
Olvasóink jelezték, hogy Marosvásárhely egyes részein hét-
főn reggel nem vitték el a hét végén felgyűlt háztartási sze-
metet, ami aggodalomra adott okot. Ugyanis a lakókban
felmerült, hogy a szolgáltató, a Sylevy Salubriserv valószí-
nűleg azért nem szállította el a szemetet, mert a város nagy
összeggel tartozik neki. Attól tartottak, hogy a szemét egyre
csak gyűl, s ez az állapot állandósulni fog. Mivel a szemét-
gond és a köztisztasági illeték befizetésének módja beha-
tóan foglalkoztatja a közvéleményt, s mivel az előző
városvezetéstől egy áldatlan, rossz szerződést örökölt a
város, elsőként Soós Zoltánt, Marosvásárhely polgármesterét
kérdeztük a jelenlegi helyzetről. 

Valószínűleg lezárják a szerződést 
– Arra tettünk ígéretet, hogy rendet teremtünk a városgazdálkodásban.

Elsősorban azt szeretnénk tisztázni, hogy a Sylevy Salubriserv köztisz-
tasági vállalat 2020 június közepén egy rossz szerződést kötött az előző
városvezetéssel, Maiorékkal. Előbb-utóbb az lesz, hogy ezt a szerződést
le kell zárni, a vitás kérdésekkel együtt. Az egy évre szóló, 37 millió
lejes köztisztasági szerződésben tavalyra 18 millió lej volt jóváhagyva,
de a Sylevy az elvégzett szolgáltatásért ennek dupláját, 36 millió lejt
számlázott, amit a közterület-fenntartó igazgatóság jóváírt. Most ez a
patthelyzet az oka, hogy a város nem tud több pénzt megszavazni és adni,
mert egy fix értékű szerződésről van szó. Csak azt tudjuk tenni, hogy le-
zárjuk a szerződést. A Sylevy valószínűleg pert indít, a per alapján 

Élet a szórványban
Megritkult templomlátogató gyüleke-
zet, óvatos családlátogatás – így jelle-
mezhető a pillanatnyi helyzet a
Felső-Nyárád mentét ellátó Csíkfalvi
Református Missziói Egyházközség
pasztorációs munkájában. A csend el-
lenére azonban már a szebb napokra
készülnek.
____________2.
Főszerepben 
a magyar kultúra
A magyar kultúrát mi mindig a napján
ünnepeljük, több partnerintézménnyel
közösen. Ez az összefogás idén kie-
melt fontosságú, hiszen a világjárvány
miatt közel egy esztendeje nagyon
nehéz helyzetbe kerültek a kulturális
intézmények. 
____________4.
Februárban 
folytatódik az oltási 
kampány második
szakasza 
A január 15-én kezdődött kampány
első napjait követően az idős és króni-
kus beteg személyeknek már nem ju-
tott hely megyeközpontunkban, ezért
vidéki oltópontokhoz osztották be
őket.
____________5.(Folytatás a 9. oldalon)
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Informatikai zűrzavar

Egyszer már ideje lenne rendbe tenni a legfontosabb országos in-
formatikai platformokat, hiszen ezek meghibásodása komolyan hát-
ráltatja a különféle közintézmények, elsősorban az egészségügyi
rendszer működését. Évek óta sűrűn fordul elő – leginkább hétfőn-
ként –, hogy az egészségbiztosító által működtetett, illetve használt
informatikai rendszer, a PIAS, illetve SIUI meghibásodik, sok bosz-
szúságot okozva biztosítónak, orvosoknak, pácienseknek. A rend-
szerre több mint 180 millió eurót költött a kormány, a későbbiekben
azonban mindig probléma volt azokkal a cégekkel, amelyek a szá-
mítógépes rendszer működtetését, karbantartását végezték. Az állam
eladósodott nekik, a szerződéseket felbontották, az új liciteket nem
szervezték meg. Volt, hogy a PIAS napokon át akadozva működött,
ami elképzelhető, mekkora káoszt okozott, tekintve, hogy több mint
70 ezer felhasználója van, naponta mintegy 700 ezer egészségügyi
szolgáltatást jelentenek le és érvényesítenek e platformon keresztül,
amiből 200 ezer recept. 

Aztán ott van például az IMM Invest, a kis- és közepes vállalko-
zókat segítő informatikai platform, amely tavaly tavasszal, a jár-
ványhelyzetben mentőöv lehetett volna a vállalkozásoknak, de már
az indításkor, április 17-én kudarcot vallott. A szakértők úgy vélik,
az elmúlt három évtized legátfogóbb támogatási programjai lettek
volna elérhetők a kkv-k számára.

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Rossz szolgáltatási szerződés következményeit nyögi a város

Áldatlan szemétügy 



Ma ÁGNES, holnap 
VINCE és ARTÚR napja. 
VINCE: a latin Vincentius rövi-
dülése, jelentése: győztes. 
ARTÚR: valószínűleg kelta
név, jelentése ismeretlen. 

Szimfonikus rockkoncert – 
közönséggel
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus rock-
hangversenyre várja közönségét január 21-én, csütörtökön
este 7 órától. A koncerten rock-, pop- és filmzenei slágerek
csendülnek fel. Vezényel: Remus Grama. A nagyérdemű
László Cristina zongorajátékát és Alex Cioată gitárszólóját
hallgathatja, fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekara, közreműködik Gombocz Avar –
dobok, Sabin Poroşnicu – ütőhangszerek. A járványügyi in-
tézkedések betartása okán a hangversenyre csak 186 jegy
értékesíthető. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál (hétfő-

től péntekig 10–18 óra között, koncertnapokon 10–19 óra
között), online az Eventbook honlapján kaphatók. A járvány
okozta esetleges változásokról a szervezők időben tájé-
koztatják a közönséget. 

Közönséggel játsszák a Lúdas Matyit
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház ja-
nuár 24-én, vasárnap 11 órától közönség előtt játssza a
Lúdas Matyi című előadást. A 4 éves kortól ajánlott bábe-
lőadásra a helyek száma korlátozott, telefonos foglalás
szükséges a 0740-566-454 mobilszámon, naponta 9–13
óra között. Az érdeklődőket arra kérik, hogy kezdés előtt
10-15 perccel érkezzenek. A terembe a belépés maszkkal
történik, a bejáratnál történő érintésmentes lázmérés és
kézfertőtlenítés után. Hat év alatti gyerekeknek a maszk
viselése nem kötelező.

Minden hónap utolsó szombatján is
fogadják a véradókat

A Marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központ
idén is lehetőséget ad a véradásra azoknak is, akik hét-
köznapokon munkájuk miatt nem tudnak elmenni a vér-
központba. Az intézmény közösségi oldalán közzétett
felhívás szerint minden hónap utolsó szombatján, azaz ja-
nuár 30-án, február 27-én, valamint március 27-én 9–12
óra között várják a donorokat.

Összefogás a csíksomlyói tűzvész
károsultjaiért

Mint ismeretes, január 7-én este több mint 20 lakóház
égett le Csíksomlyón, és megközelítőleg 250 személy
vesztette el otthonát. Ezen családok megsegítésére indí-
tott adománygyűjtést a Proactiv Transilvania Egyesület
Marosvásárhelyen és környékén. Kelemen Áron elnök la-
punknak elmondta, adományként elfogadnak pénzt, tartós
élelmiszert, egyszer használatos evőeszközöket, tányért,
poharat, szalvétát, pelenkát, tisztasági betétet, tisztálko-
dási szereket (szappan, fogkefe, fogkrém), valamint toa-
lettpapírt, törlőkendőt. Az adományozási szándék a
0741-436-367-es telefonszámon jelezhető, ezt követően
az egyesület önkéntesei személyesen, az adományozó
otthonában veszik át a felkínált javakat. Pénzadományt
személyes átvétellel vagy Revolut-applikáción keresztül
fogadnak a 0741-436-367-es telefonszámra. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel az adománygyűjtést január vé-
géig meghosszabbították.

Jogosítvány a jövőhöz – 
jelentkezési határidő január 23.

Hatodjára hirdeti meg a Közösségért Alapítvány a MOL
Románia anyagi támogatásával a Jogosítvány a jövőhöz
programot, amelynek keretében fedezik a sofőriskola el-
végzésével járó költségeket szerény anyagi körülmények
között élő fiataloknak, akiknek a munkavállalásnál feltétel
vagy előny a jogosítvány, illetve hasznos eszköz a mun-
kaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében. Pályáz-
hatnak 17–25 éves fiatalok B, C, D kategóriájú – beleértve
traktor, trolibusz és villamos – gépjárművezetői engedély
költségeinek fedezéséhez. A pályázatokat postán vagy on-
line lehet benyújtani. Az egyszerű jelentkezési űrlaphoz öt
iratot kell mellékelni: motivációs levél, szociális helyzetfel-
mérés, kiskorúaknál szülő/gyám nyilatkozata, nagykorú-
aknál mentor támogató nyilatkozata, árajánlat
sofőriskolától, iskolai/tanulmányi igazolás. További két irat
előnyt jelent: munkáltatói igazolás, valamint egy civil szer-
vezet vagy állami intézmény támogató nyilatkozata. 
Részletek és jelentkezési űrlap:
https://pentrucomunitate.ro/hu/jogositvany. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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7 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 10 perckor. 
Az év 21. napja, 

hátravan 344 nap.
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Megyei hírek

Megritkult templomlátogató
gyülekezet, óvatos családláto-
gatás – így jellemezhető a pilla-
natnyi helyzet a Felső-Nyárád
mentét ellátó Csíkfalvi Reformá-
tus Missziói Egyházközség pasz-
torációs munkájában. A csend
ellenére azonban már a szebb
napokra készülnek.

A teljes gyülekezeti életen érződik a
koronavírus-járvány hatása, a temp-
lomlátogatás és a családlátogatás te-
kintetében is – kezdte
beszélgetésünket a tavalyi évre vissza-
tekintő Kerekes József missziói lel-
kész. Ennek ellenére próbálnak
helytállni, kitartani, biztosítani azokat
a lehetőségeket, amelyek révén eljut-
hatnak a hívekhez. A gyülekezetben
sok az idős ember, az év eleji meglá-
togatásuk most jóval nehezebb. Sokkal
körültekintőbben, óvatosabban kell el-
járni, hogy eljuthassanak a szórvány-
ban levő hívekhez családlátogatáskor,
templomi istentisztelet révén vagy
egyéb alkalmakkor. A találkozásokra a
hatósági óvintézkedések betartásával
kerül sor. Ez az istentiszteleteken is jól
észrevehető, hiszen azok az idősek,
akik eddig mindig jelen voltak a temp-
lomokban, most otthon maradnak, vi-
gyáznak magukra, és a lelkész is
próbál vigyázni rájuk, mert az a fon-
tos, hogy amikor a helyzet újra lehe-
tővé teszi, erőben, egészségben
tudjanak ismét a templomban talál-
kozni. Megpróbálnak minden alkalmat
megragadni, hogy a közösségi élet fo-
lyamatos legyen az egyházközségben.
Ez nem egyszerű, de a presbiterek és
gyülekezeti tagok között nagyon jó
munkatársakra talált a lelkész, nincs
panasz ezen a téren sem – taglalta a ti-
zennégy település reformátusait szol-
gáló tiszteletes.

Amikor a hatósági tiltás érvénybe
lépett, berekesztették a templomi is-
tentiszteleteket, és online térbe költöz-
tek. Eleinte furcsa volt egy számítógép
képernyőjének beszélni, de hamar
megszokta, sok segítséget kapott a fi-
ataloktól, akik jóval otthonosabban
mozognak ezen a területen – ismerte el

a lelkész. Amikor a hatósági rendele-
tek lehetővé tették, az istentiszteleteket
kivitték a templomudvarokra, majd
később visszatértek a templomokba,
azaz folytonos volt a gyülekezeti élet,
mind fizikailag, mind a számítógépes
technológia révén tudtak találkozni.

Nyilvánvalóan az anyagi helyzet bi-
zonytalanabbá vált, ezért az egyház-
község különböző pályázati források
révén próbált megoldást találni a gon-
dokra, sőt további fejlesztéseket esz-
közölni. Két évvel ezelőtt a magyar
kormány támogatásával felújították a

csíkfalvi, a jobbágyfalvi, a búzaházi és
a nyárádremetei templomot, tavaly
pedig a Nyárádremete és Nyárádkösz-
vényes határában álló istenháza mel-
letti vendégház megújítására
pályáztak. Kérelmüket a magyar kor-
mány másfél millió forinttal támogatta
a Bethlen Gábor Alapkezelő révén.
Ezzel az összeggel sikerült részben be-
rendezni a vendégházat: ágyat vásárol-
tak, a konyhába bútort, hűtőszekrényt,
kályhát, mikrohullámú sütőt, edénye-
ket, teljes étkészletet vettek, de ruhás-
és könyvesszekrényt is. Innen folytat-
ják tovább – húzott vonalat a lelkész,
hozzátéve, hogy szükség van még né-
hány ágyra, matracra, ágyneműre,
edényre és csillárokra, de már most is
tudnak vendégeket fogadni, ha a jár-
ványhelyzet lehetővé teszi. Az öt szo-
bával, konyhával, fürdőszobákkal
ellátott vendégházban húsz, gyerekek
esetében ennél is több személyt el tud-
nak helyezni.

A vendégház eddig is többnyire a
gyülekezeti életet, munkát segítő tevé-
kenységek helyszínéül szolgált, igye-
keztek itt táborokat szervezni a
gyerekeknek, fiataloknak, de több
mint egy évtizedes használat után
megújulásra szorult. A tavaly a járvány
nem tette lehetővé a táborszervezést,
de semmiképp nem szeretnék abba-
hagyni a jövőben – zárta derűlátóan a
beszélgetést Kerekes József lelkész.

Élet a szórványban

Gligor Róbert László
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A munka folytatódik a kisebbségvé-
delmi törvény európai szintű megho-
zataláért, vallja Vincze Loránt európai
parlamenti képviselő. Az Európai Bi-
zottság nemleges válaszát követően az
EP-képviselő több lehetőséget is lát az
uniós mechanizmusban az ügy tovább-

vitelére. Az egyik, hogy megkeresik a
tagállami parlamenteket, amelyek haj-
landóak az MSPI egyes elemeit gya-
korlatba ültetni, illetve az unió
alapszerződésének módosítása is cél
lehet a jövőben. Hogy merre indulnak
a nyolcévi munkát követően, mekkora

kudarc ez a kisebbségek és maga
Vincze Loránt képviselő számára, ki-
derül az Erdélyi Magyar Televízió
Mérlegen című műsorának asztalánál.
Követhető csütörtökön este 8 órától az
Erdély TV képernyőjén és Facebook-
oldalán. 

Harc a kisebbségvédelemért – 
az Erdély TV műsorán

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Kerekes József derűlátó: folytonos a gyülekezeti
munka, és fejlesztésekre is jutott

A konyhát kellőképpen felszerelték, de még szükség van további fejlesztésekre
Fotó: Gligor Róbert László



Ahány illetékes, annyiféle válasz. Mikor indulhat újra az
életünk a szokott módon? Mikorra enyhül a szigor és a jár-
vány? Pedig megfogadtam, hogy most, mikor minden újság
és híradás a járványról szól, lehetőleg kerülni fogom a
témát. Derűsebb dolgokról fogok elmélkedni. Ez egyfajta há-
rítás, mondaná a pszichológus, de én inkább az utazási szak-
emberekkel társalognék, akik lehetőségeket villantanának fel
előttem, könnyedén dobálóznának a világvárosok nevével,
ahol már várnak, türelmetlenkednek a szállodások és az üdí-
tőital-árusok, a metrószerelvények és buszok, az utcai padok,
ahová sajgó bokával lehuppanhatok, a boltok és nagyáru-
házak, a múzeumokban az impresszionisták és az üres pán-
célingek, megnevezhetetlen műtárgyak, idegenvezetők és
félrevezetők, a megmászásra áhítozó tornyok, a kilátók lát-
ványa, a gótika és a barokk, romvárosok, kifőzdék és gyors-
éttermek, az odaszakadt-szaladt barátok és ismeretlen nyel-
vek, Párizs fényei, a tenger Barinál
vagy Barcelonában, a Columbus em-
lékműtől húsz lépésre…

Ezt a fajta bezártságot, amit manap-
ság mindenki megtapasztal, aki nem in-
gázik, nem külföldön vállal munkát és karanténos veszteg-
lést, nos, ez nekem ismerősnek tűnik, ugyanis mondjuk négy
évtizeddel ezelőtt a hatalom számára elképzelhetetlen volt a
ki- s besétifikálás, a folytonos utazási mánia, a külföldiek fo-
gadása otthonodban, az ellenőrizhetetlen kapcsolatok és
kapcsolatrendszer. A levelezés, telefonálás. Be voltunk laka-
tolva, oda voltunk ragasztva a szocializmushoz, amit sokan
még élveztek is. Nem kellett idegen nyelveket tudni, nem kel-
lett térképeket böngészni, hogy elérd a Rue de la Paix-t vagy
a Trafalgar Square-t, mindegy volt, hogy La Paz vagy Lopez.
Nem vettél kétévente kerekes bőröndöt, mert gyorsan tönk-
rementek az olcsó gurulós kufferek, nem vásároltál emlék-
pólót Párizsban Chez Tatinál vagy a Sacre Coeurhöz vezető
nyüzsgő kis utcában, a turkálók elképzelhetetlen kavargásá-
ban, nem kellett sorban állnod a jóságos útlevélosztályon és
nem kellett kitöltened a nyomtatványokat, nem illegetted ma-
gadat a tükör előtt Rómában, amikor vásároltál egy újabb
fehér baseball-tökfedőt, amelyre az volt írva, hogy az Örök
város. Nem kellett tízes tömbben megvásárolni a buszjegye-
ket, és nem kellett szégyellned purista barátaid előtt, hogy
te bizony „a Mekiben burkoltál be egy szenyát”. És eltéved-
tél Londonban. 

Ezek nem a te gondjaid voltak. Legfennebb még be nem
tiltott gondolataid. De már fejben is cenzúráztad önmagad.
Vagy nem. Ott legalább szabad voltál. Hited szerint. Máskü-
lönben… 

Azt kérdezte tőlem a legnagyobbik favorizált unokám, me-
lyik a kedvenc városom? Abban a biztos, bejáratott tudatban
tette ezt, hogy nagyszülei az utóbbi években – hála a fapados

turizmusnak, online szállás- és útfoglalásoknak, okos idő- és
szabadságbeosztásnak – jártak két-három tucat európai és
nem európai városban. Falvakban kevésbé/egyáltalán. Nem
volt úti cél. Vagy mert azok ott kinn Európában a klasszikus
sárdagasztó-tősgyökér-etnográfiai értelemben már eltűntek,
megszűntek. Emlékszem, mennyire megdöbbentett, amikor
Frankfurt mellett (mely a Majna partján hever laza németes
rendben) egy faluban laktak frissen kivándorolt rokonaim
valamely szerencsés gazdagabb úr vendégeként, és a minap
még kolozsvári úrnak saját fedett uszodája volt a házban. A
faluban minden szolgáltatás feltalálható volt, a fűszerestől
a szerelékboltig és a mosodától a kupoldáig.

A kérdés zavarba ejtett. Nem azért, mert szerény volnék
és figyelmes, csak nem szándékoztam volna megsérteni ven-
déglátóimat és a városokat, ahol jól éreztük magunkat. A
nyolcvanas években például párizsi nagybátyám lakásában

a fürdőkád is tele volt friss szociológiai
és politológiai irodalommal, a jégszek-
rény (pardon: frizsider) viszont roppant
szellős volt. Aztán Londonban laktam
egy mélyen vallásos családnál a 

Northern line (ez egy metróvonal) végállomásán, és azon
csudálkoztak, hogy nem tudok imádkozni, és a családunkban
senki sem gyakorolja az ótestamentumi vallást. Bolognában
egy bukaresti egyetemista szolgált ki reggelente, aki kedve-
zett nekünk az azonos honosság révén, Budapesten a köny-
vesboltok és antikváriumok baráti fülledtsége a legjobb, a
New York kávéház, ahol egyszer, egy ronda ködös novemberi
este teát ittam; Jeruzsálemben vonz az óváros áttekinthetet-
len labirintusa, Krisztus lábnyoma; nem akarom feledni és
kihagyni a sorból Baját, ahol a dunai árvíz előtt segítettem
egy volt polgármesternek menteni a menthetőt, és ahol Kor-
nél barátomnál felejthetetlen füstölt lazacot vacsoráztam,
ahol a halászléfesztiválon megpillantottam az ablakból ba-
rátomat, Bächer Ivánt, és megleltem a forgatagban… És azt
is hozzátenném, hogy szerettem gyalogolni az Ötödik sugár-
úton, és betérni a világ legnagyobb könyvesboltjába, amely
már az összes környező ház alagsorát (basement) kisajátí-
totta raktáráruházi célokra, öcsém lakásából éjszaka reánk
villantotta színeit az Empire State Building, bár a metrók
nagy szerelmese vagyok, azért egy kivétel van, a New York-
i, és…

Végül is nem tudtam mit válaszolni. Azt mondtam, még
gondolkodom rajta, de tulajdonképpen arra gondoltam, vi-
szontláthatok egyet is ezekből az idén? Feleségem azért a
tegnap már a provence-i május–júniusi szálláshelyeket né-
zegette. Én pedig véletlenül a montpellier-i egyetem történe-
tét böngésztem, tisztán szakmai megfontolásokból. 

Ne add fel! Állítólag a remény ott ácsorog a sarkon. Hívd
be magadhoz!

És végül a nagy kihívás: a védőoltásra való előjegy-
zést biztosító számítógépes platform, amelyen január 15-
től az oltáskampány második szakaszában lehet
időpontot foglalni valamely oltópontnál, három napra
rá, hétfőn reggel „összeomlott”. Aznap este, miután
közel egyórányi próbálkozás után sikerült a hívóközpon-
ton át telefonon kapcsolatba kerülni az előjegyzést végző
személlyel, közölték, lehetetlen előjegyezni bárkit, mert
nem működik az informatikai rendszer. A későbbiekben
pedig már Marosvásárhelyen és néhány környékbeli kis-
városban levő oltópontoknál is lehetetlen volt helyet
kapni. 

Lehet bátorítani a tanügyieket, hogy jelentkezzenek
oltásra, örömmel nyugtázni, hogy a második szakaszban
az idősek és krónikus betegek mellett védőoltást kapnak
az önkormányzati alkalmazottak, élsportolók, miközben
sem elegendő vakcina, sem elegendő oltópont nincs, rá-
adásul arra sem képes az illetékes hatóság, hogy kifo-
gástalanul működtessen egy országos számítógépes
rendszert, úgy oldja meg a dolgokat, hogy ne kelljen órá-
kon át próbálkozni a hívásközpontok elérésével. Szerve-
zés kérdése, legalábbis az oltás feltételeinek a
megteremtése, de sajnos ebben sem jeleskedett a kor-
mány. 

3000 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 3000 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában több mint
32.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az elvégzett tesztek közül 26.768 RT-PCR,
6026 pedig antigén gyorsteszt. Az új esetekkel
700.898-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek
száma az országban. 635.871 fertőzöttet gyógyult-
nak nyilvánítottak. Ez idáig 5.220.200 RT-PCR-teszt
és 57.634 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták
fel Romániában. (Agerpres)

Bukarest kikerült a piros zónából
Bukarestben igazolták a legtöbb új koronavírusos
esetet az elmúlt 24 órában, 257-et – derül ki a stra-
tégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai tájékoz-
tatásából. A GCS szerint azonban a főváros kikerült
a piros zónából, miután az elmúlt 14 napon regiszt-
rált esetek ezer lakosra vetített száma 2,96-ra csök-
kent a kedden regisztrált 3,22-ről. Piros zóna maradt
Temes megye, ahol az elmúlt 14 napon regisztrált
esetek ezer lakosra vetített száma szerdán 4,07
(kedden 4,34 volt), Ilfov megye, ahol ez az arány
3,48 (kedden 3,72 volt), és Kolozs megye, ahol a
ráta 3,49 (3,66 volt). Az országban 21 megye tartozik
a zöld zónába, a legalacsonyabb fertőzöttségi rátát
Olt – 0,57, Buzău – 0,68, Hargita – 0,69, Vrancea –
0,71 és Gorj – 0,9 megyében jegyzik. (Agerpres)

Az önkormányzatoknál dolgozókat
is beoltják a második szakaszban

Az önkormányzatoknál dolgozók is megkaphatják az
oltást már az oltáskampány második szakaszában,
jelentette be Cseke Attila közigazgatási miniszter azt
követően, hogy a kormány jóváhagyta a fejlesztési,
közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszté-
rium javaslatát. Január 15-én vette kezdetét az ol-
táskampány második szakasza, a kormány eredeti
javaslata szerint a központi államapparátus kapott
volna oltást, az önkormányzatokat azonban nem
foglalták bele a rendelkezésbe. Ugyanakkor a kam-
pány második szakaszában megkaphatják a koro-
navírus elleni vakcinát a nemzeti és olimpiai
csapatok sportolói, valamint az egyénileg kvalifikált
sportolók és ezek munkatársai is. (RMDSZ-tájékoztató)

Egyre több pedagógus kéri az oltást
Napról napra nő azoknak a tanügyi alkalmazottak-
nak a száma, akik kérik a koronavírus elleni oltást –
nyilatkozta szerdán Sorin Cîmpeanu oktatási minisz-
ter. A tárcavezető maga is beoltatta magát szerdán
a bukaresti Carol Davila katonai kórházban, a kor-
mány többi tagjával együtt. Cîmpeanu hozzátette, az
oltás beadásával felelős magatartásról teszünk ta-
núbizonyságot önmagunkkal és mindazokkal szem-
ben, akikkel közvetlenül vagy közvetett módon
érintkezünk. Minél több pedagógus oltatja be magát,
annál inkább csökken az iskolákban a vírus terjedé-
sének kockázata – vélte. (Agerpres)

Határsértőket fogtak el
Az elmúlt 24 órában a román–magyar határon 26 af-
ganisztáni, határsértést megkísérelő személyt tar-
tóztattak fel az Arad és Bihar megyei határőrök. A
migránsok kamionokba rejtőzve vagy gyalog próbál-
tak Magyarország területére átjutni. A határrendé-
szet kivizsgálást indított annak megállapítására,
hogy a kamionok vezetői esetében fennáll-e az em-
bercsempészet gyanúja. (Agerpres)

Ország – világ

Informatikai zűrzavar
(Folytatás az 1. oldalról)
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Városok a remény partján

Beoltatta magát Kelemen Hunor 
Az RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök-he-

lyettese szerdán délelőtt oltatta be magát Bukarest-
ben. Kelemen Hunor az oltást követően elmondta: ez
a leghatékonyabb módja annak, hogy újra biztonság-
ban tudhassuk magunkat és szeretteinket, hogy visz-
szatérjen az élet a normális kerékvágásba, és a
korlátozásokat lassan a hátunk mögött tudjuk.

Az egészségügyben dolgozók után január 15-től az
idősek, a krónikus betegek és a kulcsfontosságú ága-
zatokban dolgozó személyek kérhetik az oltást, Ke-
lemen Hunor pedig arra biztatja őket, hogy
regisztráljanak, és oltassák be magukat. Az RMDSZ
elkötelezett az oltáskampány mellett, amit minden le-
hetséges eszközével népszerűsíteni fog a magyar kö-
zösség tagjainak körében.

Az RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök-he-
lyettese hangsúlyozta: „a járványt csak úgy tudjuk le-
győzni, ha összefogunk. 2020 a bizonytalanság és a
félelem éve volt, 2021 legyen a remény és a lehetőség
éve! Most kell felelősnek lennünk magunkért, egy-
másért. Fogjunk össze, és győzzük le a járványt!”
(RMDSZ-tájékoztató)

Visszaköltözött a csíksomlyói nyomornegyedbe 
a tűzvész károsultjainak több mint fele

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere szerdai
sajtótájékoztatóján elmondta: 28 család, összesen
138 személy döntött úgy, hogy visszaköltözik
azokba a viskókba, amelyek nem égtek le a tűzvész
során. Harminc család, összesen 123 személy to-
vábbra is az Erőss Zsolt sportcsarnokban várja, hogy
ideiglenes lakást ajánljanak neki.

Sógor Enikő elmondta: a tűzvész után megmaradt 28 viskó
ugyan törvénytelenül épült, és nem felelnek meg az alapvető
higiéniai és tűzvédelmi feltételeknek, de a városvezetés nem
akadályozhatta meg a lakók visszatérését. Hozzátette: nem
fogják megengedni a roma közösségnek, hogy újabb viskókat
építsen a leégettek helyére.

A sportcsarnokban ideiglenesen elhelyezett családokat a vá-

rosvezetés konténerlakásokba költöztetné. Ezek elhelyezéséről
azonban egyelőre nem hoztak döntést. Az elmúlt napokban a
zsögödfürdőiek tiltakozását vonta maga után az az elképzelés,
hogy a Csíkszeredához tartozó településre költöztessék a haj-
léktalanokat.

Sógor Enikő elmondta: a visszaköltözők és az elhelyezésre
várók körében is folytatni szeretnék az elmúlt hetekben elin-
dított szociális, oktatási programokat.

A január 7-én este kiütött tűzvészben a nyomornegyed mint-
egy fele semmisült meg. A tűzvész nem követelt emberéletet,
és senki sem sérült meg. A negyed hajléktalanná vált lakosai-
nak egy része rokonokhoz menekült, 252 embert – köztük 141
gyereket – a helyi hatóságok az Erőss Zsolt sportcsarnokban
szállásoltak el ideiglenesen. (MTI)

Fotó: Facebook/Kelemen Hunor



Barabás László Parajdon szüle-
tett, végül tanulmányai, később
életpályája messzebb vitte, majd
néprajzkutatóként tért vissza e vi-
dékre. Vallomása szerint akkor ér-
tette meg igazán, hogy milyen
gazdag népi kinccsel rendelkezik a
Sóvidék, amikor külső szemlélő-
ként – a vidék szülöttjeként – felele-
venítette azokat a szokásokat,
amelyeket gyermekként megélt
vagy hallott nagyapjától, a szom-
szédoktól és másoktól. Ebben a ku-

tatómunkában több mint fél évszá-
zada útitársa Bálint Zsigmond fotó-
művész. Megszállottan járták be
többször is a Maros és Hargita me-
gyében levő tájegységeket, és párat-
lan hagyatékot sikerült
összegyűjteniük, ami illusztrálja,
hogy ötven év alatt miként változ-
tak, alakultak át a szokások, mit
üzentek a szerepjátékok az adott
kornak, amikor az esemény történt.
Több kiadványban is megjelentek a
népszokásokról írt tudományos ku-
tatások eredményei, de az, amely-
nek a bemutatóját január 19-én,
kedden délután az alsósófalvi óvo-

dában tartották meg, érdekes ke-
resztmetszete térben és időben a Só-
vidéknek. Címe: Szikornyaország
eltűnőben? – Életmód és mentali-
tás, népszokás és játék Sóvidéken. A
kötetet a Hargita Megyei Hagyomá-
nyőrzési Forrásközpont adta ki Szé-
kelyudvarhelyen. 

A könyv bevezetőjében magya-
rázatot kaptunk arra is, hogy mit je-
lent Szikornyaország. Azt a
„sziknyos, szikonyos”, sovány,
agyagos, sós földet, amely a tájegy-
ségnek is nevet adó vidék nagy ré-
szét borítja, s amit nagy
nehézséggel dolgoztak meg évszá-
zadokon keresztül az ott lakók. Ez
a kemény munka határozta meg
életmódjukat, mindennapjaikat, és
kényszerítette sokszor a mélysze-
génységben élőket arra, hogy elván-
doroljanak. A könyv egyik fejezete
egyedi módon a sóvidéki lányok
cselédsorsával is foglalkozik. Ezen-
kívül megtudhatjuk, hogy mi a kü-
lönbség a domborzati és a néprajzi
tájegység között, és hogyan hatá-

rozta meg évszázadokon
át a só a környéken élők
sorsát. Olyan, ma már fe-
ledésbe merülő szakmá-
kat és mestereiket
ismerhetjük meg, mint a
kerekes, a citera- és furu-
lyakészítő, a „toplász”, a
népi bútorasztalos, a szé-
kelykapu-faragó, ugyan-
akkor betekinthetünk a
székely harisnya készíté-
sének módjába is. Aztán
olvashatunk a kalákáról,
a lakodalomról, a téli
szokásokhoz kötődő tár-
sas összejövetelekről,
mint a fonó, a farsangte-
metés, a húsvéti szoká-
sokról, a hess pávázásról,
a szüreti bálról, a betle-
hemjárásról. A könyv
egyik fejezetében a szer-
zővel készített korábbi
interjúk olvashatók, ami-

ből képet kaphatunk arról, hogy mi-
lyen izgalmas munka volt a
néprajzkutatás a múlt rendszerben,
és miért fontos ez napjainkban is. 

A kötet nem csak a turistákat cé-
lozza, hiszen felgyorsult világunk-
ban sok minden elmarad vagy
átlényegül. Az alcímben feltett kér-
désre – lesz-e még, aki őrzi, tovább-
adja e vidék szokásait – a válasz a
kötet maga. Barabás László és Bá-
lint Zsigmond 1983-ben jártak Al-
sósófalván, amikor arra kérték a
helyi lelkipásztort és néhány lelkes
fiatalt, hogy elevenítsék fel a far-
sangi népszokásokat. Borozgatás
közben sikerült rávenni a sófalvia-
kat, hogy játsszák el újra őseik rítu-
sát. Rá egy évre, látván a fotókat,
eldöntötték, újra megszervezik a
farsangot. És azóta a mai napig tart-
ják a szokást. A sófalvi könyvbemu-
tató egyik meglepetése két
rövidfilm levetítése volt, amelyet
Schnedarek Ervin és Kötő Zsolt ké-
szítettek az 1980-as évek derekán a

sófalvi farsangtemetésről és a hús-
vétköszöntésről, illetve fonójáté-
kokról. Élmény volt látni, miként
reagáltak azok a jelenlevők, akik
felismerték szüleiket, nagyszülei-
ket, vagy az akkori legényeket –
akik ma már szülők, nagyszülők.
Sokan megtekintették Bálint Zsig-
mondnak a népszokásokat bemu-
tató állandó kiállítását az
alsósófalvi általános iskolában. A
helyi Fonó együttes rövid előadása
pedig igazolta, hogy az alsósófal-
viak nem adják fel, van aki foly-
tassa a hagyományt, amit Barabás
László és Bálint Zsigmond kötetbe
gyűjtött. 

A Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont által 
kedden megszervezett könyvbemu-
tató kiegészült a Balázs Ödön fo-
tográfus által válogatott és
feldolgozott, az alsósófalvi szoká-
sokról, egykori emberekről a 
múlt század elején készült felvéte-
lekből álló kiállítással. Ezt a szé-
kelyudvarhelyi Haáz Rezső 
múzeumból hozták el Alsósófal-
vára. 

A kötetet a könyv szerkesztője, P.
Buzogány Árpád méltatta, majd el-
beszélgetett a szerzővel. Házigazda
volt munkatársaival együtt Bíró
Zsolt, a Sükösd Ferenc általános is-
kola igazgatója, jelen volt Balázs
Ödön fotós, köszöntőbeszédet mon-
dott Nyágrus László, Parajd polgár-
mestere (hozzátartozik többek
között Alsó- és Felsősófalva is), és
felléptek a sófalvi Fonó együttes
néptáncosai, népzenészei. A bemu-
tatóra a szerzőt elkísérte a kötet je-
lentős része illusztrációinak és
képmellékletének szerzője, Bálint
Zsigmond fotóművész is. (A kötetet
illusztrálták még: Elekes János,
Ozsvát Pál, Nagy Sarolt és Barabás
László.) A marosvásárhelyi könyv-
bemutató – a járvány alakulásának
függvényében – egy későbbi idő-
pontban lesz. 

Vajda György

Kalandozás Szikornyaországban 
Néprajzi könyvet mutattak be a magyar kultúra napjára 
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Fotó: Vajda György 

Aki nem tudná, hogy hol van Szikornyaország, és mit is jelent
ez a szó, hallgatózzon egy kocsma lépcsőjén. S ha az idősek
szóváltása felkeltette az érdeklődését, akkor induljon útnak,
és keresse a jelenben a múltat, gyűjtse össze, rögzítse a jö-
vőnek. Így tett több mint fél évszázaddal ezelőtt Barabás
László is, aki később tudta meg, hogy Szikornyaország szü-
lötte, és akkor értette meg igazán a szó értelmét, amikor nép-
rajzkutatóként visszatért szűkebb szülőhazájába, Rapsóné
hintóján bejárta a vidéket, elmerült az ott élők népszokásai-
ban, életmódjában, megértette gondolkodásmódjukat és sok
minden mást. Erről született a könyv, amely a napokban ke-
rült ki a nyomdából, s amelyet nem véletlenül mutattak be Al-
sósófalván a magyar kultúra napja tiszteletére. 

Ünnep az összefogás jegyében
Főszerepben a magyar kultúra

A klasszikus zene, a néptánc, a költé-
szet és a fotóművészet fonódik egybe
az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület
Maros megyei szervezete magyar kul-
túra napi rendezvényén, amelyre az
évtizedes hagyományhoz méltón idén
is január 22-én, a piros betűs napon –
a Himnusz ,,születésnapján” – kerül
sor a Kultúrpalota nagytermében. A
jeles eseményről, illetve a Maros me-
gyei EMKE idei terveiről Barabási 
Attilával, a Maros Megyei EMKE elnöké-
vel beszélgettünk. 

– A magyar kultúrát mi mindig a napján
ünnepeljük, több partnerintézménnyel közö-
sen. Ez az összefogás idén kiemelt fontos-
ságú, hiszen a világjárvány miatt közel egy
esztendeje nagyon nehéz helyzetbe kerültek
a kulturális intézmények. A Maros Művész-
együttes, a Maros Megyei Múzeum, a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia és a Marx
József Fotóklub is színesíti kínálatával a ren-
dezvényt, amelynek létrejöttében a marosvá-
sárhelyi és a Maros megyei RMDSZ, illetve
a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET) is részt vesz. 17 órakor a Kultúrpa-
lota előcsarnokában megnyílik a fotóklub
Kultúránk látképe című kiállítása, az ünnepi

műsor 18 órakor kezdődik a nagyteremben.
Fellép a Tiberius Quartet, a Maros Művész-
együttes utánpótlás zenekara, a Líraigény
Társulat. A Maros Művészegyüttes erdélyi

néptáncokat mutat be, majd az est zárómoz-
zanataként Imádság háború után című elő-
adásukból következik egy részlet, ennek
keretében Tollas Gábor színművész Gyóni
Géza Csak egy éjszaka című versét tolmá-
csolja. A rendezvényen a MIET első alkalom-
mal adja át a fiatal művészeknek járó Enyedi
Zsolt-díjat. Az ünnepi együttléten való rész-
vétel regisztráláshoz kötött, ezt a 0365-451-
034-es telefonszámon lehet megtenni 9 órától
15.30-ig. Belépti díj nincs, viszont adomá-
nyokat elfogadunk a mikházi Csűrszínház
székely kapujának felújítására.

– Nézhető lesz-e interneten is az előadás?
– A Facebookon élőben lehet majd követni

a közvetítést. 
– A kultúra napi ünnepség megszervezése

után milyen további tervei vannak a Maros
megyei EMKE-nek 2021-re?

– Nálunk már az év első napján beindult az
élet, január elsején a hagyományhoz méltón
megkoszorúztuk a marosvásárhelyi Petőfi-
szobrot, 12-én Don-kanyari megemlékezést
tartottunk. Aznap tartottuk meg az idei első
vezetőségi gyűlést is, amelyen kiértékeltük a
tavalyi esztendőt. Megállapítottuk, hogy a
számtalan korlátozás ellenére is tevékenysé-
gekben gazdag évet zártunk, számos könyv-
bemutatót, előadást sikerült megtartanunk, és
díjak kiosztására is sort kerítettünk, például a
decemberi Gyöngykoszorúk Gyöngye nép-

tánctalálkozón a Szabó György Pál-díjakat
adtuk át. 2021-re is számos elképzelésünk,
feladatunk van, és bízunk benne, hogy a jár-
ványhelyzet alakulása lehetővé teszi a meg-
valósításukat. Februárra farsangi
könyvbemutatót tervezünk, Barabás László
új kötetét szeretnénk megismertetni az érdek-
lődőkkel. Természetesen szándékunkban áll
megünnepelni az anyanyelv napját, március
15-ét, június 4-én a nemzeti összetartozás,
szeptember 21-én a magyar dráma napját.
Idén 136 éves az EMKE, ennek megünnep-
lése sem maradhat el. Szeptember végén
megemlékeznénk a 15 éve elhunyt Sütő And-
rásról, októberben az aradi vértanúkról, sze-
retnénk tisztelegni a tavaly elhunyt Szőcs
Géza emléke előtt. Emellett könyvbemutató-
kat, fotókiállításokat is tervezünk, és újra ki-
osztanánk az EMKE értékmentő
munkásságért járó díjait. Ábrám Zoltán Bu-
kovinától az Al-Dunáig című kötetével hívta
fel a figyelmünket a bukovinai székely teme-
tők állapotára, ezeket is szeretnénk rendbe
tenni. Áprilisban Andrásfalvára látogatna el
tőlünk ez ügyben egy tíztagú csoport. A saját
terveink mellett továbbra is nyitottak va-
gyunk a városi és megyei kulturális intézmé-
nyek kezdeményezéseinek támogatására.
Marosvásárhelyen öröm bármit is szervezni,
az itteni emberek ugyanis összetartók és ér-
téktisztelők, megtiszteltetés velük ünnepelni.

Barabási Attila

Nagy Székely Ildikó



Úgy tudtuk eddig, hogy a
gyermekek ellenállóbbak a
koronavírussal szemben, és
egyáltalán nem, vagy kisebb
eséllyel fertőződnek meg. Is-
merősöm általános iskolába
járó kisfiától viszont a napok-
ban hallottam, hogy az osz-
tályukba járó kisdiákoknak
már a fele enyhébb vagy kö-
zepes tünetekkel átesett a
betegségen.

– Hogyan látja a helyzetet a szak-
ember? – kérdeztem a Marosvásár-
helyi 2-es Számú Gyermekklinika
gyermekgyógyász szakorvosától,
dr. Sólyom Réka egyetemi tanárse-
gédtől.

– Napjainkban bármilyen he-
veny betegség esetén felmerül a
gyanúja annak, hogy esetleg a ko-
ronavírus-fertőzés áll a háttérben,
ami minden anyuka rémálmává
vált. Nem teljesen alaptalanul, mert
a gyermekeket is érintheti a Covid–
19. A vezető tünet náluk is a magas
láz és a nehézlégzés lehet, ugyan-
akkor nagyon sok tünetmentes
megnyilvánulása van a fertőzésnek,
amit véletlenszerűen fedezünk fel,
miközben a gyermek egy társbeteg-
ség miatt kerül kórházba, ahol szű-
résnél kiderül, hogy pozitív.
Vannak egyéb jelei is a fertőzésnek,
a felnőttekhez hasonlóan, mint pél-
dául a hasmenés, hányás. Találkoz-

tunk olyan esettel, amikor a szülő a
gyermek gyengeségére, étvágyta-
lanságára panaszkodott. Csecse-
mőknél egyetlen tünetként
előfordult a táplálék elutasítása, a
túlzott aluszékonyság vagy a túlzott
agitáció. Ezeket látva, tapasztalva
gondolhatunk koronavírus-fertő-
zésre, de az egyéb kórokozók szin-
tén köztünk vannak, és terjednek
továbbra is. 

– Így hát róluk sem szabad meg-
feledkezni.

– Valóban, hiszen nem minden
láz, köhögés, hasmenés jelent feltét-
lenül koronavírus-fertőzést, ezért
nem is kell fölöslegesen pánikba
esni, de jó tisztázni az okot. Egyéb-
ként a gyermekeknél a Covid–19
betegség nem annyira súlyos, mint
sok felnőtt esetében.

– Megfigyelhető-e az egyéb társ-
betegségekkel való kapcsolat?

– Igen, a komoly társbetegségek-
ben szenvedő gyermekeknél, mint
például az immunhiányos állapot, a
daganatos betegség, a leukémia
vagy más olyan kórképek fennál-
lása, amelyek önmagukban is koc-
kázati tényezőt jelentenek, a
koronavírus-fertőzés is súlyosabb
tüneteket okoz. Azonban hozzá kell
tennem, hogy a Covid–19 betegség
előfordulása a teljesen egészséges
gyermekeknél volt a gyakoribb. 

– Hova kerülnek a Covid-gyanús
gyermekek?

– Először mindenképpen a sür-
gősségi szolgálatra (SMURD), ahol
egyeseknél gyorstesztet végeznek,
azokat a gyermekeket pedig, akik
beillenek a tünetegyüttes leírásába,
egyenesen hozzánk küldik, mert a
2-es gyermekgyógyászaton van egy
megfigyelőrészleg (úgynevezett
tamponzóna), ahol a gyermekeket
teszteljük. Ha a tesztje pozitív, a
három év fölöttieket a járványkór-
házba utaljuk át, a három év alat-
tiak, bár hivatalosan nincsen
megszabva, a megfigyelőben ma-
radnak, amíg haza nem tudjuk en-
gedni őket. Az a szerencse, hogy a
gyermekek többségénél enyhe lefo-
lyású a betegség, felírjuk a tüneti
kezelést, s ha az anyuka kéri, és a
gyermek állapota megengedi, akkor
hazaengedjük.

– Mi a kezelési előírás a gyer-
mekeknél? 

– A járvány kezdetén kizárólag
Covid-kórház voltunk, a 2-es gyer-
mekgyógyászatra került minden
gyermek, akinek pozitív volt a
tesztje. Az akkor megszabott keze-
lési útmutató szerint betegeinknek
vírusellenes szert is kellett adnunk.
Volt két súlyosabb esetünk, masszív
tüdőgyulladással, oxigént kellett
kapjanak, de örvendtünk, hogy nem
szorultak mesterséges lélegezte-
tésre. Véralvadásgátló és antibioti-
kumos kezeléssel nagyon szépen
helyrejöttek. Ma már nem adunk ví-
rusellenes szert egy pozitív gyerek-
nek sem, ha megkívánja az
állapotuk, antibiotikumot társítunk
a tüneti kezeléshez. 

– Előfordult-e a sokszervi gyulla-
dás a klinikára beutalt betegeknél?

– Két esettel találkoztunk, akik-
nél kialakult, egyiküket átvitték
Brassóba, mert a szülők óhaja az
volt, hogy otthon kezeljék tovább.
Úgy tudom, hogy meggyógyult. A
másik gyermek a járványkórházba
került, ott kezelték, tudtommal ő is
jól van. 

– Ezek szerint a gyermekeknek jó
a gyógyulási esélyük.

– Az immunrendszerük erősebb,
és valamilyen okból, amit egyelőre
senki nem ismer, ők jobban legyő-
zik ezt a betegséget. 

– Megyei szinten haláleset volt-e
a gyermekek körében?

– Én egyről tudok. A sürgősségi

kórház intenzív terápiás osztályá-
ra beutalt gyermeknek súlyos társ-
betegségei voltak, és ezek is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy
elveszítették.

– Mikor elkerülhetetlen a kórházi
kezelés, mire figyeljen nagyon a
szülő?

– Ha a gyermeknél több napig
fennáll a lázas állapot, akkor már
érdemes a kivizsgálást elindítani.
Figyelmeztető jel a légszomj, a ne-
hézlégzés, a fojtogató köhögési ro-
hamok, továbbá a napi hat-nyolc
széklettel vagy annál többel járó
hasmenés, vagy az ellenőrizhetet-
len hányások, amelyek kiszáradás-
hoz vezethetnek. Ilyenkor igénybe
kell venni az orvosi tanácsadást, el-
látást. 

– A koronavírus-fertőzés kialaku-
lása óta a gyermekklinikán csök-
kent-e az egyéb betegségekkel kezelt
gyermekek száma?

– Hetven-nyolcvan százalékkal
kevesebb a beteg, nemcsak nálunk,
más kórházakban is. Egyszerűen
nem hozzák a gyermekeket, ami-
nek az a negatív következménye,
hogy egyes betegeket nagyon elha-
nyagolt, súlyos állapotban, mond-
hatni az utolsó percben látunk,
addig a szülők otthon próbálják
ápolni. Ugyanakkor az is bebizo-
nyosodott, hogy nem kell minden
jelentéktelenebb tünettel a kór-
házba szaladni. 

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Bodolai Gyöngyi
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A koronavírus-fertőzés a gyermekeknél
Nő a fertőzöttek száma

Dr. Sólyom Réka

Védőoltás a fertőzésen 
átesetteknek

A klinikai vizsgálatok során nem volt kritérium az,
hogy el kell telnie egy bizonyos időnek a COVID–19-ből
való kigyógyulás után ahhoz, hogy valaki megkapja a vé-
dőoltást. A betegségen nemrég átesett személyeket még
ösztönzik is arra, hogy jelentkezzenek az oltásra, hogy
megfigyelhessék az esetleges mellékhatásokat, de kijelent-
hető, hogy a kutatás során nem lépett fel nagyobb számban
mellékhatás ezek körében, mint a többi önkéntes esetében
– közölte kedden az oltáskampányt koordináló országos
bizottság (CNCAV).

Minthogy korlátozott számú vakcina áll rendelkezésre,
a betegségen átesett személyek dönthetnek úgy, hogy 90
nappal később jelentkeznek oltásra, de ez nem kötelező –
írja a CNCAV.

A CNCAV hangsúlyozza, hogy az oltás „az egyetlen ha-
tékony intézkedés”, amely képes korlátozni a járvány ne-
gatív következményeit. (Agerpres)

Tíznapos karantén 
a gyermekeknek

Hazatérte után tíznapos karanténba kerül az a gyerek,
aki beoltott szüleivel együtt olyan országban járt, ahol
magas a koronavírus-fertőzöttségi arány – közölte Floren-
tina Furtunescu orvos, az Országos Közegészségügyi In-
tézet (INSP) munkatársa.

A szakember szerint azok a gyerekek, akik fertőzött or-
szágban jártak, hazatértük után terjeszthetik a vírust, ezért
indokolt a tíznapos karantén.

Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) hétfőn úgy
döntött, hogy nem kell karanténba vonulniuk azoknak a
Romániába belépő személyeknek, akik legalább 10 nappal
korábban megkapták a koronavírus elleni oltást és az em-
lékeztető oltást is. (Agerpres)

Februárban folytatódik az oltási kampány második szakasza 
Az oltóanyag mennyiségétől függ, hány személyt

tudnak beoltani 
Több idős olvasónk elégedetlen-
ségét fejezte ki, hogy nagyon ne-
hézkesen, akár egy órát is
meghaladó várakozás után sike-
rült telefonon bejelentkeznie a
védőoltásra. Mint kiderült, a ja-
nuár 15-én kezdődött kampány
első napjait követően az idős és
krónikus beteg személyeknek
már nem jutott hely megyeköz-
pontunkban, ezért vidéki oltó-
pontokhoz osztották be őket. 

Felháborítónak tartják, hogy nyolc-
van év fölötti személyekként, akik nem
rendelkeznek gépkocsival, és soknak
közülük hozzátartozóik sincsenek, aki-
ket megkérhetnének erre a szívességre,
nagyon nehéz lesz eljutniuk a nyárád-
szeredai, dicsőszentmártoni vagy gör-
gényszentimrei oltópontokhoz, arról
nem is beszélve, hogy az utazás során
a fertőzésnek is jobban ki lesznek téve.
Hasonló véleményen vannak a panaszt
megfogalmazó krónikus betegek is,
akik lemondtak a feliratkozásról, mert
nem tudták vállalni, hogy valamelyik
vidéki oltóponthoz eljussanak, olyan
egészségi állapotban vannak. Hadd te-
gyük hozzá, hogy már ez a lehetőség is
lezárult Maros megyében. 

A kialakult helyzetről dr. Ferencz
Lorándot, a megyei közegészségügyi
igazgatóság aligazgatóját kérdeztük. 

Amint elmondta, az első szakaszban
8.502 egészségügyi dolgozót oltottak

be, a második szakaszban eddig
1.279 idős és krónikus beteg sze-
mélyt, a szociális otthonok lakói
közül 516-ot. 

Ugyanakkor hozzátette, hogy a
oltási platformra való jelentkezés
lehetősége a február 7-én záruló
oltási kampányra ideiglenesen le-
zárult ugyan, mert csak annyi sze-
mélyt írhattak fel, amennyinek
elegendő lesz a megye rendelke-
zésére álló oltóanyag, az emlékez-
tető oltásra szükséges vakcinával
együtt. Ugyanakkor kiemelte,
hogy nem kell aggódni, mert az
újabb mennyiség érkeztével feb-
ruárban tovább folytatódik a má-
sodik szakaszba sorolt személyek
beosztása és beoltása. A jelentke-
zés kezdetének időpontját időben
az érintettek tudomására hozzák. 

Ferencz doktor ugyanakkor cá-
folta azt a központi lapokban
megjelent hírt, miszerint nem
lehet tudni a krónikus betegek számát,
mert nem létezik a krónikus betegség-
ben szenvedő személyek országos re-
gisztere. Elmondása szerint az adatok a
megyei egészségbiztosítási pénztár
nyilvántartásában megtalálhatók.

Elismerte, hogy Marosvásárhelyen
mindössze két oltópont működött a má-
sodik szakasz első felében, ezek számát
azonban az újabb oltási szakaszban
megnövelik, ami a polgármesteri hiva-

talok feladata lesz. Ez elsősorban attól
függ, hogy mennyi oltóanyag érkezik
megyénkbe. A közegészségügyi igazga-
tóság felmérése szerint 212 orvos, 717
egészségügyi asszisztens és 290 adat-
kezelő jelentkezett a februárban meg-
nyíló oltópontokban való tevékenység
ellátására, az adatok kezelésére. 
(bodolai) 

Fotó: Antalfi Imola
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Évekkel ezelőtt egy mozgóárus
roma asszonytól vásároltam egy há-
romnegyedes, könnyű fekete nyúl-
szőr bundát. A gyakori viseléstől
néhol elszakadt, máshol megkopott
a szőrme, így jutottam el Újfalvi Je-
nőhöz, aki sebesüléseiből mindig
„kigyógyította”. A mesterrel és
szintén szűcs feleségével, Újfalviné
Nyulas Erzsébettel a szakma fény-
koráról és hanyatlásáról beszélget-
tünk. A korszakról, amelynek tanúi
voltak abban a marosvásárhelyi
szűcsműhelyben, a főtér és a Petőfi
tér sarkán, ahol még a nagy elődök-
től sajátíthatták el a látványos mes-
terség sok csínját-bínját.

– Mielőtt rátérnénk a részle-
tekre, érdemes megemlítenünk,
hogy a szűcsmesterség a legré-
gebbi szakmák közé tartozik. 

– Már az ősemberek is ismerték
az állati bőrök felhasználását. A
szőrmeállatok tenyésztésében és a
bőrök feldolgozásában az oroszok
mindig élen jártak. A legszebb mun-
kát a németek és a hollandok végez-
ték. A görögöknél, törököknél ma is
sok a szűcs, akik aukciókon szerzik
be a kikészített szőrmét. A coboly-
és a hermelinszőrme ára hajdanán
vetekedett az aranyéval, uralkodók,
pápák palástjának az anyaga volt –
tekintünk vissza a szőrmék történe-
tére.  

Honfoglaló őseink is gyakorolták
a mesterséget, csereeszközként pré-
meket hoztak magukkal, és veze-
tőik ruházatát coboly-, nyest-,
nyérc- és nyusztprémmel díszítet-
ték. Évszázadokon át viselték a ka-
cagányt, ami kezdetben párduc-,
majd farkasbőrből készült. A gyö-
nyörűen díszített, magyaros motí-
vumokkal kivarrt ködmönök
későbbi korszak jellemző szűcs-
munkái. A drága prémek pedig szá-
zadok során előkelőségek öltözetét
díszítették. Női divatcikké a könnyű
bundák a 20. század kezdetétől vál-
tak.

– A hatvanas évek derekán egy
marosvásárhelyi születésű kamasz
fiú miért választotta a szűcsmester-
séget? – kérdeztem Újfalvi Jenőtől.

– A Soós Pál, ma Gyöngyvirág
utcában nőttem fel, a sarkon lakott
Borbély József, akiről gyermekként
azt hittem, hogy borbély, és nyirat-
kozni akartam nála, de édesanyám
felvilágosított, hogy szűcsmester,
aki szőrmével dolgozik. A család-
ban is volt egy szűcs, így amikor el-

végeztem az általános iskolát,
1966-ban a Textila szövetkezetnél
kezdtem tanulni a mesterséget,
majd kétévi inaskodás után, 1969-
ben szabadultam fel. Az államosí-
tást követően a régi vásárhelyi
szűcsmesterek kénytelenek voltak
beállni a szövetkezetbe, ahova szőr-
mevarró gépüket és szerszámaikat
is magukkal vitték. A legidősebb
híres marosvásárhelyi szűcs Csiszár
Árpád volt, én a második nemze-
dékhez tartoztam, akik a nagy elő-
döktől tanulhatták a mesterséget. A
munkahelyi képzés mellett az elmé-
letet nyáron, Aradon román nyelven
az UCECOM-iskolában tanultuk,
ahol technológiát, munkavédelmet
és az elméleti tantárgyakat oktatták. 

– Nekünk Iaşi-ban tanították az
elméletet – teszi hozzá Újfalvi Er-
zsébet. Elmondása szerint nagy ne-
hézségek árán értettek szót az őket
oktató mérnöknővel, amit az is ne-
hezített, hogy a szűcsszakma kife-
jezései a németből erednek. Ilyen
például a Streichholz, azaz a strek-
kolófa, amely a varrások kiegyenlí-
tésére szolgál, az unterschlagen,
vagyis aláfércelés. A pöszölés a ko-
pasz részeknek egy új szőrdarabbal
való bejavítását jelenti, a stafírvar-
rás pedig a selyembélésnek a szőr-
mével való összefogását úgy, hogy
alul-felül ne vevődjenek észre az öl-
tések – sorol fel néhányat a mester-
ség szókincséből.

– Az igazi szőrmemunka során a
„speciál” vágásokkal, apró finom
varrásokkal meg lehet nyújtani a
bőrt, hogy hosszában ne kelljen tol-
dani. Ezeket a módszereket a régi
mesterektől tanultuk. Akkora mun-
kát jelent, hogy ma már nem vállal-
koznánk erre, és megfizetni sem
tudná a kuncsaft. Egy ilyen varrás-
sal készült nercbunda régen egy va-
gyont ért – mondják, egymás
szavait kiegészítve.

– 1971-ben kezdtem a mesterség
elsajátítását – emlékezik Újfalvi Er-
zsébet. – Az egészségügyi szakkö-
zépiskolába sikertelenül
felvételiztem, és hogy ne maradjak
otthon, a család úgy döntött, hogy
jelentkezzem a szövetkezetnél a
szűcsszakmára meghirdetett helyre.
Bár a nagybátyám „sapkás szűcs”
volt Nyárádremetén, engem nem
vonzott a mestersége. Amikor be-
léptem a műhelybe, és megcsapott
a jellegzetes szag, jött, hogy kifor-
duljak. Az idős Borbély József
bácsi szólított meg, ültetett maga
mellé, adott egy háromélű szűcstűt,
és megmutatta, hogyan kell varrni.
Nagyon sok vörösróka-gallért varr-
tunk, egy szőrméből kijött egy ró-
kalábakkal kötődő bubigallér és egy
sapka, ha sálgallért kért a kliens,
akkor a sapkára már nem volt elég.
Havonta akár negyvenet is meg-
varrtunk Borbély bácsival, aki „fi-
nomszűcs” volt. Orosz Imre is
finommunkát végzett, mellettük
Szász József, Galambfalvi Ferenc,
Moldován György, Papp László,
Jakab József, Blága József, Pataki
Éva képviselték az idősebb korosz-
tályt, Hirsch Imre üzletvezető volt.

Jenő is finomszűcs lett, Borbély
Józsi bácsinak a váltója, és ott dol-
gozhattunk az asztalánál. Ma is őriz-
zük azt a strekkolófát, amibe a
mester belevéste a névjegyét. A mű-
helyek egymásba nyíltak, a főtér fe-
lőli ajtón (ahol most a kenyeret
árulják) volt az üzlet bejárata, a kun-
csaftok fogadása. A műhelyekben,
mintha egy nagy család lettünk
volna, tréfás, de komoly légkörben
dolgoztunk, és jól éreztük magunkat. 

– A gyakorlati oktatás keretében
mit kellett megtanulnia egy szűcs-
inasnak, amíg „finomszűcs” nem
lett belőle?

– Szinte két szakmáról beszélhe-
tünk, van az úgynevezett nemes
szőrmével – ezüstróka, sarki róka,
nyérc, görény stb. – való finom
munka, a másik pedig a báránybőr
feldolgozása, az irhakabát, a job-
bára vidéki férfiaknak készült kucs-
mák, sapkák készítése. Amikor
tanulni kezdtem a mesterséget, nem
volt annyi szövet, mint manapság,
és az egyszerű munkásembereknek
a ballonkabátokba készítettünk
szőrmebélést báránybőrből, aki
pedig megengedhette magának,
annak nemes szőrméből (pézsma,
nyúl stb.), gombolósan vagy be-
varrva. A nyusziszőrmének is kü-
lönböző változatai voltak,
némelyiket festették, nyírták, vasal-
ták, majd újrafestették, és abból lett
a szil, de a bőrre nagyon kellett vi-
gyázni, mert az gyenge maradt. 

– A ballonkabátbéléshez nagy
hozzáértésre volt szükség, pontos
mintát kellett venni, hogy ne húz-
zon a bélés – egészíti ki Erzsébet.

– A kuncsaft hozta az anyagot,
rókát, nyestet, görényt, nutriát, nyu-
lat, amit többen tenyészteni kezdtek
akkoriban, és a szőrméből bundát
varrtunk. Ezzel párhuzamosan folyt
az irhabundavarrás is, amit az 1970-
es években Alain Delonnak hív-
tunk. Kezdetben barna színűeket
rendeltek, aztán divatba jött a
szürke. Általában a kliens tavasszal
összegyűjtötte a bőrt, nyáron el-
hozta érlelni, ami nehéz fizikai
munkát jelentett. 

– Ezek szerint a tímárkodásba is
belekóstolt…

– A nyersbőrt áztatni, mosni, hú-
solni kellett, majd a korpás vízben
nagyon kevés kénsavval két hétig
érlelni a csávalében. Korábban csak
korpával folyt az érlelés, attól tartó-
sabb volt a bőr. Ha véletlenül bizo-
nyos mennyiségnél több sav került
a csávalébe, a bőr törékennyé vált,
nehezebb volt dolgozni vele. Két
hét után kivettük, szárítottuk, nyúj-
tottuk, simára „kaszáltuk”, azaz a
hámréteget lepucoltuk, majd a fel-
dolgozása következett. Krómoztuk,
ami víz- és hőállóvá tette, utána fes-
tettük, és megvarrtuk az irhabundát. 

– Milyen összetételű anyaggal
festették a szőrmét?

– A hajfestékhez hasonló festék-
kel, ami megadja a fényét, utána a
bőr megszárad, és tisztítani, azaz lei-
terozni kell. Amikor odakerültünk
tanulónak, és festették a karakült, a
régi szűcsmesterek gyakran meg-

vicceltek: a hordóhoz küldtek, hogy
forgassuk meg a bőröket, a festék
pedig sokáig a kezünkön maradt. A
beavatásunkhoz az ilyen „tréfák” is
hozzátartoztak. Mi már vegyi festé-
ket, a régiek még diópácot, termé-
szetes anyagokat használtak.

A gond az volt, hogy a kuncsaft
által beadott 11–13 bőr több árnya-
latú lett, hiába festettük ugyanazzal
a festékkel. A gyárban, ahol na-
gyobb mennyiséggel dolgoztak,
könnyebb volt kiválogatni hasonló
árnyalatú bőröket, azért tudtak
egyenletesebb színű kabátokat ké-
szíteni. A hosszú szőrű báránybőrt
kezdetben ollóval nyírtuk, később
elvitték a bőrgyárba, ahol géppel
végezték el ezt a műveletet. 

Régebb a bundákat is kibéleltük
vatelinnel, mert hidegebb telek vol-
tak, és az emberek többet tartózkod-
tak kint, a közlekedési eszközökön
sem volt meleg. Ma már a luxus-
bundákban nincsen vatelin, mert
mindenütt melegebb van. Azonkí-
vül a bunda már nem öltözeti szük-
séglet, amely a hideg ellen véd,
sokkal inkább divatcikké vált, díszí-
tőelemmé a hölgyeken. A rendszer-
váltás után volt egy idő, amikor a
másodkézből vett bundákat újítot-
ták fel, és adták el újként. Viselője
pedig csodálkozott azon, hogy
hamar tönkrement a szőrme, és hoz-
zánk fordult, hogy kijavítsuk. Ami-
kor a bélést kibontottuk, kiderült,
hogy az újnak vásárolt bunda
anyaga valójában másodkézből
származott.

– Elhangzott, hogy a kucsmák
karakülből készültek, amit tudo-
másom szerint az újszülött bárá-
nyokból nyernek…

– Maga a szó fekete rózsát jelent,
a néhány napos bárányok bőre gön-
dörödik annyira szépen. Ahogy nő
a bárány, kisimul a szőre, és már
nem tekinthető nemes szőrmének.
A módszer, hogy a néhány napos
bárányok bőrét felhasználják, az
arab országokból származik, ahol
nagy hagyománya van a juhte-
nyésztésnek, ezért is kapta a szépen
göndörödő karakül szőrméből ké-
szült darab a perzsabunda nevet.
Egy bundára való szőrméhez na-
gyon sok bárány bőréből kellett ki-
választani a hasonlókat. Ha a
mintázata talált, de a színe nem,
meg kellett festeni.

– Melyik a legkülönlegesebb,
legdrágább szőrme? 

– A tengeri vidráé,
amely az északi
hideg vizekben él, és
nem zsírréteggel,
hanem a sűrű szőrze-
tével védi meg magát
a hidegtől. Selymes
szőrméje puha és kü-
lönleges színekben
játszik, bőre tartós,
nem kopik el egy
életen át. Jól lehet
szabni-varrni, mert a
sűrűsége miatt a var-
rás nem látszik – té-
rünk rá a vízi állatok
értékes szőrméjére az
ezüst- és sarkiróka
után. A fóka is na-
gyon szép – mutatja
festett sapkáját a
mester. A szibériai
szőrmék, akár a
nyércé, nyesté, cobo-
lyé, azért tartósak,

mert az állatok a hideghez alkal-
mazkodnak, és azért drágák, mert
kevés az állat. Szép szőrméje van a
görénynek, az utóbbi időben a te-
nyésztett nyérceknek. Nemrég ol-
vastuk, hogy a jelentős számú
dániai állományt, amely a lakosság
egy részének kereseti lehetőséget
biztosított, el kellett pusztítani, mert
felfedezték, hogy koronavírussal
fertőződtek meg. 

– Mikor kezdődött a szakma ha-
nyatlása?

– 1990-ig a fiatalok között is volt
összefogás. 1990-ban még harmin-
can voltunk, majd elkezdődtek a le-
építések. A szakmában 12-en
maradtunk, és a Hosszú utcai eme-
leti műhelyben sapkákat varrtunk
három évig, utána visszakerültünk
az Unitatea szövetkezet udvarára,
ahova 1970-től a cipészeket, bőr-
díszműveseket, szíjgyártókat és
minket, szűcsöket soroltak – emlé-
kezik Újfalvi Erzsébet. 

Volt, aki a munkatársak közül üz-
letet nyitott, a szövetkezetnél heten
maradtak még három-négy évig.
Sok gyenge minőségű báránybőrből
kellett dolgozzanak, amivel füss-
anyagból, kötött mandzsettával ké-
szült rövid kabátokat béleltek ki.
1996-tól már nem volt munka a
szűcsöknél, mivel az Unidermának
elnevezett szövetkezet főprofilja a
cipészet és bőrdíszművesség volt.
Újfalvi Erzsébet a cipőfelsőrész-ké-
szítőknél dolgozott nyolc évig, a
férje ugyanoda ment át varrógépja-
vítónak, majd az utolsó években, a
nyugdíjazásáig kapusnak. Később
iparengedélyt váltott ki, és kisebb
munkákat vállalt a lakásán berende-
zett műhelyében.

– Férfiként hogyan volt türelme
ilyen aprólékos munkához? 

– Nagyon szerettem a szakmát.
Szívből, becsületesen elvégeztem,
amit elvállaltam. Nehéz mesterség,
sok fázisa van, rengeteget kell dol-
gozni addig, amíg már látszik va-
lami. Ezt fel sem fogták a
kuncsaftok. De minden nehézsége
ellenére, amikor szép dolgokat al-
kottam, élmény volt látni, hogy mi-
lyen büszkén viselik. Emlékszem,
hogy a külföldre készülő darabokba
beírtuk a nevünket. A nyugdíjasként
itthon végzett munkának már nem
volt ára, de úgy éreztem, hogy a ja-
vításokkal is örömöt tudok szerezni
annak, aki ragaszkodik ahhoz a
bundához, amit javítani kellett.

Büszke vagyok a tanítómestere-
imre, akik nemcsak a szakmára, be-
csületre, tisztességre, a
megrendelővel való bánásmódra is
megtanítottak. Borbély Jóska bácsi
mindig a lelkünkre kötötte, hogy a
bőrből, ha elvállaltuk, ki kell hozni
azt, amit kér a kuncsaft, és minden
bőrre fel kellett írni a számla szá-
mát, a szőrmebőrre pedig a kliens
aláírta a nevét, hogy bármikor el-
lenőrizni lehessen, ha nincs megelé-
gedve a minőséggel. Családias
környezetben dolgoztunk, ahol nem
volt kapzsiság, rosszindulat, és
munkánk során kapcsolatba kerül-
tünk befolyásos emberekkel, akik-
kel jó volt elbeszélgetni. A mi
korosztályunkból Izsák Mihály, Rá-
duly Pál, Sztroja Sándor, Szász
Lajos (volt üzletvezető), Nădăşan
Maria, Gidófalvi András, Szabó
Márta nevét szeretném megemlí-
teni, akik végig kitartottak a szakma
mellett.

A szűcsmesterség fénykora és hanyatlása 
Nincs folytatás

Bodolai Gyöngyi

Úgy tűnt, hogy az idei tél szinte nyomtalanul múlik el fölöttünk, s a szekrény mélyén háborí-
tatlanul aludhatják téli álmukat a bundák, prémgallérok, szőrmesapkák. Se fagy, se esemé-
nyek, szobafogságra ítéltetve elmaradtak az esti, ünnepi alkalmakra szóló meghívások. Így
hát téli álomba szenderülhettek a szűcsök is, ha még lennének aktív mesterek (így, többes
számban), akik a bundák, sapkák készítése mellett a régit is újjávarázsolják.
Az utolsó aktív szűcs Marosvásárhelyen, a jó humorú, kedves, udvarias Újfalvi Jenő is úgy dön-
tött, hogy – mivel nincs munka – visszaadja működési engedélyét. Elhatározása, utódok hiá-
nyában, a szűcsmesterség végét jelenti városunkban. Vagy mégsem?

Szűcsszerszámok

A kislányuknak készített első bunda

A  kép kedvéért egy bundával az Újfalvi házaspár



Ha tél van és hideg, a legklasszikusabb ruhadarab, amit
ilyenkor viselünk, a hosszú, vastag, jó meleg télikabát. Ha té-
likabátot választunk, vegyük figyelembe alkatunkat, és igye-
kezzünk követni a divatot is.

A változatos idei divat főszereplői a TÚLMÉRETEZETT

télikabátok, melyek főleg a Maison Margiela és
a Balenciaga divatházak stílusában jelentek meg
a kifutókon, és érdemes hasonlót választani.

Ezek a különleges, nagyon divatos, mond-
hatni extrém darabok mindenkin jól mutatnak.
Bármilyen anyagból készülhetnek: posztó, szö-
vet, buklé, bársony, bőr, műbőr, bunda, mű-

bunda. Ha csatokkal, övekkel és más
díszítőelemekkel vannak ellátva, még
divatosabbak. Egyik fő jellemzőjük a
vállakat is fedő óriásgallér lehet. A
kabát anyaga, színe, szabása hatá-
rozza meg, hogy milyen alkalomra
illik.

A FÉRFIAS stílusú télikabát
immár klasszikusnak számít, és le-
tisztult, elegáns formája minden alka-
lomra viselhető, lehet hétköznapi,
irodai vagy éppen alkalmi öltözék
része.

Az idei télen a KOCKÁS télikabát
is értékes, divatos darabja lehet ruha-
tárunknak. Minden méretű kocka di-
vatos különböző színtársításokban,
viszont a legtrendibb a skótkockásra
emlékeztető mintájú. A kockás télika-
bát főleg sportos kinézetet kölcsönöz
viselőjének, ugyanakkor, ha klasszi-
kus szabású és visszafogott színű,
apróbb kockás, akár alkalmi öltözék
fölött is viselhető.

A motoros dzseki ihlette MATRIX
típusú télikabátok általában fekete
bőrből készülnek, változatos formá-
ban. Akár klasszikus férfias stílusú,
túlméretezett vagy karcsúsított, de-
rékra szabott, kiszélesedő aljú, nőies formájú da-
rabokat választunk, feltűnő és elegáns lesz
megjelenésünk.

Aki kedveli a meleg, jó puha BUNDÁT, az ere-
deti szőrméből készült bunda helyett „szavazzon”
a FAUX FUR-ra, azaz a MŰBUNDÁRA, ami eti-
kusabb választás. Azonkívül könnyebb, mint az

eredeti, ráadásul sokféle színben és modellben minden alka-
lomra viselhető.

A MINI és MIKRO télikabátok elegáns retró stílusúak,
főleg fiatalokon és vékony alkatú hölgyeken mutatnak jól.
Sokféle színű és szabású darab közül lehet választani.

Minden esetben figyeljünk arra, hogy a ruhánk hossza ne
haladja meg a kabátét.

Míg a hőmérséklet nem csökken -10 °C alá, a leg-
több kutya remekül érzi magát a szabadban. Fagy-
pont alatt azonban az idős, a kölyök, a kis testű és
a vékony szőrzetű és alkatú kutyák fáznak, ezen az
állatszerető gazdik segíthetnek. A hideg ellenére
nem megoldás a benti házi kedvencet csupán pár
percre a szabadba vinni, mert nem tudja levezetni
az energiáját, elhízik, eltunyul. Az udvaron élő ál-
latoknak is több figyelmet kell szentelni.

– A lakásban tartott kutyák hozzászoktak az állandó szo-
bahőmérséklethez, ezért sok gazdiban felmerül a kérdés, hogy
mínusz fokokban milyen időtartamú kutyasétáltatás javallott,
és mire figyeljen a gazdi? Erről kérdeztük dr. Pálosi Csabát,
a Noé Bárkája Kisállatklinika vezetőjét.

– A lakásban tartott kutyának rendkívül fontos a rendszeres

testmozgás, a napi többszöri sétáltatás. Már ősztől fokozato-
san hozzá kell szoktatni a hideghez, hogy a szervezete jól
bírja a mínusz fokokat is. Amikor a kinti hőmérséklet hirtelen
lecsökken, a szervezet nem tud elég gyorsan alkalmazkodni,
ezért fokozottan kell figyelni rájuk. Az emberhez hasonlóan
a kutyák hőérzékelése is egyedi, ezt a kutyasétáltatás során
érdemes figyelembe venni. Az, hogy egy kutya számára mi
jelenti a kellemetlen hideget, függ a korától, a méretétől és a
szőrzetétől, de a fizikai kondíció és a szabadban végzett ak-
tivitás mértéke is befolyásolja a hőérzetet. Például ha esős
vagy nagyon szeles az idő, a hőérzet is csökken. Az északi
fajták és a hideghez szokott kutyák bírják a hideget. Egy ber-
náthegyi, husky vagy malamut meg sem érzi a téli hideget,
viszont ha lakásban és nem kint tartják őket, a szőrük elvé-
konyodik, és a gyakori fürdetéstől a természetes faggyúréte-
gük sem védi őket megfelelően. Ezért a nagy testűekre is
figyelni kell télen, mert a városiasított életvitelük mellett már
nem bírják jól a hideget. Nem kell nyírni őket télen, azonban
ápolni, fésülni kell a bundájukat, hogy az egészséges marad-
jon, és védelmet nyújtson a hideg ellen.

Míg a bent tartott, fázós ebekre nagy hidegben séta idejére
lehet kutyaruhát adni, a szabadban élő állatokra ez nem ér-
vényes, ugyanis átnedvesedik a textília, és attól megbetegszik
az állat. Nagy hidegben, megfelelő menedék és gondoskodó
gazdi nélkül az állatok halálra fagyhatnak, mindenekelőtt a
lábuk, farkuk, fülük fagy el – hangsúlyozta a szakember.
Fázásra utaló jelek

– Milyen jelek utalnak arra, hogy fázik a kutya?
– Akárcsak nyáron a forró betont, télen a hideg betont kéz-

zel meg kell tapintani. Amennyiben túl hideg az ember kezé-
nek, hideg lesz az állat tappancsának is, esetenként fagyási
sérüléseket is szenvedhet. Nem az a legfontosabb, hogy
mennyit bír ki az állat, hanem hogy hol van az a határ, amed-
dig kellemesen érzi magát. Ha az eb séta közben remeg, be-
húzza a farkát vagy emelgeti a tappancsait, jelzi, hogy elég
volt a sétából, ideje hazamenni. Ha a lakásban élő kutya fázik
kint, az időjárásnak megfelelően fel kell öltöztetni. Télen a
séta előtt – ha az állat engedi – be lehet kenni a mancsát bal-
zsammal vagy viaszos készítménnyel, amely megvédi a la-
tyak, a hó és az útszóró só káros hatásaitól. A sétából
hazaérve ajánlatos megtörölgetni a talpát, és alaposan meg-
tisztítani a lábujjak közötti részt. A lakásban tartott kölyök,
idős, kis termetű vagy egészségi problémáktól szenvedő
kutyáknak extrém hidegben nem ajánlott sokáig a szabadban
lenni, a szakember tanácsát kell kérni. Amennyiben sétáltatás
közben az állat óvatosan lépked, megtorpan, illetve nem haj-
landó a talajra lépni, akkor feltételezhetően fázik, ezért nem

érdemes tovább erőltetni a sétát. A kihűlés első jele a reme-
gés. Ha a kutya szemmel láthatóan remeg, mielőbb meleg
helyre kell vinni, és felmelegíteni. A gyér aljszőrzetű eb szőr-
zete nem szigetel jól, az ilyen kutyák bundája nem feltétlenül
elég, ezért nem árt felöltöztetni őket. Hosszabb sétákra és tú-
rákra réteges, vízálló és megfelelően szigetelő öltözék java-
solt. Télen előfordulhat, hogy extrém időjárási körülmények
közepette nem tudunk hosszabb sétákat tenni, ezért hasznos
olyan játékokat, rágcsákat beszerezni, amelyekkel elfoglal-
hatja magát az eb.
Infrapanel és fűtőfólia kutyaházba

A kint tartott kutyákról sem szabad megfeledkezni a hideg
téli napokon, éjszakákon. Fontos a szigetelt kutyaház,
amelybe szalmát ajánlott vastagon helyezni, amit időközön-
ként cserélni kell. A pokróc nem megfelelő, mivel átnedve-
sedik, a kutyák sem szeretik kimondottan, többnyire kihúzzák
az ólból. A bejáratára ajánlott szélfogót tenni, így bennreked
az állat által termelt hőmennyiség is. A kutyaház méretét úgy
kell kiválasztani, hogy a saját testhőjével tudja melegíteni.
Ne legyen sokkal nagyobb az eb testénél, fel tudjon állni
benne, illetve lefeküdni. Farkasordító téli éjszakákra azonban
nem árt egy mellékhelyiségbe, fészerbe, kazánházba vagy
pincébe beengedni a szabadban tartott állatot. Ez különösen
érvényes az idősödő kutyákra, amelyeknek a vérkeringése
nem megfelelő, így könnyen kihűlhetnek a végtagjaik. 

A kereskedelemben kaphatók infrapanelek, amelyek, a ku-
tyaház belső felére szerelve, meleget adnak, illetve fűtőfóliák,
amelyek ugyancsak kellemesen meleg fekhelyet biztosítanak
a kutyaházban vagy hideg csempén heverésző kutyának. Ér-
demes jól szabályozható, egyszerűen beszerelhető infrapanelt
beszerezni, amellyel a felelősségteljes gazda jó körülménye-
ket biztosíthat az állatnak, ugyanakkor a napi fogyasztás nem
haladja meg az 1 kWh-t. 

Szer Pálosy Piroska
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Casoni Szálasi Ibolya 

Ember és állat harmóniája
Kutyatartás fagypont alatt

Téli séta Fotó: Tamás Csaba

Infrapanel a kutyaházban



Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”

Kedves Olvasók!

Idén január 19-étől február 18-áig tartózkodik a Nap a
Vízöntő jegyében. A Vízöntő-ember különleges, eltér az
átlagtól. Bár erős a szociális érzékenysége, kapcsolataira
nem jellemző az érzelmi kötődés. Ő a tiszta ész, a szel-
lemi határtalanság prófétája. Akkor lehet konfliktus, ami-
kor a cselekvések szintjén korlátokba ütközik. Határait
igyekszik kitolni, nehezen ismeri
fel, hogy a szabadság csak az ön-
maga által felvállalt határokon
belül működik. A határ és lehatáro-
lódás kérdése az élő szervezet
fennmaradásának egyik alapelve.
Amint ezt bárki megtagadja, az
életével játszik.

A világtörténelem belépett a for-
radalmi változások ajtaján, és any-
nyit egyelőre elmondhatunk, hogy
az emberiség sorsa nehezített
irányt vett. A forradalmak mindig
is radikálisan szétzilálták az addig
fennálló struktúrákat, és ez most
sem lesz másként. Valójában az szokott történni, hogy a
társadalmak jelentős hangadó részét megnyerik valami-
féle utópisztikus, egónak tetsző eszmének. A megvalósítás
többnyire az erő általi megfélemlítés eszköztárát hasz-
nálja, és az események, az erőszak, a zűrzavar és a meg-
torlások felé halad. Erre kiváló példa a XIX. századi
francia forradalom, melyet történelemkönyvek többnyire
pozitív hatásúnak értékelnek. A szabadság, egyenlőség,
testvériség illúziójának zászlaja alatt gyilkoló csőcselék
és a „törvényes” kivégzések során hozzávetőleg 40 ezer
francia fej került a kosárba, 200 ezer „testvért” lőttek
agyon, 500 ezret pedig bebörtönöztek.

Valamikor a szocializmusban azt tanították, hogy a
néptömegeknek történelemformáló szerepük van. Ez ter-
mészetesen a tudományos szocializmus nevű torz és
hamis eszmehalmaz egyik legnagyobb hazugsága.
Ugyanis a többséget minden esetben befolyásolták, irá-

nyították, manipulálták. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
az orránál fogva vezették. A rossz hír az, hogy ez ma-
napság sincs másképpen. A  hatalom és az általa befo-
lyásolt média nem ül karba tett kézzel. Az egyik
alapvető emberi jog a szólásszabadság. Ez azt jelenti,
hogy elmondhatom a véleményemet anélkül, hogy bün-
tetőjogi következményei lennének. Ezek után nézzünk
meg három példát a közelmúltból. Egy román futballbí-
rót rasszizmussal vádoltak meg, és eltiltottak, mert fe-
ketének nevezte a kiállítandó, kispadon reklamáló török
segédedzőt. Az angol futballbajnokságban a győztes
meccs után egy uruguayi világsztár a Twitteren egy ra-

jongója gratulációját így köszönte
meg: „Gracias negrito!” Ezt a meg-
nyilvánulást az angol szövetség rasz-
szistának értékelte, a játékos
hárommeccses eltiltást és 100 ezer
angol font bírságot kapott. A Capito-
liumnál történt incidensek után a 
Facebook és a Twitter törölte az USA
hivatalban levő elnökének a profilját.
E három tény után önökre bízom,
döntsék el, van-e a világban szólás-
szabadság? Jómagam a néhai Balzac-
nál is nagyobb mértékben elveszítet-
tem illúzióimat. Szembesülnünk kell
azzal a ténnyel, hogy az igazi libera-
lizmus meghalt. Egyes országokban

a szabad gondolatokat eltüntetik, jó esetben igyekeznek
ezeket törölni, rosszabb esetben a rendőrség megbírsá-
gol, ellehetetlenít. Az, hogy önök e néhány gondolatot
olvassák, azt jelenti, hogy Európa olyan szerencsés he-
lyén élnek, ahol egyelőre még ez a veszély nem öltött
testet. A jó hír az, hogy az elfojtás nem jelenti az igaz-
ság megszüntetését. Minél jobban sarokba szorítják,
annál inkább erőre kap.

Az égi tükör jelzi a földi történéseket. Vannak olyan
planétafeszültségek, melyek nem sok jót ígérnek. Egy
ilyen dátum 2021.01.20-a. Ugye tudják, hogy milyen ese-
mény volt e napon délben Washingtonban? Egy négyéves
ciklust ekkor indítani több mint veszélyes. Ilyenkor szok-
tam azt mondani: bárcsak ne lenne igazam!

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az 

asztros@yahoo.com címre.
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Olvasom, hogy beleszólhatnék a főtér átalakításába. Jólesik,
hogy rám is számítottak, vagy legalábbis felcsillantották a re-
ményt: akit érdekel a város, a városközpont kinézése, az írja
meg a véleményét, és küldje el a polgármesteri hivatal honlap-
jára.

Arra gondoltam, hogy teológiai végzettséggel, negyvenéves
lelkipásztori szolgálat tapasztalatával mit tudnék én okosat
mondani, javasolni egy olyan városkép alakításában, ahol olyan
jól megszoktuk, és megszerettük a barokk, a rokokó, a szecesszió
és az igénytelen tömbházkultúra együttélését? Ha figyelembe
vesszük, hogy az utolsó fél (vagy egész) évszázad átalakítási
igyekezete inkább rontott, mint használt erdélyi városunk arcu-
latán, azt is mondhatnók, hogy minek változtatni? Ha azonban
komolyan vennék ajánlataimat, akkor lenne pár javaslatom.

Kezdeném az illemhelyekkel. Nem tudom, megszámolták-e,
hogy a főtéren – és vonzáskörzetében – négy közvécé található,
amiből másfelet használnak is. Ott van például a Petőfi téri,
amit már rég lelakatoltak, vagy a városháza mögötti, amely in-
kább kezd egy Tarkovszkij-filmre hasonlítani, a Román katona
szobra mögötti pedig csak félig-meddig használható, olyan kö-
rülményes szabályosan megközelíteni. A Színház téri aluljáró-
ban lévő viszont működik. 

Ergo: ott kezdeném a városközpont átalakítását, hogy meg-
szüntetném az alig használt főtéri illemhelyeket, ne az fogadja
a külföldről hozzánk érkező érdeklődőket, vendégeket. Ezek után
áthoznám a vár alól a polgármester szobrát a főtérre, elvégre
Bernády György is tett annyit a városért, városközpontért, mint
a móc vezér vagy az ismeretlen zászlós katona. Én nem félek a
szobrok vándoroltatásától ebben a városban, hiszen emlékeim
szerint a költő, Eminescu is a róla elnevezett ifjúsági ház nevé-
nek igazolásaképpen került a jelenlegi helyére.

Utolsó, szerény igényként – sokak értetlensége ellenére – nem
a főtér közepére építeném fel az egykori zenélő kutat, mert a vi-
rágórának hangulata, régisége, eredetisége és igazi vásárhelyi-
sége lett már. Egy városközpont átalakításakor pedig éppen
ezekből kellene kiindulni. 

Főtéri történet
Városkép-alakítás – 

közkívánatra
ötvös József

Tóth Sándor

Az asztrológus gondolatai

William Shakespeare 
egyik gondolatát idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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Január 14-i rejtvényünk megfejtése: A gyermekkor az az időszak, amellyel, a felnőtt úgy véli, hogy kísérletezhet.
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megállapítják a valós kárt, és a kifizetetlen
különbözetet bírósági végzéssel kifizethetjük.
Így új alapokra helyezzük a szerződést, ami
azt jelenti, hogy a szolgáltatás reális értéken
fog szerepelni. Ismétlem, azt az összeget, ami
a Sylevy szolgáltatására egy évre volt jóvá-
hagyva, egy fél év alatt elköltötték, miközben
tavalyra csak 18 millió lejre szólt a tanácsi
határozat. A mulasztás a közterület-fenntartó
igazgatóság (ADP) igazgatójáé, a Moldovan
Floriané, aki nem jelezte, hogy már elköltöt-
ték a 18 millió lejt, s nem terjesztett be taná-
csi határozattervezetet, melyben az összeg
módosítását kérte volna. Mi kiegészítettük a
költségvetést, de a keretösszeg fix lévén – 37
millió lej –, az összegen nem lehet változtatni
– fogalmazott a polgármester.
A lakosság nem fizetheti ki 
a féléves hátralékot 

– Mi lesz a tavaly 6 és fél hónap alatt fel-
gyűlt hiánnyal, amikor a lakosság nem fize-
tett szemétdíjat? 

– A marosvásárhelyi lakosság nem tudja
kifizetni az elmaradt köztisztasági illetéket,

ez a város vesztesége lesz, ami körülbelül 10
millió lej. Maior kampányfogása volt a lakos-
ság fizetés alóli mentesítése, hiszen a válasz-
tások előtt vigyázott arra, hogy nehogy
magára haragítsa az embereket. Az ADP igaz-
gatójának, Moldovan Floriannak lett volna a
kötelessége, hogy a júniusi szerződéskötés
után a tanács elé terjessze az díjszabások
ügyét. Ezt nem tette meg. Amikor az új tanács
decemberben összeült, ezt sikerült rendezni,
s ennek értelmében 2021. január elsejétől tör-
vényesen be tudjuk gyűjteni a köztisztasági
illetéket a városnak – mondta Soós Zoltán.
Azzal támadták Soóst, hogy emelte
a szemétdíjat

– A lakosság idéntől a polgármesteri hiva-
tal helyi adóhatóságához fizeti a szemétel-
szállítási illetéket. Miért született ez a döntés?

– A lakosság egy része elégedetlen azzal,
hogy a köztisztasági illetéket a polgármesteri
hivatal gyűjti be, ugyanis eddig ez a feladat a
régi szolgáltatóra, a Salubriservre hárult. Igen
ám, de ha a cég emberei nem találtak otthon
valakit, onnan nem gyűjtöttek be ilyen díjat.
Ebből kifolyólag a város lakosságának körül-

belül 25 százaléka évek óta nem fizetett sze-
métdíjat. Ez a város költségvetésében hiány-
nak számított. Most a köztisztasági illetéket
az adóval együtt kell kifizetni. Azzal támad-
tak, hogy megemeltük a szemétdíjat, de iga-
zából nincs megemelve, csak
környezetvédelmi illetéket számoltak rá, s
így 10,3 lejről 11,87 lejre nőtt az egy sze-
mélyre esőt havi illeték. Ez azt jelenti, hogy
egy személy kb. évi 140 lejt kell fizessen, ami
18 lejjel több, mint tavaly. Hozzáteszem,
hogy romániai szinten a marosvásárhelyi sze-
métdíj a legalacsonyabbak közé tartozik –
mondta. 
Van akinek több ingatlanja van, 
de nem fizet szemétdíjat

– Rövidesen beérkeznek a városlakók nyi-
latkozatai arról, hogy egy-egy adott ingatlan-
ban hány ember lakik. Számítanak arra, hogy
kevesebb személyt írnak be egy-egy ingat-
lanba, hogy „lefaragják” a család kiadásait? 

– Ennek megvan az esélye, viszont rendel-
kezésünkre áll a lakossági nyilvántartó, ahol
megvan, hogy kinek hová szól a személyi
igazolványa. Probléma, hogy nagyon sok em-
bernek nem oda szól a személyi igazolványa,
ahol lakik, de ezt utólag ellenőrizzük. Egye-
lőre elfogadjuk a lakosság nyilatkozatait.
Aztán elindul az ellenőrzés is. A lakótársulá-
soknál ez nem probléma, mert ott megvan a
nyilvántartás, a házaknál problémásabb, mert
ott nehezebb ellenőrizni, hogy adott házban
hány személy lakik. Vannak olyan szemé-
lyek, akik több ingatlannal rendelkeznek, s
egyikre sem fizettek szemétdíjat. Most ezt a
rendellenességet szeretnénk kiküszöbölni,
ugyanis a Salubriservvel kötött szerződésben
az állt, hogy ha nekik nem sikerült begyűjte-
niük a szemétdíjat, azt a város saját kárára ki-
fizeti. Ezek a kifizetések éveken át óriási
károkat okoztak a városnak, ezért nem jutott
pénz óvodákra, iskolákra, ingatlanokra, asz-
faltozásra. Egy csomó pénz elfolyt arra, hogy
a városvezetés fényezze az imidzsét, hogy
milyen jó városmenedzser.
Nem a Sylevyvel van probléma

– Ha új szolgáltatói szerződést kell kötni,
a Sylevy eséllyel pályázik a marosvásárhelyi
köztisztasági szolgáltatás végzésére? 

– Nem a Sylevy céggel van problémánk.
Itt a Maiorék által kötött szerződés a prob-

léma. Ha szerződésbontásra kerül sor, akkor
a 90 napos kötelezettséget a cégnek be kel-
lene tartania. Mindenesetre mi több cégtől fo-
gunk árajánlatot kérni.

– Mi a helyzet az integrált hulladékgyűj-
téssel, Marosvásárhely mikor lesz része
ennek a rendszernek? 

– Erre Tóth Andrea, a Maros Ecolect Kö-
zösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igaz-
gatója válaszolhat, hiszen több éve nem
sikerült nyertest hirdetni a kiírt versenytár-
gyalásokon. Mi most a sürgősségi problémá-
inkat kell megoldjuk – fogalmazott Soós
Zoltán polgármester.
A szolgáltató is a régi városvezetést
hibáztatja

Ilyés Dénes, a Sylevy Salubriserv köztisz-
tasági vállalat vezérigazgatója lapunk meg-
keresésére elmondta, hogy Marosvásárhelyen
hat és fél hónapra csak a töredékét kapták
meg az elvégzett szolgáltatás ellenértékének.
A város jelenleg 21 millió lejjel tartozik
nekik. A vezérigazgató szerint ezért a régi vá-
rosvezetés és Moldovan Florian, a közterü-
letfenntartó igazgatóság (ADP) igazgatója a
felelős. A vezérigazgató elmondta, hogy a
cégnek nagy szüksége van az elvégzett szol-
gáltatás ellenértékére, hiszen a költségek fel-
emésztették a cég vagyonát. Fél éven át
fizették a munkásokat s minden költséget. A
cég vezetősége nem várhatta el a munkások-
tól, hogy fizetés nélkül dolgozzanak, azért,
mert a vásárhelyi polgármesteri hivatal nem
fizet nekik. 

Ami a lakosság hátralékát illeti, a Sylevy
Salubriserv vezérigazgatója javasolta, hogy
idén személyenként havi 5 lejenként hajtsák
be a tavalyi szemétdíjhátralékot. Ezt a javas-
latot a város elvetette, mondván, hogy nincs
rá törvényes lehetőség. 

Megkeresésünkre Florian Moldovan, az
ADP igazgatója elmondta, a lakosságtól a ta-
valyi év második felében is ugyanúgy be kel-
lett volna hajtani a szemétdíjat, ahogy addig.
Egyes lakótársulások meg is tették, vélemé-
nye szerint helyesen és törvényesen. 

Mindezek ismeretében várjuk a fejlemé-
nyeket, hogy hogyan sikerül megbirkóznia az
új városvezetésnek a hulladékgazdálkodás
korántsem egyszerű feladatával, miközben a
városlakók tiszta városra, szép parkokra
vágynak. 

Áldatlan szemétügy
(Folytatás az 1. oldalról)

Az idősek báljától a karácsonyi köszöntőig
A kárpátaljai hálózat egy éve

A Hagyományok Háza Hálózat
Kárpátalja szakemberei is
megszenvedték a bezártságot
és a Covid okozta kilátásta-
lanságot. A nehézségek elle-
nére kihasználtak minden
lehetőséget, hogy a helyi ma-
gyarság hagyományőrző
munkáját segítsék. Az évről
Pál Katalin, a kárpátaljai háló-
zat vezetője számol be.

„Az első negyedévben még az el-
tervezett munkánkat végeztük. Ha-
gyományainkat folytattuk, amikor
januárban társszervezőként megren-
deztük Péterfalván az idősek bálját.
A harmadik alkalommal – a Kokas
Banda kezdeményezésére – megtar-
tott rendezvényen mintegy száztíz
fő vett részt a környező települések-

ről. A vigasság egyre népszerűbb,
ezt az évek során kialakult kötetlen
hangulatának köszönheti. Az est
egyben lehetőséget ad néprajzi
gyűjtésre: előkerülnek a régi emlé-
kek: mesék, énekek, érdekes törté-
netek, az ünnepekhez kötődő
szokások. A talpalávalót nagypaládi
hagyományőrző zenészek húzták. A
táncokat videóra rögzítettük, ami-
ből amatőr együttesek is szemezget-
hetnek.

Elindítottuk – mintegy száz fővel
– a VI. kárpátaljai népzenész, nép-
táncos, népi énekes mesterképzést,
de csak az első részét tudtuk meg-
tartani a hagyományos módon, a
következő négy alkalmat online for-
mában rendeztük. Ezt követte volna
az Átalmennék én a Tiszán népdal-

éneklési verseny, ami az ismert
okok miatt elmaradt. 

Az első-második negyedéves
eredményeink közé – természetesen
online formában – a hagyományőr-
zés az óvodában heti foglalkozást,
valamint a kézműves-foglalkozáso-
kat sorolhatjuk. A pandémia min-
denkit váratlanul ért, de nyár végére
a családok java része is megoldotta
az online kapcsolattartás technikai
részét. 

Nyáron azért elkönyvelhettünk
néhány kedvező hónapot, amikor
engedélyt kaptunk kisebb rendezvé-
nyek megtartására. Így tudtuk foly-
tatni a viski népzene-, néptánc- és
kézművestábort. A hálózat a kéz-
művestábort támogatta hathatósan.

Egy gyűjtésről is beszámolhatok:
négy alkalommal kerestünk fel
helyi hagyományőrző mesterembe-
reket, bőrdíszműveseket, csuhétár-
gyak készítőit és keramikusokat
Péterfalván, Visken, Nagydobrony-
ban és Tiszaújlakon. Munkájukról
filmet forgattunk, ami a YouTube
csatornán és a hálózat Facebook-ol-
dalán érhető el. 

Szeptembertől még elindult az
óvodai-iskolai oktatás, és elindíthat-
tuk a táncházakat. Legnagyobb
gondunkat a negyedik éve folyó
mentorprogram folytatása jelen-
tette: e kezdeményezésben közel
hatszáz gyerek vesz részt, akik
egyéves mentortalálkozón mutat-
hatják be a tanultakat. Ezt a rendez-
vényt ilyen körben már nem tudtuk
megtartani, viszont egy oktatói-
mentori összejövetelt – a határtól a
magyar oldalon nem messze levő

Szamoskéren – még október 10-én
megszerveztünk. A szűkebb szak-
mai kör a problémák őszinte meg-
beszélésére is alkalmas volt. Itt
határoztuk el, hogy a foglakozáso-
kat online formában folytatjuk: a
technikai nehézségeket két hét alatt
oldottuk meg, így az éves foglalko-
zások nem szenvedtek csorbát. 

A hagyományos nyári kárpátaljai
IV. táncházzenészek találkozóját is
halasztottuk, végül a zenekarokat
egyenként hívtuk be egy-egy felvé-
telre. A beregszászi Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Színház
felkarolta kezdeményezésünket, s
helyet biztosított e találkozóknak. A
filmeket a kárpátaljai közönség egy
ötvenperces karácsonyi-újévi kö-
szöntő formájában ismerhette meg
december 26-án, szintén a YouTube
csatornán és a Facebookon. 

Fotó: Nagy Tibor



A magyar férfikézilabda-váloga-
tott a maximális négy pontot viszi
magával az egyiptomi világbajnok-
ság középdöntőjébe, miután a cso-
portkör harmadik, utolsó forduló-
jában 29-28-ra legyőzte Németor-
szágot kedden. 

A továbbjutást már korábban biz-
tosította mindkét csapat, így a talál-
kozójuk tétje az volt, melyik hány
pontot visz magával a középdön-
tőbe.

Mindkét csapat jól kezdett, és 
leginkább távoli átlövésekből sze-

rezte góljait. A magyarok dolgát az
első tíz percben három kiállítás is
nehezítette, ráadásul Lékai Máté
többször hibázott támadásban. 

Egy kettős emberelőnynek, 
illetve a pontosabb támadójáték-
nak – például a beállók egyre 

hatékonyabb megjátszásá-
nak – és a hatékonyabb
védekezésnek köszönhe-
tően egy 7-2-es sorozattal
meglépett a magyar csa-
pat.

Ekkor, 10-6-nál Alfred
Gislason, a németek szö-
vetségi kapitánya időt
kért, csapata pedig agresz-
szív, nyitott védekezésre
váltott, de a magyarok erre
jól felkészültek, és 15-10-
re elléptek. 

A német csapat ezt kö-
vetően sorozatban négy-
szer talált be, mert
kihasználta, hogy a ma-
gyarok ugyanúgy elrontot-
ták az első félidő hajráját,
mint a tavalyi Európa-baj-
nokság szinte minden
meccsén, így szünetben
15-14 volt az állás.

A második félidő elején
többször is egyenlítettek a
németek, majd Mikler Ro-

land bravúros védéseinek köszön-
hetően tartotta előnyét a magyar
együttes. Utóbbi ezt követően hat és
fél percig nem talált be, majd az el-
lenfél a hatodik perc (4-3) után az
ötvenedikben 24-23-nál ismét át-
vette a vezetést. 

Johannes Bitter egyre jobban vé-
dett, csapattársai egyre hatékonyab-
ban védekeztek, ezért a magya-
roknak mind nehezebb dolguk volt
támadásban.

A hajrában előbb – Mikler és
Bánhidi remeklésével – fordított a
magyar válogatott (27-26), majd
emberhátrányba került. Az utolsó
perc döntetlen állásról indult, a ma-
gyarok végig támadhattak, és Lékai

Máté három másodperccel a vége
előtt a hálóba bombázott.

A mezőny legeredményesebb já-
tékosa Máthé Dominik és Bánhidi
Bence volt egyaránt nyolc góllal, a
meccs legjobbjának pedig utóbbit,
a Szeged beállóját választották. A
németek legeredményesebbje Mar-
cel Schiller volt hét találattal.

A magyar együttes a középdöntő
I. csoportjában – az Új Fővárosban
– sorrendben Brazíliával, Lengyel-
országgal, majd az Európa-bajnok
Spanyolországgal találkozik ma,
szombaton és jövő hétfőn. A hatos
csoport első két helyezettje jut a ne-
gyeddöntőbe.

Csoportgyőztes a magyar válogatott a férfikézilabda-vb-n

* Angol Premier Liga, 16. for-
duló: Newcastle United – Liverpool
0-0, Tottenham – Fulham 1-1; 17.
forduló: Brighton & Hove Albion –
Wolverhampton 3-3, Chelsea –
Manchester City 1-3, Crystal Palace
– Sheffield United 2-0, Everton –
West Ham United 0-1, Manchester
United – Aston Villa 2-1, Newcastle
United – Leicester 1-2, Southamp-
ton – Liverpool 1-0, Tottenham –
Leeds United 3-0, West Bromwich
– Arsenal 0-4; 18. forduló: Arsenal
– Crystal Palace 0-0, Leicester –
Chelsea 2-0, Sheffield United –
Newcastle United 1-0, West Ham
United – West Bromwich 2-1, Wol-
verhampton – Everton 1-2, Man-
chester City – Brighton & Hove
Albion 1-0; 19. forduló: Arsenal –
Newcastle United 3-0, Fulham –
Chelsea 0-1, Leeds United – Brigh-
ton & Hove Albion 0-1, Leicester –
Southampton 2-0, Liverpool –
Manchester United 0-0, Manches-
ter City – Crystal Palace 4-0, Shef-
field United – Tottenham 1-3, West
Ham United – Burnley 1-0, Wol-
verhampton – West Bromwich 2-3.
Az élcsoport: 1. Leicester 38
pont/19 mérkőzés, 2. Manchester
United 37/18, 3. Manchester City
35/17.

* Spanyol La Liga, 16. forduló:
Athletic Bilbao – Real Sociedad 0-
1, Atlético Madrid – Getafe 1-0,
Celta Vigo – Huesca 2-1, Granada
– Valencia 2-1, Osasuna – Alavés
1-1, Elche – Real Madrid 1-1; 17.
forduló: Alavés – Atlético Madrid

1-2, Athletic Bilbao – Elche 1-0,
Betis – Sevilla 1-1, Eibar – Gra-
nada 2-0, Getafe – Valladolid 0-1,
Huesca – FC Barcelona 0-1, Real
Madrid – Celta Vigo 2-0, Real So-
ciedad – Osasuna 1-1, Valencia –
Cádiz 1-1, Villarreal – Levante 
2-1; 18. forduló: Celta Vigo – Vil-
larreal 0-4, Cádiz – Alavés 3-1,
Granada – FC Barcelona 0-4, Hu-
esca – Betis 0-2, Levante – Eibar 
2-1, Osasuna – Real Madrid 0-0,
Sevilla – Real Sociedad 3-2, Valla-
dolid – Valencia 0-1, Elche – Ge-
tafe 1-3; 19. forduló: Alavés –
Sevilla 1-2, Cádiz – Levante 2-2,
Valladolid – Elche 2-2, FC Barce-
lona – Real Sociedad 2-1, Real
Madrid – Athletic Bilbao 3-1. Az
élcsoport: 1. Atlético Madrid 41
pont/16 mérkőzés, 2. Real Madrid
37/18, 3. FC Barcelona 34/18.

* Olasz Serie A, 15. forduló: Ata-
lanta – Sassuolo 5-1, Benevento –
AC Milan 0-2, Cagliari – Napoli 
1-4, Fiorentina – Bologna 0-0,
Genoa – Lazio 1-1, Inter – Crotone
6-2, Juventus – Udinese 4-1, Parma
– Torino 0-3, AS Roma – Sampdo-
ria 1-0, Spezia – Hellas Verona 0-1;
16. forduló: Atalanta – Parma 3-0,
Bologna – Udinese 2-2, Cagliari –
Benevento 1-2, Crotone – AS Roma
1-3, Lazio – Fiorentina 2-1, AC
Milan – Juventus 1-3, Napoli – Spe-
zia 1-2, Sampdoria – Inter 2-1, Sas-
suolo – Genoa 2-1, Torino – Hellas
Verona 1-1; 17. forduló: Benevento
– Atalanta 1-4,  Fiorentina – Cagli-
ari 1-0, Genoa – Bologna 2-0, Ju-

ventus – Sassuolo 3-1, AC Milan –
Torino 2-0, Parma – Lazio 0-2, AS
Roma – Inter 2-2, Spezia – Samp-
doria 2-1, Udinese – Napoli 1-2,
Hellas Verona – Crotone 2-1; 18.
forduló: Atalanta – Genoa 0-0, Bo-
logna – Hellas Verona 1-0, Cagliari
– AC Milan 0-2, Crotone – Bene-
vento 4-1, Inter – Juventus 2-0,
Lazio – AS Roma 3-0, Napoli – Fi-
orentina 6-0, Sampdoria – Udinese
2-1, Sassuolo – Parma 1-1, Torino
– Spezia 0-0. Az élcsoport: 1. AC
Milan 43 pont/18 mérkőzés, 2. Inter
40/18, 3. Napoli 34/17.

* Német Bundesliga, 14. forduló:
Bayern München – Mainz 5-2, Bo-
russia Dortmund – Wolfsburg 2-0,
Hoffenheim – Freiburg 1-3, Eint-
racht Frankfurt – Bayer Leverkusen
2-1, Hertha BSC – Schalke 04 3-0,
1. FC Köln – Augsburg 0-1, Brémai
Werder – Union Berlin 0-2, Armi-
nia Bielefeld – Mönchengladbach
0-1, VfB Stuttgart – Lipcsei RB 0-
1; 15. forduló: Lipcsei RB – Borus-
sia Dortmund 1-3, Mönchenglad-
bach – Bayern München 3-2, Bayer
Leverkusen – Brémai Werder 1-1,
Freiburg – 1. FC Köln 5-0, Union
Berlin – Wolfsburg 2-2, Schalke 04
– Hoffenheim 4-0, Mainz – Eint-
racht Frankfurt 0-2, Augsburg –
VfB Stuttgart 1-4, Arminia Biele-
feld – Hertha BSC 1-0; 16. forduló:
Bayern München – Freiburg 2-1,
Borussia Dortmund – Mainz 1-1,
Hoffenheim – Arminia Bielefeld 
0-0, Wolfsburg – Lipcsei RB 2-2,
Eintracht Frankfurt – Schalke 04 3-

1, Union Berlin – Bayer Leverku-
sen 1-0, 1. FC Köln – Hertha BSC
0-0, Brémai Werder – Augsburg 
2-0, VfB Stuttgart – Mönchenglad-
bach 2-2; 17. forduló: Möncheng-
ladbach – Brémai Werder 1-0,
Bayer Leverkusen – Borussia Dort-
mund 2-1, Hertha BSC – Hoffen-
heim 0-3, Mainz – Wolfsburg 0-2.
Az élcsoport: 1. Bayern München
36 pont/16 mérkőzés, 2. Bayer Le-
verkusen 32/17, 3. Lipcsei RB
32/16.

* Francia Ligue 1, 18. forduló:
Brest – Nice 2-0, Lille – Angers 1-
2, Lorient – AS Monaco 2-5, Lyon
– Lens 3-2, Olympique Marseille –
Montpellier HSC 3-1, Metz – Bor-
deaux 0-0, Nantes – Stade Rennes
0-0, Reims – Dijon 0-0, St. Etienne

– Paris St. Germain 1-1, Strasbourg
– Nimes 5-0; 19. forduló: Bordeaux
– Lorient 2-1, Dijon – Olympique
Marseille 0-0, Lens – Strasbourg 
0-1, Metz – Nice 1-1, AS Monaco –
Angers 3-0, Montpellier HSC –
Nantes 1-1, Nimes – Lille 0-1, Paris
St. Germain – Brest 3-0, Reims –
St. Etienne 3-1, Stade Rennes –
Lyon 2-2; 20. forduló: Angers –
Paris St. Germain 0-1, Brest – Stade
Rennes 1-2, Lille – Reims 2-1,
Lyon – Metz 0-1, Olympique Mar-
seille – Nimes 1-2, Montpellier
HSC – AS Monaco 2-3, Nantes –
Lens 1-1, Nice – Bordeaux 0-3,
Strasbourg – St. Etienne 1-0. Az él-
csoport: 1. Paris St. Germain 42
pont (44-11), 2. Lille 42 (35-15), 3.
Lyon 40.

Európai focikörkép

Mestermérleg
Gulyás István, a magyar 

válogatott szövetségi kapitánya:
„Nekünk, edzőknek ez a leg-
szebb, amikor egy góllal nyer
egy csapat, főleg ilyen kiélezett
helyzetben, főleg válogatott
meccsen. Nagyon sokat készül-
tünk, de nem tudtuk, hol tartunk,
hiszen komoly csapattal nem ta-
lálkoztunk az elmúlt időszakban.
A fiúk jól összpontosítottak, de
látszott, hogy sok a hiba a játé-
kunkban. Talán eldönthettük
volna meccset az első félidőben,
elmehettünk volna több góllal, de
elég sok volt a technikai hiba és
a bizonytalanság. A végén helyén
volt a szívünk, és a hajrában
hideg fejjel kézilabdáztunk. Ez
nekünk óriási boldogság. Dol-
goznunk kell továbbra is, de ezt
az ilyen sikerek nagyon megtol-
ják, ez óriási lökést ad minden-
kinek, és  összekovácsolja a tár-
saságot.”

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-vb, A csoport, 3.
(utolsó) forduló: Magyarország –
Németország 29-28 (15-14)
Gíza, zárt kapuk mögött, vezette:
Gubica, Milosevic (horvátok).
Lövések/gólok: 38/29, illetve
42/28.
Gólok hétméteresből: 4/3, illetve
4/4.
Kiállítások: 14, illetve 14 perc.
Magyarország: Mikler – Bóka,
Szita 3, Bánhidi 8, Lékai 4,
Máthé 8, Rodríguez, cserék:
Sipos, Rosta 1, Balogh Zs. 1,
Bodó 2, Ancsin 2, Székely.
Németország: Wolff – Kastening
2, Häfner 3, Firnhaber, Golla 1,
J. Kühn 3, M. Schiller 7, cserék:
Bitter, Ph. Weber 5, Schmidt,
Böhm 2, Gensheimer 1, Drux 3,
Groetzki 1.

Eredményjelző
Férfikézilabda-vb, csoportkör:
A csoport, 3. forduló: Magyarország – Németország
29-28. Az Uruguay – Zöld-foki Köztársaság mérkő-
zést nem játszották le, az afrikai válogatott visszalé-
pett. A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6
pont, 2. Németország 4, 3. Uruguay 2, 4. Zöld-foki
Köztársaság 0.
B csoport, 2. forduló: Tunézia – Brazília 32-32, Len-
gyelország – Spanyolország 26-27; 3. forduló: Spa-
nyolország – Tunézia 36-30, Brazília – Lengyel-
ország 23-33. A csoport végeredménye: 1. Spanyol-
ország 5 pont, 2. Lengyelország 4, 3. Brazília 2, 4.
Tunézia 1.
C csoport, 2. forduló: Katar – Japán 31-29, Angola –
Horvátország 20-28; 3. forduló: Japán – Angola 30-
29, Horvátország – Katar 26-24. A csoport végered-
ménye: 1. Horvátország 5 pont, 2. Katar 4, 3. Japán
3, 4. Angola 0.
D csoport, 2. forduló: Argentína – Bahrein 24-21,

Kongói DK – Dánia 19-39; 3. forduló: Bahrein –
Kongói DK 34-27, Dánia – Argentína 31-20. A cso-
port végeredménye: 1. Dánia 6 pont, 2. Argentína 4,
3. Bahrein 2, 4. Kongói DK 0.
E csoport, 3. forduló: Franciaország – Svájc 25-24,
Norvégia – Ausztria 38-29. A csoport végeredménye:
1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 4, 3. Svájc 2, 4.
Ausztria 0.
F csoport, 3. forduló: Portugália – Algéria 26-19, Iz-
land – Marokkó 31-23. A csoport végeredménye: 1.
Portugália 6 pont, 2. Izland 4, 3. Algéria 2, 4. Ma-
rokkó 0.
G csoport, 3. forduló: Észak-Macedónia – Chile 32-
29, Svédország – Egyiptom 24-23. A csoport vég-
eredménye: 1. Svédország 6 pont, 2. Egyiptom 4, 3.
Észak-Macedónia 2, 4. Chile 0.
H csoport, 3. forduló: Dél-Korea – Orosz csapat 26-
30, Szlovénia – Fehéroroszország 29-25. A csoport
végeredménye: 1. Orosz csapat 5 pont, 2. Szlovénia
4, 3. Fehéroroszország 3, 4. Dél-Korea 0.

A középdöntő csoportjainak állása
* I. főcsoport: 1. Magyarország 4 pont, 2. Spanyolország 3, 3. Német-
ország 2 (71-43), 4. Lengyelország 2 (59-50), 5. Brazília 1, 6. Uruguay
0.
* II. főcsoport: 1. Dánia 4 pont, 2. Horvátország 3, 3. Katar 2 (55-55),
4. Argentína 2 (44-52), 5. Japán 1, 6. Bahrein 0.
* III. főcsoport: 1. Portugália 4 pont (51-42), 2. Franciaország 4 (53-
48), 3. Izland 2 (62-49), 4. Norvégia 2 (55-53), 5. Svájc 0 (49-56), 6.
Algéria 0 (43-65).
* IV. főcsoport: 1. Svédország 4 pont, 2. Orosz csapat 3, 3. Egyiptom
2 (61-43), 4. Szlovénia 2 (54-56), 5. Fehéroroszország 1 (57-61), 6.
Észak-Macedónia 0.
A főcsoportok első két helyezettje jut be a negyeddöntőbe.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség két mérkőzésre tiltotta el Lionel Messit, akit vasárnap kiállí-
tottak a Spanyol Szuperkupa döntőjében. Az FC Barcelona argentin csapatkapitánya a mai,
Cornella elleni idegenbeli Király Kupa-meccset és a vasárnapi, elchei bajnokit kénytelen ki-
hagyni. Messi a katalánok 3-2-es vereségével zárult finálé hosszabbításának legvégén, a 121.
percben tarkón ütötte az Athletic Bilbao játékosát, Asier Villalibrét. A 33 éves játékos a Barce-
lona első csapatának tagjaként most, pályafutásának 753. mérkőzésén kapott először piros
lapot  Fotó: BBC

Fotó: AFP
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ lucerna Ákosfalván. Tel. 0743-
761-147. (10427)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(10457)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 21-én KILYÉN PIROSKÁRA
született Nyiri halálának 16. év-
fordulóján. Emlékét őrzi férje,
Gyula, fia, menye és két unokája.
(10339-I)

Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, 
míg élünk, szívünkben őrizzük
őket.
Kegyelettel emlékezünk január
21-én a gegesi születésű MIHÁLY
DOMOKOSNÉRA szül. Nagy 
Magdolna halálának 7. évforduló-
ján. Szép emlékét őrzi férje és fia.
(10443-I)

ELHALÁLOZÁS

Életed úgy múlt el, mint egy pil-
lanat, de emléked szívünkben
örökre megmarad.
Szerető szíved pihen a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp
nyugtassa álmodat. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, testvér,
sógor, rokon, jó barát, jó szom-
széd, 

ifj. KOLCSÁR ELEMÉR 
életének 53. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt.
A virrasztás csütörtökön, január
21-én 17.30 órakor a Vili temetke-
zési vállalat termében lesz. Drága
halottunkat 2021. január 22-én 12
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra az ákosfalvi katolikus
templom udvaráról. 
Búcsúzik tőle megtört szívű fele-
sége, Ágnes és szerető fia,
Ákoska. 
Nyugodjál békében, Apa! 
(10460-I)

„Mert nem halt meg ő, még min-
dig él, nekem csak messze távo-
zott, hol meg nem érinthetem.” 
Fájó szívvel búcsúzom drága fi-
amtól, 

ifj. KOLCSÁR ELEMÉRTŐL. 
Szerető édesanyád, Erzsébet.
Nyugodj békében, drága 
ELEMÉRKE! (10460-I)

Emléke él, és élni fog, míg a szí-
vünk e földön dobog. Őrizzük
képét, a mosolyát, a hangját s
minden gesztusát. 
Mély fájdalommal  búcsúzom
drága jó testvéremtől, 

ifj. KOLCSÁR ELEMÉRTŐL. 
Kolcsár Attila és családja. 
Drága jó lelked nyugodjon béké-
ben! (10460-I)

„Arca még mindig itt lebeg a sze-

mem előtt. 

Igen, most is határozotttan látom

Őt. 

Könny szökik a szemembe,

hogyha Rá gondolok.

Bár tudom, álmát vigyázzák az

angyalok.”

Hiányzol nagyon, drága kereszt-
apu! Mély fájdalommal búcsú-
zom keresztaputól, 

ifj. KOLCSÁR ELEMÉRTŐL. 
Szerető keresztlányod, Anitta.
(10460-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Részvétünket fejezzük ki Pál
Judit kolléganőnknek  ÉDES-
ANYJA elhunyta alkalmából.
Az Arhing Kft. munkaközös-
sége. (sz-I)

Őszintén együttérzünk kollé-
ganőnkkel, Pavluk Erikával és
osztozunk szeretett ÉDES-
ANYJA elvesztése okozta
mély fájdalmában. Kollégái a
Közegészségügyi Igazgató-
ság ellenőrzőosztályáról (ser-
viciu control în sănătate
publică). (10468-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ a 21/2007-es (XIII. 3.) rendelet értelmében TERVE-
ZÉSI-, ARCULATI- ÉS DOKUMENTÁCIóSIRODA-VEZETŐT alkalmaz. Az állásinterjú időpontja:
2021. február 17., 11 óra. Jelentkezni február 16-áig lehet az intézmény humánerőforrás-irodájában. Ér-
deklődni a 0365-804-862 /113-as belső, valamint a 0265/219-261-es telefonszámon. (sz-I)

A MAROSSÁRPATAKI GONDOZÁSI KÖZPONT meghatározott időre, a veszélyhelyzet idejére 
FŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni az intézmény székhelyén: Marossárpatak, Fő út 369. szám, vagy
a 0265/338-257-es telefonszámon. (10465-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Idős- és beteggondozást vállalunk!
Web: idos-beteggondozas.simplesite.com

Telefon: 0756-680-226. (sz.-I)

Pontosítás
a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
január 13-án megjelent álláshirdetéséhez 

• gazdasági elemző – COR-kód 263102, egy állás. 
Az iratok benyújtási határideje: február 1., 16 óra, a verseny-

vizsgára február 5-én 10 órakor kerül sor. 
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy 

a 0265-328-888-as telefonszámon. 

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.
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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.  

Könyv- és CD-eladásból 
finanszírozzák 

a Csűrszínház székely 
kapujának felújítását 

A Mikházi Csűrszín-
házi Egyesület újra ki-
adta a Székely Szabó
Zoltán által összeállított
és gondozott Szerencsés
jó estét kívánok e ház-
nak... című – Széllyes
Sándor, a Székely Népi
Együttes egykori, közis-
mert tagjáról, énekeséről,
mókamesteréről szóló –
kötetet, amelyhez az elő-
adásokat tartalmazó CD-
melléklet is tartozik.
Ugyanakkor újra megje-
lent a 15 évvel ezelőtt ki-
adott – Széllyes Sándor
és Kerekes Tóth Erzsébet
népdalkettőseit rögzítő –
CD-lemez is. 

A kiadványok megvá-
sárolhatók a Bookman kiadó Dózsa György utca 22. szám alatti köny-
vesboltjában naponta 9-18 óra között, valamint online a
www.antikvarius.ro honlapon.

Az egyesület a könyv és a lemezek eladásából származó be-
vételből szeretné finanszírozni a Csűrszínház bejáratánál felál-
lított székely kapu felújítását. A renoválásra adományokat is
elfogadnak. A pénzt a RO11BRMA0999100067886513-as bank-
számlaszámra lehet átutalni. 


