugalomra. 

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Akiket őriz a szívünk, nem
halnak meg soha.”
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk,
GÖNCZEI OLGA elhunyt. Bú-
csúznak tőle testvérei: Anikó,
Aranka, Irén-Judit és család-
juk. Az Úr vigasztalását és
megerősítő erejét kívánjuk a
gyászoló családnak. (10369-I)

Most az a nap érkezett el, amikor fájó
szívvel emlékezünk a gyulakutai id.
BÉRES TIBORRA halálának 15. évfor-
dulóján.
Már nincs itt közöttünk, de az emléke
még ma is szívünkben él. Csukott sze-
münk mögött felvillan szelíd mosolya,
és még itt lebeg körülöttünk néhány itt
hagyott szava. Hiánya csendje még ma
is gyakran szívünkbe dobban, és az el-
múlt idő sem képes arra, hogy elhalvá-
nyítsa képét a lelkünkben.
Emlékét őrzi bánatos özvegye, Ilus, két lánya, fia, vejei és uno-
kái. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10395)
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A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel, vagy
álmatlanság gyötri.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az üzlete;
Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította férjét az alkoholizmusból,
Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni,
hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből hálás az átok feloldásáért.
József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek hitt gyermeke.  
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Január végéig várja az erdélyi
magyar középiskolások jelentkezé-
sét a Mathias Corvinus Collegium
(MCC) középiskolás programja,
amely iskola mellett végezhető, in-
gyenes kurzusokat kínál a diákok-
nak. Az érdeklődők figyelmébe
ajánlják a január 23-án megrende-
zendő online pályaorientációs nyílt
napot, valamint a január 26-án tar-
tandó online képzési tájékoztatót,
ahol közelebbről is betekintést kap-
hatnak a középiskolás program által
kínált lehetőségekbe. Az 1996-ban
alapított, hagyományos oktatást ki-
egészítő tehetséggondozó intéz-
mény középiskolás programja több
mint másfél évtizede működik sike-
resen Magyarországon. A 2013 óta
Erdélyben is elérhető képzéseken
több mint 350 erdélyi magyar ta-
nuló vesz részt. Így a határon túli
diákokkal együtt ma már összesen
közel 1400 fiatal fejlesztheti magát

a távoktatási kurzusokon és a havi
egy képességfejlesztő tréningnapon
alapuló képzéseken. „A középisko-
lás program azoknak az Erdélyben
tanuló magyar diákoknak szól, akik
a hagyományos iskolai oktatás lehe-
tőségein túl az érettségi és egyetemi
felkészülés során a lehető legtöbbet
szeretnék kihozni magukból. A fel-
vételt nyert diákok számára az 
e-learning alapú képzéseink 
ingyenesek, valamint az intézmény
utazási támogatást biztosít a szoci-
álisan hátrányos helyzetű, nagy tá-
volságból érkező diákok részére,
hogy a személyes tréningalkalma-
kon részt vehessenek” – mondta
Zsiga Karola, az MCC erdélyi kö-
zépiskolás program koordinátora. A
programba felvételt nyert tanulók
érdeklődési körüknek megfelelően
választhatnak a nyolchetes rend-
szerben működő e-learning kurzu-
sok közül. A kínált témák palettáján

többek között megtalálható a mo-
dern kori történelem, a nemzetközi
kapcsolatok, a közgazdaságtan, a
pszichológia, a jog, valamint egy
magyar és angol nyelvű íráskész-
ség-fejlesztő kurzus is. Az online
képzés mellett havonta egy szemé-
lyes készségfejlesztő napot is tarta-
nak kolozsvári és
székelyudvarhelyi helyszíneken
felváltva, amelyek a járványhely-
zetre tekintettel most online térben
valósulnak meg. Itt a diákoknak le-
hetőségük nyílik ismert és elismert
szakértők által tartott előadásokon,
valamint különböző általános kom-
munikációs és érveléstechnikai tré-
ningeken részt venni. Az
érdeklődők valamennyi kurzus te-
matikáját és bemutatkozó videóját
az intézmény honlapján megtalál-
ható e-learning rendszer menüpont-
ban tekinthetik meg. A képzésre
január 31-ig lehet jelentkezni egy

szabadon választott könyv, film,
sorozat vagy előadás kapcsán írt
összefoglaló és kritika beküldésé-
vel. Az online pályaorientációs
nyílt nap valamennyi évfolyam szá-
mára kínál programokat: többek
között szó lesz a sikeres érettségi
fontosságáról, a diploma jelentősé-
géről, valamint lehetőség lesz ko-
lozsvári egyetemistákkal beszél-
getni tapasztalataikról. Azok a di-
ákok, akik a programról szeretné-
nek bővebb tájékoztatást kapni,
január 26-án romániai idő szerint
17 órakor az MCC középiskolás
program közösségi oldalán élő be-
jelentkezés keretében hallhatnak a
képzésről. 

Az erdélyi középiskolás prog-
ramról és a jelentkezés pontos me-
netéről az intézmény honlapján
(mcckolozsvar.ro) olvashatnak az ér-
deklődők. További információ: Saj-
tókapcsolat: Lendvai Eszter, BRD

Communications +36 20 4370402,
lendvai.eszter@brdcomm.hu; Zété-
nyi Blanka +36 20 279 8002
blanka.zetenyi@brdcomm.hu, Mat-
hias Corvinus Collegium.

A Mathias Corvinus Collegium
(MCC) tehetséggondozó intéz-
mény, amely Kárpát-medence-
szerte nyújt a hagyományos
iskolarendszeren túlmutató, in-
gyenes, társadalmilag hasznos,
közösségi célokat szolgáló kép-
zéseket az általános és középis-
kolás korú fiataloktól kezdve
egészen a felsőoktatásban tanuló
vagy már diplomás korosztályig.
Az MCC tudásközpont, amely a
képzések mellett rendezvényei-
vel, konferenciáival, könyveivel,
nyilvános közléseivel részt kíván
venni az összmagyarság felemel-
kedését szolgáló közéleti párbe-
széd és kultúra fejlesztésében.
http://www.mcc.hu

Középiskolás diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium Erdélyben 

A NATURAL SMILE FOGÁSZATI KLINIKA BŐVÍTI CSAPA-
TÁT! Ha TAPASZTALATTAL rendelkező FOGTECHNIKUS vagy,
gyere csapatunkba, és lehetőséged lesz egy korszerűen felszerelt, mo-
dern laboratóriumban dolgozni, fogpótlásban nagy tapasztalattal ren-
delkező orvosok mellett. (Többféle javadalmazási és együttműködési
lehetőség.) Az önéletrajzokat az office@naturalsmile.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0770-363-758-as telefonszámon, kapcsolattartó:
dr. Radu Pop. (sz.-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (22397)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szomorúan búcsúzunk egykori kollégánktól, a 73 éves 
NAGY LÁSZLÓ 

színésztől, 
aki közel 35 éven át meghatározó személyisége volt társula-
tunknak.
Laci kisgyermekként, a kulisszákból ismerte meg a bábszínhá-
zat, ahova nővérét, az akkor már alapító színészként ott dol-
gozó Nagy Ilonkát kísérte el nem egy alkalommal.
1974-ben aranydiplomásként végzett a Szentgyörgyi István
Színművészeti Főiskolán, ahonnan egyenesen a marosvásár-
helyi bábszínházhoz szerződött. 1975 és ’78 között a Nemzeti
Színház színészeként, majd ezt követően, egészen nyugdíjba
vonulásáig, a későbbi Ariel Színház sokoldalú művészeként
dolgozott. Laci nemcsak prózai szerepeket játszott az évtize-
dek során, hanem bábosként és zenészként is bizonyított. A
gyermek- és világirodalom kiemelkedő szerepeit hagyta örök-
ségül.
Nyugodjon békében! 
Az Ariel Színház. (sz.-I)
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TÁJéKOZTATó
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446
• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


