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Emberek, 
angyalok 
szereznek örömet
Múlt hét végén sokak adománya jutott
el a Beszterce-Naszód megyei Vicére,
az ottani és magyardécsei szórvány-
magyar kollégiumok bentlakói szá-
mára. De máshol is megmozdultak
karácsony előtt az emberek, hogy
egy-egy gyermeknek igazi örömet
szerezzenek.
____________4.

Nagyon jó érzés kapni, de még annál is jobb adni – ez volt a
mottója a szombat délután, Marosvásárhely főterén meg-
szervezett Motoros Mikulás, rendkívül jó hangulatú ese-
ménynek. 

A Színház téri karácsonyfánál gyülekező motoros Mikulások nemcsak
az arra sétáló gyerekeknek szerettek volna örömöt szerezni a jelenlétük-
kel, hanem nehéz sorsú társaikra is gondoltak, így arra buzdították azo-
kat, akiknek otthon bőven van édességük, hogy a rászoruló

Fotó: Préda Mihály  

Menyhárt Borbála (Folytatás a 2. oldalon)

Szabályok és időzítés

Sokak számára keserűbben telnek az ünnepek, mint számítottak rá.
Azokról a külföldön élő romániai állampolgárokról van szó, akik a ka-
rácsonyt, újévet itthon szerették volna tölteni, családi körben. A román
határátkelőknél az elmúlt napokban a járványügyi korlátozások miatt
többórás torlódások alakultak ki, a reptereken tömegek zsúfolódnak.
Botrányos jelenetekről érkeztek hírek, a közösségi médiában is lecsa-
pódik az indulat. A bonyodalmat az okozta, hogy hétfőtől a Romániába
beutazóknak ki kell tölteniük a nyomonkövetési formanyomtatványt
(PLF), ami mellesleg elérhető a kormány weboldalán. Azonban a sza-
bály életbelépése után az első órákban érkezettek 76 százalékának nem
volt kitöltött formanyomtatványa. Bár a jogszabály megengedi, hogy
az országba érkezés után 24 órán belül bevezessék a kért adatokat,
sokan ezt sem tették meg. A közegészségügyi hatóság által kiróható
bírságok pedig nem kicsik (2000 és 3000 lej közötti), a kormányilleté-
kesek arra figyelmeztetnek, hogy senki nem ússza meg, hiszen a ha-
tárrendészet és a közegészségügyi hatóság adatbázisait
összekapcsolták, tehát pontosan tudható, ki az, aki elmulasztotta be-
tartani a szabályt. 

A nyomonkövetési formanyomtatványt nem a román kormány találta
fel, számos ország kéri, többen tavaly óta. Vegyük csak példaként Ang-
liát, ahol minimum 500 fontra bírságolják a kitöltött PLF-fel nem ren-
delkező utast, a reptereken pedig azt a légitársaságot is, amelyik

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Hogy a gyerekek is ráérezzenek az adakozás örömére

Mikulások két keréken



Nem okozott forgalmi 
fennakadást a havazás

A Maros megyei országutakon szerdára virradó éjszaka 22
munkagépet vetettek be a hó eltakarítására, és 22 tonna
sót szórtak ki. Sehol sem volt nehézkes a forgalom – tájé-
koztatott Elekes Róbert, az Országos Út- és Hídügyi Tár-
saság brassói regionális igazgatóságának szóvivője. A
megyei besorolású utakon nem okozott gondot a havazás,
nem jeleztek forgalmi fennakadásokat – közölte Márton
Katalin, a Maros Megyei Tanács műszaki igazgatója. A ta-
nács által szerződtetett cégek a megye mind a hét régió-
jában felkészültek a téli körülményekre, a hóeltakarításra. 

Januártól ritkítja járatait a WizzAir
A téli időszakban csökkentette járatainak számát a WizzAir
légitársaság. Ez az intézkedés a marosvásárhelyi Transil-
vania repülőtér forgalmát is érintette. Január 9. és március
29-e között nem közlekedik a Marosvásárhely–Róma járat,
továbbá január 9-e és március 9-e között a Marosvásár-
hely–London járat. Peti András, a repülőtér igazgatója sze-
rint az alacsony utasszám miatt kényszerült a légitársaság
erre a lépésre, tekintettel arra, hogy ilyen körülmények kö-
zött a járatok üzemeltetése nem kifizetődő. A marosvásár-
helyi repülőtérről jelenleg – két légitársasággal –
Londonba, Dortmundba, Budapestre, Memmingenbe, Ró-
mába, Párizsba és Milánóba lehet repülni, azonban a já-
ratok programját a társaságok módosíthatják. 

Ünnepek alatt zárva lesznek 
a marosvásárhelyi piacok

A marosvásárhelyi Ingatlankezelő és Piacigazgatóság kö-
zölte, hogy a téi ünnepek alatt, azaz december 25-én és
26-án, illetve január 1-jén és 2-án a marosvásárhelyi pia-
cok zárva lesznek. Az ócskapiac december 26-án és ja-
nuár 2-án tart zárva. 

0,67 ezrelékre csökkent az esetszám
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai sze-
rint a koronavírus-fertőzöttségi ráta 0,67 ezrelékre csök-
kent. Egyetlen település, Bala van vörös tartományban,
ahol két pozitív esettel 3 ezrelék feletti az esetszám. Sárga
tartományban Mezőzáh, Alsóidecs és Dózsa György köz-
ség van. Marosvásárhelyen 0,65 ezrelék a fertőzöttségi
ráta, ami az utóbbi 14 nap mozgóátlagát tekintve 96 pozitív
esetet jelent. 

A Mircea Birău uszoda 
ünnepi programja

A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda a közelgő
ünnep alatt a következőképpen tart nyitva: december 24-
én reggel 6 és 10 óra között a nagyközönséget várják, 10–
14 óra között pedig a sportolók edzenek. December 25-én,
26-án és 27-én a létesítmény zárva lesz. 28–30-án 14–18
óra között a sportolók vehetik igénybe a medencéket, 18-
tól 22 óráig pedig a nagyközönséget fogadják. Az év utolsó
napján reggel 6-tól 10-ig a nagyközönség, majd 10 és 14
óra között a sportolók léphetnek be. Január 1-jén és 2-án
zárva lesz az uszoda.

Városi szilveszter
Marosvásárhelyen december 31-én 22 órától a Győzelem
téren tartják meg a városi szilvesztert – közölte közösségi
oldalán Soós Zoltán polgármester. 

Karácsonyi kórushangverseny
December 26-án, vasárnap 17 órakor a marosvásárhelyi
Vártemplomban a Fel nagy örömre! karácsonyi kórushang-
versenyre kerül sor a Musica Humana női kamarakórus
előadásában. Vezényel Sikó Szidónia, zongorán Antal
Anna Andrea játszik. Műsoron: Karai József által női karra
átdolgozott karácsonyi énekek.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma VIKTÓRIA, 
holnap ÁDÁM és ÉVA napja.
ÁDÁM: bibliai férfinév, az első
emberpár férfi tagjának a neve.
Héber eredetű, az eredeti jelen-
tése: ember. A szó alapjelentése
„vörösnek lenni”, sok sémi
nyelvben egyben „embert”,
„földből valót” és „vörös szí-
nűt” is jelent. 
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8 óra 4 perckor, 
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16 óra 39 perckor. 
Az év 357. napja, 
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gyermekeknek is juttassanak belőle, és ezáltal tapasztalják
meg az adakozás örömét. A Színház téri állomásozást kö-
vetően a két keréken közlekedő fehér szakállúak végigvo-
nultak a város lakónegyedein.

A kisgyerekek örömére egymás után gurultak be
szombat délután a Színház téren felállított karácsonyfa
mellé ötletesen feldíszített járgányaikon a Mikulásnak
öltözött motorosok. Minden gyerek szeretett volna fo-
tózkodni velük, még azt is megengedték nekik, hogy
felpattanjanak a motorra, és a közös fotó mellé egy-egy
cukorka is került a kövér, piros puttonyból. Akik tudtak
az akcióról, felkészülve érkeztek, alig totyogó aprósá-
gok is cipeltek oda a Mikuláshoz kis édességcsomagot.
De akadt olyan nyugdíjas néni is, aki csak arra sétálva
szerzett tudomást arról, hogy a Mikulások nehéz hely-
zetű gyerekeknek gyűjtenek, de mindenképp szeretett
volna segíteni, így elment, és vásárolt egy adag szalon-
cukrot.

A Motoros Mikulás akciót Kacsó Bodó Csaba immár
második alkalommal szervezte meg Marosvásárhelyen, és
az idei rendezvény a tavalyinál is nagyobb sikernek örven-
dett, a Színház térre kilátogató kisgyerekes családok öröm-
mel fogadták a Mikulásokat, a kisebbeknek már az is óriási
élmény volt, hogy megölelhették a fehér szakállút. Kacsó

Bodó Csaba azonban úgy érzi, azon túlmenően, hogy lát-
ványos a rendezvény, mélyebb üzenete is van, a gyereke-
ket arra szeretnék ösztönözni, hogy azt, amijük van,
osszák meg másokkal, olyan gyerekekkel, akik náluk ke-
vésbé szerencsések. Szeretnék, ha már kisgyermekkorban
megtapasztalnák, hogy jó érzés kapni, de még ennél is
jobb adni, és ezáltal örömet szerezni olyan gyerekeknek,
akikkel a sors nem volt túl kegyes. A motoros Mikulások
a Színház téren töltött közel két óra után hangos dudaszó-
val végigvonultak a város lakónegyedein, integettek az
utcákon sétáló gyalogosoknak, a Promenada és a Shop-
ping City bevásárlóközpontok parkolójában, valamint a
Vár sétányon rövid ideig tartózkodtak, lehetett velük fo-
tózkodni.

A szombati eseményen a motoros Mikulások elsősorban
édességet gyűjtöttek, de akadt gyerek, aki a játékaiból is
küldött nélkülöző társainak. Az adományokat a napokban
juttatták el a kövesdombi fogyatékkal élő gyerekeket ellátó
Magnolia otthonba, ahol nagy volt az öröm, amikor előke-
rültek a csomagokból a plüssállatok, apró játékok, édessé-
gek. Talán azok a gyerekek, akik egészségesek, és nem
szenvednek semmiben hiányt, dúskálnak a különlegesebb-
nél különlegesebb játékokban, fel sem tudják fogni, hogy
egy másik gyereknek mekkora örömöt okoz akár egy pi-
cike plüssmaci is.

Mikulások két keréken

Kedves olvasóink!
Hirdetési irodánk nyitvatartása, a munkaszüneti napok miatt, 

a következőképpen módosul:
– december 23., csütörtök: 9-14 óra között
– december 24., péntek, 25., szombat, 26., vasárnap: ZÁRVA.
– december 27, hétfő,  28., kedd, 29., szerda: 9-15 óra között
– december 30., csütörtök: 9-14 óra között
– december 31., péntek, január 1., szombat, január 2., vasárnap: ZÁRVA
– január 3., hétfő: 9-15 óra között. 

Karácsonyi lapszámunk december 24-én, pénteken jelenik meg. 
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet. 

(Folytatás az 1. oldalról)



Közhelyes felütéssel: alighanem
fehér, kellemes, békés és szép karácso-
nyunk lesz, hiszen minden reményünk
megvan, hogy havas tájra tekinthet ki
az ajándékosztó és ajándékváró polgári
népség. Lesznek jótékonysági akciók,
amelyeket szervezetek és hivatalok in-
dítottak el már hetekkel ezelőtt. Ennek
kapcsán pedig a média meg fogja je-
gyezni – évek óta havas és nyári pusz-
tába kiáltott szó –, hogy: polgártársak,
a jótékonykodás és a szegények, eleset-
tek segélyezése nem csupán karácsonyi
feladat, kipipálandó napirendi pont,
emberiességi megbízatás teljesítése,
üdvakció égi helyünk biztosítására,
szép gesztus: legyen egész évre szóló
folyamat.

Ugyanakkor a haszonelvű, pragma-
tikus robotok, szigorú materialisták,
technokrata kormányzók, gőgös iparlo-
vagok és statisztikákba belehabarodott
elmék szerint a munkaalapú társada-
lomnak csupán járulékos eleme a jóté-
konykodás, az adomány- és áldás-
osztás. Minden eurócentért meg kell
dolgozni, semmi sincs ingyen, még a le-
vegő sem. Pláne mióta a klíma folyton
romlik a mérgesgáz-kibocsátások nyo-
mán, és a lélegeztetőgépek – melyektől
óvjon a Fennvaló –, mint hallottuk, a
kínai gyártmányok gyorsan elromla-
nak, mert silány minőségűek.

Az emberiség rövid emlékezetű:
pedig annak idején sokat szidtuk azokat
a kínai termékeket, amelyeket pártunk
szerzett be bölcs kereskedelmi politi-
kája révén a lakossági igények kielégí-
tésére – kínai tréningruha, teniszcipő
(tornacipő), töltőtoll vagy Ancient Por-
celain néven forgalomba vetett cigi.

Ezek elmúltak. Maradnak viszont a
kínai olimpia bődületes sikerei, meg a
mostani téli olimpia, amit nem lehet
igazán bojkottálni. 

Ami a levegő minőségét illetlenül il-
leti, az unió azt kéri, hogy a lakosság
térjen vissza városi távfűtési rendsze-
rébe, mert az egyéni kazánok mind-
mind kiváló szennyezőforrások. Hát
erre azt javasolom, jöjjön ide az unió
fűtésbiztosa, és nézze meg a leszerelt

kazánházak helyén felmagzott létesít-
ményeket, cserélje ki a hővezetékeket,
és egyáltalán beszéljen a magától is
boldoguló, jól fűtött lakások tulajdono-
saival, győzze meg őket az EU-komfor-
tos távfűtésről. A közösködés
előnyeiről. Nem lesz sétagalopp.

A jótékonykodásra visszatérve, épp
ezekben a napokban kerültek kezembe
két vásárhelyi újság lapszámai a har-
mincas évek elejéről. Ekkor dühöng a
gazdasági válság, amire válaszul
sztrájkok törnek ki (ilyen volt – emlék-
szel még történelemből – a bukaresti
grivicai vasúti műhelyek munkabe-
szüntetése, a ploieşti-i kőolajipari
munkások mozgalma, melynek követ-
keztében a Vaida-Voevod kormány be-
vezeti az ostromállapotot
Romániában, és hat hónap helyett két
évig tartják fenn az egymást váltó kor-
mányzatok), és a városok munkanélkü-
lieket segélyező bizottságokat hoznak
létre, amelyek tűzifát és lisztet oszta-
nak, számba veszik a többezres mun-
kanélküli tömeget, népkonyhát

tartanak fenn, felállítják a mindenki
karácsonyfáját a főtereken, a kültelki
iskolák tanítói a gazdag családokhoz
fordulnak, akik egy-két gyereket vál-
lalnak – mindennapi ebéddel látnak el.
És a hírlapok név szerint közlik a jóté-
konykodó polgárok és polgárasszo-
nyok nevét. Ez egy fajta büszkeség és
közmegbecsülés forrása is, a társada-
lomban elfoglalt kivételes helyet bizo-
sítja annak, akinek neve legtöbbször
szerepel a sajtóban. Nincs névbetűzés,
nincs kikockázás, elhomályosítás. (A
történész számára öröm, ha nevesíthet
a múltról szóló, többé-kevésbé hiteles
értekezésében.)

A farsangi bálok (iparosok, kereske-
dők, hivatalnokok, szabadfoglalkozá-
súak rendezésében), a népmulatságok
és a felekezeti estek bevételét ugyan-
csak erre fordították. Hitték, hogy ezzel
megszüntethető valami abból az igaz-
ságtalanságból, amely mindig is része
volt az emberi társadalomnak, mert az
emberiség így van összerakva, így to-
latott be a történelembe, és ha a Hol-
don vagy Marson is lesz civilizáció, az
ott meghonosodó űrkarácsonyokon
egyeseknek lesz karácsony műfával,
kőfával (?), meteoritokkal díszítve,
mások pedig szemlélhetik az űrt (kam-
rájukban) és a közelebb került csilla-
gos kozmosz lenyűgöző látványát. Ha
ez egyáltalán megvigasztalja remény-
beli utódainkat.

Ugyanis az emberi problémákat ma-
gunkkal visszük odátra is. Mást amúgy
sem vihetünk. Legalább a jóságot és re-
ményt is tegyük be űrruhánk egyik tit-
kos zsebébe. Isten ugyanis közelebb
van.

851 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 851 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, közel 45
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán; 48-
an újrafertőződött betegek – közölte szerdán a stra-
tégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel
1.800.306-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált
fertőzöttek száma. Közülük 10.790-en újrafertőződ-
tek, nekik az első megfertőződéstől számított 180.
nap után lett ismét pozitív a tesztjük. Az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP) tájékoztatása sze-
rint december 19-éig az omikron-vírustörzs által oko-
zott tizenöt megbetegedést igazoltak összesen. A
fertőzöttek Dél-Afrikából (7), Nigériából (3), Tanzá-
niából (1) és Nagy-Britanniából (1) tértek haza, egy
személy kontaktja volt egy igazolt fertőzöttnek, két
másik személy pedig sem külföldön nem járt, sem
kontaktja nem volt igazolt esetnek. Az omikron-vari-
ánnsal igazoltan megfertőződött 15 személy közül
13-an teljeskörűen be vannak oltva koronavírus
ellen, az oltás és a mintavétel között 65-325 nap telt
el. Elhalálozást nem jegyeztek az omikronos fertő-
zötteknél. (Agerpres)

Koalíciós megállapodás
Megállapodás született a koalícióban arról, hogy a
Covid-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló
törvény tervezetét az év végéig elfogadja a parla-
ment – jelentette ki szerdán Marcel Ciolacu képvise-
lőházi elnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
vezetője. Újságírói kérdésére válaszolva hozzátette,
hogy elegendő idő áll rendelkezésre a jogszabály
idei elfogadására. Alexandru Rafila egészségügyi
miniszter kedden kijelentette, hogy a Covid-igazol-
vány munkahelyi bevezetéséről politikai döntés fog
születni, a meghozatalához pedig konszenzusra lesz
szükség a koalícióban. Az igazolvány bevezetésé-
nek lényege szerinte a gyors reagálás, a jogalkotók
késlekedése ugyanis az elmúlt járványhullám idején
rengeteg halálos áldozatot követelt. (Agerpres)

Oltási igazolvány pénzért
Őrizetbe vettek a korrupcióellenes ügyészek két
egészségügyi asszisztenst, akik a gyanú szerint egy
mangaliai oltóközpontban több mint 100 személynek
állítottak ki pénz ellenében oltási igazolványt, anélkül
hogy az illetőknek beadták volna a vakcinát, ugyan-
akkor bűnszervezet létrehozásával, csúszópénz el-
fogadásával, informatikai rendszerhez való illegális
hozzáféréssel, informatikai csalással és közokirat-
hamisítással gyanúsítják őket. További három sze-
mélyt szintén őrizetbe vettek bűnszervezet
létrehozása, befolyással való üzérkedés, vesztege-
tés, informatikai rendszerhez való illegális hozzáfé-
rés, informatikai csalás, közokirat-hamisítás és
pénzmosás miatt. Az ügyészek azt próbálják felgön-
gyölíteni, hogyan juthatott több mint 100 – zömében
Suceava és Konstanca megyei – ember a digitális
európai Covid-igazolvány birtokába anélkül, hogy
megkapta volna az oltást. A beszervezett személye-
kért 100-250 eurós jutalékot kaptak, az ügyfél anyagi
helyzetétől függően. A beoltottságot hamisan igazoló
bizonylatot a mangaliai oltóközpont rendszere segít-
ségével állították ki. (Agerpres)

Ország – világ
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A négy erdélyi magyar történelmi egyház támogatja
a magyarországi egyházak december 9-én közzétett
közös nyilatkozatát a házasság, a család és az em-
beri méltóság védelmében – közölte az Erdélyi Ma-
gyar Történelmi Egyházak Vezetőinek Állandó
Értekezlete szerdán.

A közlemény szerint Ferenc pápa budapesti látogatása során
is hangsúlyozta, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy
nő között valósul meg. 

A zsidó hagyományban is a nő–férfi kapcsolat házasság ál-
tali szentesítése az emberi méltóság alapja – írták.

A nyilatkozatot támogató katolikus és protestáns egyházak,
valamint zsidó közösségek képviselői „a karácsonyra ké-
szülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az
utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ez-
úton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi mél-

tóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát”
– olvasható a kommünikében. Az erdélyi felekezetek részéről
a támogató nyilatkozatot a Gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekség, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári római kato-
likus egyházmegye, az Erdélyi Református Egyházkerület, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Magyar Uni-
tárius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház
jegyzi. A magyarországi katolikus, protestáns és ortodox egy-
házak, valamint zsidó hitközségek képviselői december 9-én
közös nyilatkozatban hangsúlyozzák a házasságra és a csa-
ládra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.

Korábbi kommünikéjükben Mózes első könyvéből idéztek:
„Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére
teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megál-
dotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, soka-
sodjatok, töltsétek be a földet!«”. (MTI)

Egyházak közös nyilatkozata 
a házasság védelmében

A Környezetvédelmi Alap Igazgatósága (AFM) szer-
dán 16 órától újraindította az igénylők dokumentu-
mainak feltöltését a fotovoltaikus zöldházprogram
keretében létrehozott platformra – közölte az intéz-
mény.

Az igénylők dokumentumainak feltöltését műszaki problé-
mák miatt függesztették fel szerdán délelőtt 10 órakor, és az
alkalmazás tesztelése után újraindították. 

Fülöp Loránd-Árpád, az AFM elnöke azt javasolja a fel-
használóknak, hogy a Google Chrome böngészőjét használják
a platformhoz való csatlakozáskor – olvasható a közlemény-
ben. 

Az AFM délelőtti közlése szerint a probléma elhárításáig
leállítják az iratok feltöltését, az addig feltöltött iratcsomókat
törlik a rendszerből, majd újraindítják a feliratkozást, amint
sikerül javítani a hibát. 

A fotovoltaikus zöldházprogram célja fotovoltaikus pannók
segítségével saját használatra megfelelő mennyiségű energiát
termelni, és az országos energetikai hálózatnak átadni a több-
letet az energiahatékonyság növelése, a levegőminőség javí-

tása és a kibocsátott üvegházhatású gázok csökkentése érde-
kében.

„A program iránt nagy az érdeklődés, arra számítunk, hogy
a fotovoltaikus zöldházprogram újabb kiadására szánt
263.700.000 lejes költségvetés hamar ki fog merülni, de 2022-
ben 650 millió lejt szánunk ennek folytatására. A terveink sze-
rint 2022 januárjától kezdve tíz hónapon át havi 65 millió lejt
fordítunk majd a programra, novemberben pedig az év során
megmaradt összeget bocsátjuk majd a lakosság rendelkezé-
sére. Így reményeink szerint minden kérelmezőt támogatni tu-
dunk” – idézte a tárcavezetőt a minisztérium múlt heti
közleménye.

A program keretében a költségek legtöbb 90 százalékára
lehet támogatást igényelni, maximum 20.000 lej értékben. A
beruházás összköltségéből a jóváhagyott cég levonja a Kör-
nyezetvédelmi Alap által nyújtott támogatás összegét, a kü-
lönbözetet pedig a kedvezményezettnek kell önerőből
fedeznie.

A jóváhagyott cégek listája megtalálható a Környezetvé-
delmi Alap honlapján. (Agerpres)

Újraindult a fotovoltaikus zöldházprogram

Reménykedő

kitöltött nyomonkövetési formanyomtatvány nélkül en-
gedi fel az utast a fedélzetre. Hazánkfiai külföldön igen-
csak törvénytisztelők, legyen szó közlekedési, utazási
stb. szabályokról. Az ottani borsos bírságok megteszik
a hatást, a térfigyelő kamerák felvételeivel nem lehet vi-
tatkozni, nincs kit esetenként korrumpálni, az ügyintézés
digitális. Hazaérkezve „természetesen felháborító”, ha
netalántán a törvényeket itt is megpróbálják betartatni. 

Teljesen más kérdés azonban egy ilyen szabály beve-
zetésének időzítése, a számítógépes program probléma-
mentes működtetése (közösségi médiában sokan
jelezték, hogy kitölthetetlen helyenként a nyomtatvány,
akadozik a program). 

Az elmúlt két évben kevesen utazhattak haza, számí-
tani lehetett rá, hogy az átoltottság növekedésével útnak
indulnak a kitelepedettek. Karácsony előtt 4 nappal be-
vezetni a nyomonkövetési formanyomtatványt, karan-
tént, tesztelést akkor, amikor sok ezer kilométerről
érkeznek haza a vendégmunkások, elég szerencsétlen
időzítés, nem a megfelelő időpont a „keménykedésre”.
Ha pedig – jogosan – így akartak védekezni az újabb
járványhullám ellen, akkor idejében, jó kommunikáci-
óval elkerülhető lett volna a kapkodás, a cirkusz, a sok-
órás várakozás a határátkelőknél. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szabályok és időzítés



Múlt hét végén sokak adomá-
nya jutott el a Beszterce-
Naszód megyei Vicére, az
ottani és magyardécsei szór-
ványmagyar kollégiumok
bentlakói számára. De máshol
is megmozdultak karácsony
előtt az emberek, hogy egy-
egy gyermeknek igazi örömet
szerezzenek.

Az Örömet szerezni öröm! felhí-
vással indított Maros megyei gyűj-
tési akció a vártnál jobb
eredménnyel zárult, három hét alatt
sok embert mozgatott meg a kezde-
ményezés, amelynek az volt a célja,
hogy karácsony előtt megteljen né-
hány polc a szórványban tanuló
gyerekek otthonainak éléskamrájá-
ban, hogy az otthonaiktól távol ma-
gyar nyelven tanuló gyerekek
arcára mosolyt csaljanak, kezükbe

ennivalót, játékot, édességet adja-
nak. Öröm volt látni, ahogyan a
múlt héten lassan megtelt az ado-
mányok tárolására kijelölt helyiség.
Gyulakuta remekelt, ahol a nőszö-

vetségi tagok két személyautónyi
rakományt késztettek elő szállításra
73 személy adományából. Ugyan-
csak szépen „teljesítettek” a csík-
falvi reformátusok, valamint a

jobbágyfalvi óvoda és iskola tanu-
lói, illetve ezek hozzátartozói, de a
csíkfalvi és vadadi iskolákból is ér-
kezett adomány. Rigmányban a re-
formátus hívek a perselyes
adakozás mellett döntöttek, majd
700 lejt adtak át a kezdeményezők-
nek, a jobbágyfalvi Szász Csaba
Levente 500 lejes felajánlást tett,
Csíkfalváról is érkezett 290 lej, és
még egy-két kisebb összeget átad-
tak magánszemélyek, míg mások
terményeket ajánlottak fel, egy Ma-
gyarországra elszármazott jobbágy-
telki nő jókora adag szaloncukrot
küldött, és Jobbágytelkéről egy ha-
talmas szőnyeg érkezett. A begyűlt
összeg nagy részéből élelmiszert,
valamint mosó-, tisztító- és tisztál-
kodási szereket vásároltak az otthon
lakóinak. 

Az adományokat múlt szomba-
ton szállították el Vicére, és adták át
a Bástya egyesület ottani munkatár-
sának, illetve az otthonban élő gye-
rekeknek, akik „kántával”
köszönték meg a gesztust. Az akció
sikeres lebonyolításában vállalt sze-
repéért köszönet illet elsősorban
minden adományozót, továbbá Kul-
csár-Rabocskai Levente gyulakutai,
Buksa Ferenc rigmányi és Kerekes
József csíkfalvi református, vala-
mint Sándor Szilárd jobbágyfalvi-
nyárádszeredai unitárius lelkészt, a
szállítóeszköz biztosításáért a nyá-
rádszeredai önkormányzatot, to-
vábbá az akciót irányító, az
adományokat begyűjtő és továbbító
személyeket.

A jótékonysági akció ezzel nem
zárult le, a kevés megmaradt pénz
mellé tavaszig további pénzadomá-
nyokat gyűjtenek, hogy majd disz-
nót vásároljanak a vicei otthonban
élő gyerekek számára.
Backamadarason cipősdobozok
gyűltek

A Backamadarasért Egyesület
decemberben a szegényebb sorban
levő gyerekek számára szervezett
gyűjtést. Amikor eldöntötték, hogy
meghirdetik az akciót, nem gondol-
ták volna, hogy ennyi jó szándékú
ember csatlakozik a kezdeménye-
zéshez – számolt be Báthori Zsu-

zsánna elnök a múlt heti értékelés
során, amikor „48 cipősdoboznyi
szeretetet és törődést” juttattak el a
LAB Életmentő Kupakok Egyesü-
let marosvásárhelyi gyűjtőpontjára,
ahonnan a csomagok azokhoz a
Maros, Hargita és Kovászna me-
gyei rászoruló családokhoz, gyere-
kekhez kerülnek, akiket/amelyeket
az említett egyesület folyamatosan
támogat, segít. „A csomagokat pa-
kolva éreztük, hogy mindenki szí-
vét-lelkét beletette. Nagyon
köszönjük az önzetlen segítséget” –
mondta az elnök.
Szovátán is vannak angyalok

A szovátai Kicsi Gomba étterem
rendszeresen szervez jótékonysági
akciót, idén már harmadszor szer-
vezte meg a JÓtevő-JÓTevő nevű
kezdeményezést, amelynek kereté-
ben egy menüt ajánlanak fel elfo-
gyasztásra az éteremben, és annak
árát egy nélkülöző családnak adják.
Idén egy ötgyermekes, özvegyen
maradt édesanyát szeretnének tá-
mogatni, hogy a család téli tűzifá-
hoz jusson.

További érdekes kezdeménye-
zéssel is előálltak egy hete: Lehetsz
te is angyal címmel az étterem előtt
felállított kis karácsonyfára 68 kis,
megszámozott „angyalkát” aggat-
tak fel, amelynek mindenikéhez egy
nélkülöző gyerek kérése társul. Az
emberektől azt kérték, hogy vegye-
nek le a fáról egy angyalkát, és vá-
sárolják meg az illető kérésben
felsorolt tárgyakat, csomagolják be
egy dobozba, és vigyék vissza az ét-
terembe, az angyalkát pedig tegyék
otthoni karácsonyfájukra, hogy
érezzék, mennyire jó érzés angyal-
nak lenni. A legtöbb gyerek apró
dolgot, egy könyvet, ecsetkészletet,
fülhallgatót, játékot kért az angyal-
tól. Szívszorító érzés olvasni, hogy
valakinek sohasem volt új kabátja
vagy babája, de olyan gyerek is
volt, aki csupán annyit kért, hogy
karácsonykor meleg legyen a szo-
bában.

A kezdeményezés sikeres volt, öt
nap alatt minden kisangyal „elrö-
pült” a fáról, és elhozta egy-egy
gyerek rég óhajtott ajándékát.

Emberek, angyalok szereznek örömet
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Gligor Róbert László

Egy kisbusznyi adomány jutott szombaton a szomszédos megyébe, a vicei otthon lakói 
számára Fotó: Gligor Róbert László

A backamadarasiak adományait az egyesület által támogatott gyerekek kapják meg Fotó: Backamadarasért Egyesület

A szovátai Kicsi Gomba angyalkákat indított adománygyűjtésre Fotó: Kicsi Gomba



„Jó társaságba keveredik”, aki elol-
vassa Kuti Márta legújabb kötetét,
amely elsősorban az erdélyi irodalmi
élet, írók, költők, szerkesztők, szín-
házi előadások világába csábítja az
olvasót. Jó érzés, érdekes élmény ol-
vasgatni a kézbe simuló kis kötetet,
amely a Garabontzia Kiadó gondozá-
sában jelent meg, és a kiadó könyv-
üzletében forgalmazzák. 

A szerző magyartanári végzettséggel rövid
„pedagóguskodás” után az Igaz Szó (később
Látó) szépirodalmi folyóiratnál korrektor-
ként, majd kép- és tördelőszerkesztőként dol-
gozott. Az 1993-ban megalakult Mentor
Kiadónál 120 könyvet szerkesztett, rendezett
sajtó alá, különös hangsúlyt helyezve a két
világháború közötti marosvásárhelyi irodalmi
élet képviselőinek műveire. Válogatta és
megszerkesztette a Zord Idő antológiáját és
Osvát Kálmán könyvritkaságnak számító Er-
délyi lexikonának újrakiadása is az ő érdeme.
A ’90-es években jelentek meg publicisztikai
írásai, esszéi, amelyekből két kötetben közölt
válogatást az anyanyelvünkről és a szöveg-
szerkesztésről szóló sok hasznos tudnivaló-
val: Írásnyomok. A tipográfia ábécéje
(Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2010), Kin-
csünk a szó. Az anyanyelv szépségeiről min-
denkinek (Világhírnév Kiadó, Kolozsvár,
2013). 

Írók, relikviák, emlékek című, harmadik
kötetét bevallása szerint emlékirat helyett ál-
lította össze mindarról, amit fontosnak érzett
munkásságából. Kuti Mártának nagy szeren-
cséje volt, hiszen irodalmi életünk későbbi
kiváló képviselői közül jó néhányat már
egyetemi hallgató korától megismert, diák-
színjátszóként együtt léptek fel. Köztük volt
Király László mellett Farkas Árpád, akivel
mindvégig jó barátságot ápolt, verseiről, írá-
sairól elismeréssel, szeretettel írt. Az Igaz
Szónál, majd a Látónál eltöltött évek során

pedig irodalmi életünk minden jelentős kép-
viselőjével kapcsolatba került. Hitelesen em-
lékezik meg, és részletekbe menően ír
Székely Jánosról, hiszen megtiszteltetésnek
érezte húsz éven át „egy fedél alatt” dolgozni
vele, aki a szerkesztőség „versreszort ügyeit
intézte”. A már elismert és a hangjukat kereső
költőknek, költőjelölteknek is esszének beillő
válaszleveleket írt. Ezekből idéz is néhányat
a szerző. Nagy tisztelettel és elismeréssel
adózik Molter Károly emlékének, aki 51
éven át élt Marosvásárhelyen, és vált a város
„emblematikus” alakjává emberként, tanár-
ként, íróként, irodalmi estek szereplőjeként. 

Az Igaz Szó szerkesztőségében folyó élet
1972–1990 közötti eseményeiről Naplótöre-
dékeiben számol be. Megörökítette annak a
két ünnepségnek a történetét, amelyen az er-
délyi írók színe-java az Igaz Szó megalaku-
lásának 20., majd 25. évfordulóját ünnepelte.
Látván a sok híres embert maga körül, jegy-
zetfüzet hiányában a keze ügyében lévő da-
masztszalvétára kért tőlük autogramot.
Ezeket ma már a Petőfi Irodalmi Múzeum
ereklyetárában őrzik. Az egyik látható a
könyv borítóján is. 

A kötetben olvashatunk a kiváló történelmi
regények írójáról, Nagy Borbáláról, Bözödi
Györgyről, a Székely bánja szerzőjéről, Tol-
nai Lajosról, aki egykori vártemplomi lel-
készként vált a modern magyar próza
úttörőjévé, Nóti Károly kedvelt kabarészer-
zőről. A kortársak szemével láttatja Kará-
csony Benőt, felidézi Sipos Domokos
emlékét, Dávid Ferenc alakját, a helikoni író-
kat, évfordulós emlékezést ír Kriza Jánosról,
Bartók Béláról, Mátyás királyról. Elkalando-
zik a színház világába, de fájó és kedves té-
májának, az anyanyelv tisztaságának

megőrzésére, védelmének fontosságára
ebben a kötetben is visszatér.

Olvashatjuk a szerző újságíró kollégákkal
(Tomcsányi Mária és dr. Szekeres Attila) ké-
szült tartalmas beszélgetéseit, a Székely Fe-
renc kérdéseire adott válaszokban pedig
életútjáról vall részletesen (Egy élet Erdély
irodalmáért). Erdélyi és külföldi élményeit az
Anzikszok címszó alatt található írásaiban fo-
galmazza meg.

Kuti Márta, akit úgy ismerünk, hogy nem
rejti véka alá a véleményét, ezúttal sem ha-
zudtolja meg önmagát. A kötetbe összegyűj-
tött írásokban viszont az emlékezés felé
terelődik a hangsúly, és érdekes kalandként
olvashatunk a szerzőt megkereső dr. Osváth
Jánossal, Osvát Kálmán fiával folytatott le-
velezéséről, amelyben a Budapesten élő
orvos az édesapjáról összegyűjtött emlékeit
„helyezte letétbe” az egykori marosvásárhe-
lyi lapszerkesztő köteteit gondozó Kuti Már-
tánál. Egyébként neki köszönhetjük annak a
szép kis könyvnek a megjelenését is, ami
báró Kemény Jánosné naplótöredékeit tartal-
mazza (Báró Kemény Jánosné Augusta
Paton: Önéletrajzi emlékezések. Szépmíves
Kiadó, Budapest, 2018).

Ugyancsak Kuti Márta bányászott ki lexi-
konok lapjairól erdélyi származású jeles em-
berek, az egyetemes magyar kultúra,
tudomány, politika képviselőinek életéről és
munkásságáról megjelent szócikkeket. Min-
dent egybevetve, Írók, relikviák, emlékek
című kötete változatos, színes, érdekes olvas-
mányt ígér. A szerző megfogadta Kányádi
Sándor tanácsát, miszerint: „Be kell horda-
nunk, hajtanunk mindent…”, hiszen a mi fel-
adatunk, hogy erdélyi közelmúltunk emlékei
ne vesszenek kárba.
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Bodolai Gyöngyi 

Autoimmun betegségeket vizsgáló kutatási
program zárult le Szegeden

Magyar vezetésű 
kutatócsoport vizsgálja 

a tompalátás okát

Autoimmun betegségeket vizsgáló, uniós tá-
mogatással megvalósult, 996 millió forintos
kutatási program zárult le a Szegedi Biológiai
Kutatóközpontban és a Szegedi Tudomány-
egyetemen – tájékoztatta az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózathoz tartozó intézet az MTI-t.

Az ötéves projekt célja az autoimmun betegségekkel
kapcsolatos ismeretek bővítése volt, a legmodernebb
technológiák felhasználásával.

A kutatás során a szisztémás – több szervet is érintő
– autoimmun kórképek kialakulásának vagy előreha-
ladásának hátterében álló mechanizmusokat tanulmá-
nyozták. A szakemberek az elsősorban ízületek
gyulladásával járó reumatoid artritiszben, a bőr- és ízü-
leti tüneteket okozó szisztémás lupus erythematosus-
ban és a főként 40-60 év közötti nőket érintő

progresszív szisztémás szklerózisban szenvedő páci-
ensek vérmintáit vizsgálták.

A szakemberek eddig nem ismert klinikai, moleku-
láris és immunológiai markereket azonosítottak, ame-
lyek segítséget jelentenek az autoimmun, gyulladásos
kórképek diagnosztizálásában, a betegség lefolyásá-
nak, a gyógyszeres kezelés várható hatásának megíté-
lésében és a szövődmények előre jelzésében. A kutatók
felfedeztek egy új vérplazmamarkert, amely a reuma-
toid artritisz korai diagnózisát segítheti elő.

Beszereztek a projekt részeként egy olyan bioanali-
tikai rendszert, amely korábban elérhetetlen felbontás-
ban teszi lehetővé egyedi sejtek profilozását több
tulajdonság alapján. A kutatók több immunsejt-alpo-
pulációt azonosítottak, amelyek a vizsgált betegségek
kialakulásában játszanak szerepet. (MTI)

Egyedülálló kettős műtét
Egy páciensen két szív-ér-
rendszeri műtétet hajtottak
végre a Szegedi Tudomány-
egyetem orvosai. 

Világviszonylatban is csupán
néhány, a mostanihoz hasonló ese-
tet ismertettek, Magyarországon
pedig ilyen kombinált beavatko-
zást ez idáig még nem végeztek –
közölték. 

Egy 85 éves férfin transzkatéte-
res aortabillentyű-beültetést és –
hasi artériás értágulat miatt – fedett
stentbeültetést hajtottak végre. A
beavatkozás teljes egészében met-
szés nélküli technikával történt.

A közlemény idézi Palásthy
Zsolt érsebészeti profilvezető főor-
vost, aki elmondta, hogy a tech-
nika és a személyi feltételek
fejlődése révén napjainkra megva-
lósulhatott egy néhány éve még el-
képzelhetetlennek hitt műtét. Ezt a
beavatkozást korábban csak egy

nyitott szívműtét, majd egy másik
időpontban végzett nagy hasi ér-
műtét formájában lehetett volna
véghezvinni. 

A Szegedi Tudományegye-
tem Szent-Györgyi Albert Klini-
kai Központjában az inter-
venciós kardiológiai és az érse-
bészeti munkacsoportok szoros
együttműködésében végezték a
műtétet.

Világszinten is nagy hatása lehet
a most elvégzett szegedi műtétnek,
mivel olyan speciális helyzetet ol-
dottak meg az orvosok, amelynek
operatív és klinikai tapasztalatait
megosztva ennek a műtétnek a ri-
zikója is tovább csökkenthető – áll
a közleményben.

Hozzátették: lesznek még ha-
sonló beavatkozások, ehhez egy
komplex kardiovaszkuláris kiváló-
sági centrumot szeretnének kiala-
kítani a közeljövőben. (MTI)

Három éven át tartó nemzet-
közi kutatási projekt kezdő-
dik a tompalátást előidéző
neurobiológiai folyamatok
feltárására. 

A projekt 2022 elején indul az
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Természettudományi Kutatóköz-
pont (ELKH TTK) Vizuális Rend-
szerek Neurobiológiája csoport
vezetésével. Célja, hogy a kutatók
a legmodernebb technológiák se-
gítségével feltárják, milyen agyi
mechanizmusok okozhatják az
egyik leggyakoribb szembetegsé-
get – közölte az ELKH TTK szer-
dán az MTI-vel. 

A közlemény szerint a kutatási
projekt európai uniós pályázati tá-
mogatásból valósul meg.

Mint a közleményben írják, a
tompalátás az egyszemes vakság
leggyakoribb oka. A betegeknek
csak egy kis hányada jut időben
kezeléshez, azonban még a legjobb
kezelés is csak mérsékelni tudja az
élethosszig tartó látáscsökkenést. 

A projekt során a kolozsvári Er-
délyi Idegtudományi Intézet
(Transylvanian Institute of Neuro-
science), a Leuveni Katolikus
Egyetem (Katholieke Universiteit
Leuven) és Európa legfontosabb
mikroelektronikai kutatóköz-
pontja, a belgiumi központú IMEC
által alapított Flandria Neuro-
elektronikai Kutatóintézet (Neuro-
Electronics Research Flanders),
valamint az Oslói Egyetem (Uni-
versitetet i Oslo) kutatócsoportjai
közösen fejlesztenek ki egy új
módszert, majd kísérleti modellfa-
jokon és a Semmelweis Egyetem
Szemészeti Klinikájával együttmű-
ködve tompalátással diagnosztizált
betegeken végzett mérésekkel ha-
tározzák meg a tompalátást fenn-
tartó agyi hálózatok
elhelyezkedését, és a betegség
fenntartásában betöltött szerepét. 

A kutatás az Európai Kutatási
Terület Hálózatok (ERA-NETs)
program 1,2 millió eurós támoga-
tással valósul meg. (MTI)

Új védőoltás a Covid–19 ellen

Emlékirat helyett
Írók, relikviák, emlékek

Szerkesztette: BodolaiGyöngyi

Az Európai Bizottság hétfőn feltételes forga-
lomba hozatali engedélyt adott a Novavax
amerikai biotechnológiai vállalat által az új tí-
pusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanya-
gának; ez a SARS-Cov-2 koronavírus okozta
betegség (Covid–19) elleni ötödik vakcina,
amelynek tömeges alkalmazása megkezdőd-
het az Európai Unióban.

A Novavax NVX-CoV2373 kódjelű, Nuvaxovid
névre keresztelt vakcinája feltételes alkalmazásához a
pozitív ajánlást hétfőn adta meg az amszterdami szék-
helyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA), vélemé-
nye szerint ugyanis az oltóanyag hatékony az új típusú
koronavírus ellen.

A Novavax november 17-én nyújtott be kérelmet az
EMA-hoz az általa kifejlesztett oltóanyag feltételes
forgalomba hozatalának engedélyezésére. Az amerikai
gyógyszergyár oltóanyaga az ötödik olyan vakcina,
amely elérhetővé válik az Európai Unió 27 tagállamá-
ban a Pfizer/BioNTech, a Moderna, a Janssen és az
AstraZeneca vakcinái után.

Az Európai Bizottság közleménye szerint az EMA
kedvező véleménye alapján az engedély megadása

előtt a brüsszeli testület ellenőrizte a forgalomba ho-
zatali engedélyt alátámasztó összes dokumentumot, és
egyeztetett a tagállamokkal.

A közlemény Ursula von der Leyent, az Európai Bi-
zottság elnökét idézte, aki azt mondta: a Novavax vak-
cinája biztonságos és hatékony, további védelmet kínál
a koronavírus ellen. A koronavírus omikron variánsá-
nak gyors terjedése miatt fokozni kell az oltások, va-
lamint a vírus elleni védelmet szolgáló harmadik
dózisok beadását – tette hozzá az EB elnöke.

Az Európai Bizottság augusztus elején hagyta jóvá
az amerikai Novavax gyógyszercéggel kötött előzetes
megállapodást 200 millió adag, koronavírus elleni vak-
cina vásárlásáról. Ennek értelmében az európai uniós
tagországok kétszer 100 millió dózist vehetnek az ol-
tóanyagból 2023-ig. Az első dózisok várhatóan 2022
első hónapjaiban érkeznek meg, erre az első 
negyedévre a tagállamok mintegy 27 millió adagot ren-
deltek meg. Ez a mennyiség kiegészíti a BioNTech/Pfi-
zer által szállított 2,4 milliárd, a Moderna által szállított
460 millió, az AstraZenecánál lekötött 400 millió és a
Janssen által szállított 400 millió adag oltóanyagot.
(MTI)



A nyolcadik alkalommal meg-
tartott szászrégeni magyar
napok keretében látták ven-
dégül december 16-án a vá-
rosi könyvtár nagytermében a
híressé vált nagyváradi újság-
írót, világutazót. Pengő Zoltán
2019-ben indult el gyalogo-
san az indiai Zanglába, amely-
nek palotaerődjében Kőrösi
Csoma Sándor tibeti–angol
szótárát megírta. A rendez-
vény az Ötmillió lépés Erdélytől
Ladakig című könyv bemuta-
tója is volt egyben. A kötet a
szerző élményeiről szól, ame-
lyeket a 4.062,63 legyalogolt
kilométert kitevő több mint
féléves útja során szerzett.
Mivel a tervezett beszélge-
tésre nem kerülhetett sor, a
találkozón elhangzottak alap-
ján idézzük fel a nagy út rész-
leteit

A vendéget Böjte Lídia, a szász-
régeni Kemény János Művelődési
Egyesület elnöke köszöntötte, aki
több helyi lakossal együtt a 
Facebookon követte Pengő Zoltán
útját, írott beszámolóit, és azóta is
tartja vele a kapcsolatot. A hangulat
megteremtéséhez Kilyén Ilka szín-
művésznő járult hozzá, aki az alka-
lomhoz illő részleteket adott elő
Magyari Lajos Csoma Sándor nap-
lója című, meghatóan szép poémá-
jából. 

Aki jobbára gyalogosan eljut
Észak-India Kis-Tibet nevű magas-
hegyi tartományába, az csak külön-
leges ember lehet – ajánlotta a
szépszámú hallgatóság figyelmébe
Böjte Lídia a vendéget, akit azon ér-
dekes emberek közé sorolt, akik
színesebbé teszik az életünket. 

– Mikor fogalmazódott meg éle-
tében először a vágy, hogy kövesse
Csoma Sándor gyalogútját, és
mikor fogalmazódott meg újra,
hogy Jakabos Ödön után második
erdélyiként elinduljon Észak-Indi-
ába? – érdeklődött a vendégtől. 

Bár nem tartja magát különleges
embernek, a kérdésre válaszolva
Pengő Zoltán elmondta, hogy éle-
tében először akkor született meg
tudat alatt az elképzelés, amikor az
1970-es években, kiskamaszkorá-
ban Kőrösi Csoma Sándor életrajzát
olvasta. Felnőttkorában tovább ál-
modozott az útról, majd az, hogy
megpróbálja, 2018 őszén egy pilla-
natnyi döntés nyomán ért meg
benne, mindenfajta hosszabb mér-
legelés nélkül.
Belső indíttatásra

– Nekem ezzel az úttal nem volt
semmiféle célom, egyszerűen csak
kedvet éreztem hozzá, volt bennem
egy belső indíttatás, hogy megpró-
báljam. Öncélú vállalkozás volt, iz-
gatott, foglalkoztatott, amit akkor is
elegendő oknak tartottam, hogy be-
levágjak, és annak tartom utólag is.
Akkor vált véglegessé a döntés,
amikor egy másik életrajzát olvasva
rájöttem, hogy a következő évben
(2019) lesz a kétszázadik évfordu-
lója annak, hogy Csoma Sándor
útnak indult, és a közelgő bicente-
nárium váltotta cselekvésre 
a vágyálmot bennem. Miután el-
döntöttem, hogy megpróbálkozom
vele, arra gondoltam, hogy Kőrösi
Csoma Sándor alakját sikerül nép-
szerűsíteni, közelebb hozni kortár-
saimhoz. 

A beszámoló során elhangzott,
hogy Pengő Zoltán 2019 augusztu-
sának utolsó napján indult el, hogy
ne kelljen téli zimankóban gyalo-
golnia. A kiindulási pontot a nagy-
enyedi református kollégium
jelentette, ahonnan Csoma Sándor
is megtette az első lépéseket, hiszen
az enyedi iskolai élmények döntő

hatással voltak a Kelet iránti érdek-
lődésének felkeltésében. A 21. szá-
zadi utazót kezdetben egy barátja
kísérte el Gyulafehérváron át Nagy-
szebenig, aztán egyedül maradt, de
mindvégig talált olyan embereket,
akik vendégül látták, segítették.
Ezenkívül lakott jobb vagy gyen-
gébb szállodákban, és aludt a magá-
val vitt sátorban is, amikor nem volt
más lehetősége. Úti felszerelése egy
hátizsák volt a grammra mért leg-
szükségesebb dolgokkal. 

A Vöröstoronyi-szorosban haladt
tovább elődjének útján, majd Pi-
teşti-en keresztül Bukarest felé tar-
tott, ahol rendkívül kimerülten két
napot pihent. Ott csatlakozott hozzá
Zsolti barátja, majd Giurgiunál a
határőrök nagyon elcsodálkoztak
azon, hogy gyalogosan Indiába tart.
A közösen megtett út során sokszor
sátoroztak, de interneten a couch-
surfing, azaz a vendéglátó-csere-
szolgáltatáson keresztül befogadó
személyekre, családokra is találtak.
A napi átlag 30–32 kilométer meg-
tétele volt, de a Balkánon nem kö-
vették Csoma Sándor kerülőútját,
amelyet kényszerből, a súlyos pes-
tisjárvány miatt hajóval tett meg
Alexandriáig, ahonnan Szírián és
Irakon át gyalogolt tovább, ami ma-
napság egyenlő lett volna az öngyil-
kossággal – mondta Pengő Zoltán.
Ruszétól délkeletnek a Fekete-ten-
ger felé vették az irányt, és Sumen
főterén kellemes meglepetés érte
őket, ugyanis szobor és múzeum
őrzi az emigrációba tartó Kossuth
Lajos emlékét. Bulgáriában az or-
szágút mentén nincsenek települé-
sek, és benzinkutak is nagyon
ritkán. A bozóttal benőtt útpadkán
nehéz volt a gyaloglás, ezért az út-
testen kellett haladniuk. A tenger-
partra Burgasznál kiérve elvált
barátjától, és attól kezdve végig
egyedül gyalogolt. 
A török kultúrsokk

Pengő Zoltán elmondta, hogy 52
évesen nem tartozott a sokat gya-
logló kirándulók közé, nem is ed-
zett különösebben az útra, a napi 30
kilométernyi gyaloglást egy egész-
séges ember számára vállalható erő-
kifejtésnek tartotta, ami soknak
tűnik elkényelmesedett világunk-
ban, de szüleink, nagyszüleink még
természetesnek tartották. Az első
másfél hét nagyon nehéz volt, de
utána a teste hozzászokott az erőfe-
szítéshez. 

Törökország „kultúrsokkot” je-
lentett számára. A bolgár–török ha-
tárt átlépve, az utak állapotát látván,
úgy tűnt, hogy nem ki-, hanem be-
lépett az Európai Unióba. Fantaszti-
kus úthálózatuk van, melynek
mentén kellemes volt gyalogolni a
másfél méteres leállósávokon. Az
autópark kisebb, mint Romániában,
de sokkal modernebb. Lehet bevinni
használt autót külföldről, de nem ér-
demes, olyan nagy adó van rajta,
ezért a törökök új járművet vásárol-
nak – osztotta meg élményeit. 

Törökországban kezdetben a ter-
mészetben, falvak környékén, a
Boszporusz partján sátorban aludt,
a helyiek nagyon barátságosan vi-
szonyultak hozzá, de senki sem tu-
dott angolul, holott az iskolában
első osztálytól végig angolt taníta-
nak kötelező módon. Isztambulban
nehezen talált szállást, de végül a
magyarul is jól beszélő török Ahmet
látta vendégül, aki a későbbiekben
nagy jótevőjeként a törökországi
útját egyengette. Rendkívül jó be-
nyomást tett rá a két kontinensen
fekvő 15 millió lakosú Isztambul, a
lenyűgözően modern, jól szervezett
nagyváros. A pihenő után úgy dön-
tött, hogy az esős tengerparti út he-
lyett a kis-ázsiai félsziget közepén
fog áthaladni. Bár Ankara felé
tartva pazarul érezte volna magát,
fájni, dagadni kezdett a lába, így
kénytelen volt buszra ülni. Ankarai
házigazdája, a magyar diplomáciai
képviselet munkatársa segítségével
jutott el egy angolul jól beszélő or-
voshoz, aki meggyógyította, s köz-
ben vendéglátóinál tölthette a
felépülés idejét. Ez idő alatt fedezte
fel az „intelligensen tervezett” török
fővárost, amelynek magyar nagykö-
vetségén élménybeszámolót tartott
a magyar kolónia tagjainak.
Turanisták, muszlimok 

Láthattunk felvételeket tökélete-
sen tervezett, korszerű, újonnan épí-
tett lakótelepekről, csupa fény és
üveg iskolákról, Ankara belvárosá-
ról is, és lépten-nyomon a modern
török államot megalapító Kemál 
Atatürk államfő megérdemelt kul-
tuszáról. Beszélt a török szokások-
ról, kávé helyett a teaivásról.
Házigazdája révén megismerkedett
a turanista mozgalommal, melynek
tagjai a türk népek rokonságát ápol-
ják, és a magyarokat is türk eredetű
népnek tartva rokonokként gondol-
nak ránk, sokat tudnak a magyar
történelemről. Ahmet barátja révén

törökországi vendéglátóinak több-
sége turanista volt. Aludt sátorban,
wellnesshotelben és különös
„csőszházban” is. A képen láthat-
tunk jellegzetesen díszített török
tömbházakat tágas lakásokkal, ame-
lyekben az angolvécé mellett gug-
golós török illemhely is van. A
török tájképhez hozzátartoznak a
mecsetek, amelyekből többet is le-
fényképezett útja során.

– A permanens migránsválság óta
az európaiak többségének van egy
markáns véleménye az iszlámról
meg a muszlimokról. Nekem az a
véleményem, hogy ez inkább meg-
győződés, mint ismeret. Törökor-
szágban az volt a benyomásom,
hogy lakói körülbelül annyira
muszlimok, mint amennyire keresz-
tény egy átlagos Kárpát-medencei
magyar. Naponta ötször hívja han-
gosan imára a müezzin a muszlimo-
kat, kötelességük lenne részt venni
rajta, de a törököknél ezt el lehet fe-
lejteni. A müezzint hallva az em-
berek éppúgy végzik tovább a
dolgukat, mint azelőtt. A lokálok-
ban olyankor megszakítják a zenét,
de ha lejárt az ima ideje, visszakap-
csolják. Tilos az alkoholfogyasztás,
de Törökország világi állam, ahol
forgalmazni lehet a szeszes italt.
Bár nem mindenik nagyáruházban
kapható, vannak külön italboltok és
sörözők is. Minél nyugatabbra me-
gyünk, annál inkább „európaiasab-
bak”, ahogy a nagyvárosok lakói is,
keletebbre jobban érvényesülnek a
keleti szokások, hasonlóképpen a
vidéki településeken, falvakon.
Ugyanez érvényes a nők ruházatára
– osztotta meg véleményét a hallga-
tósággal.
Buzgó török hazafiság

Az egyik városban, ahol a pol-
gármester gondoskodott arról, hogy
idegenvezetője legyen egy angolta-
nár személyében, meghívást kapott
egy angolórára az iskolába. A gyer-
mekek kedvesek, érdeklődők vol-
tak, kérdésekkel bombázták, de
angoltudásuk a köszönésben merült
ki. A vendégnek, akivel csoportké-
pet készítettek, egy török zászlót
adtak ajándékba. 

Pengő Zoltán elmondta, hogy a
törökök nagy hazafiak, ami belülről
fakadó, természetes érzés, nem fe-
lülről generálják. Volt olyan telepü-
lés, ahol a házigazdái elvitték a
hősök emlékművéhez, és látszott,
hogy számukra az fontos hely. A ha-
zaszeretet mélyebben él az embe-
rekben, és nagyon nagy meg-
tiszteltetés, ha valakinek zászlót
ajándékoznak. A törökök hazafisá-
gát jelzi, hogy rengeteg épületre,
házra, erkélyre van kitéve a zászló,
és látott olyan autóst is, aki gépko-
csija motorházfedelére festette. 

A gyalogutat folytatva, amikor a
közép-anatóliai Sivas városba érke-
zett, ezer kilométer megtétele után

a szandáljának a talpa kilyukadt. Ha
turisták látogatnák a várost, ferde
tornyú minaretje olyan híres le-
hetne, mint a pisai ferde torony –
vélekedett Pengő Zoltán. 

Az anatóliai félsziget keleti ré-
szén, ahol háromezer méter maga-
sak a hegyek, fészkelnek a kurd
gerillák, akikkel évtizedek óta har-
cok dúlnak. A városok ki- és bejá-
ratánál ellenőrző pontok vannak, az
országúton pedig megerősített kato-
nai erődök gépfegyveres katonák-
kal, akik megnyugtatták, hogy
nappal nincsen semmi veszély. Ki-
derült, hogy nem kell félni tőlük, az
utazóval a törökökhöz hasonlóan
barátságosak. 
Miniszoknya és mély dekoltázs

Készültek felvételek a török nők
öltözetéről is. Mindenféle öltözetet
viselnek, de az arcot is fedő csador-
ból mindössze egyet látott Törökor-
szágban. Minél keletebbre ért, annál
hagyományosabban voltak öltözve.
Az iszlám azt írja elő, hogy abban
az esetben, ha nyilvános helyen
vannak, el kell takarniuk a fejüket.
Nyugatabbra miniszoknyát és mély
dekoltázsokat is lehet látni. A leg-
gyakoribb a kettő ötvözése, öltöze-
tük nyugatias, de be van kötve a
fejük. A fiataloknak már az sem,
egy ankarai egyetemi központ kör-
nyékén ugyanis a nők 90 százaléka
úgy volt felöltözve, mint egy ko-
lozsvári egyetemen. A bazárokban
több a keleti, a plázákban viszont a
nyugati öltözetet viselő nő.

Az utazó számára nagy örömöt
jelentett az Eufrátesz folyó, amely
Törökországban ered, és a hajdani
történelemórákat idézte. Szívesen
megfürdött volna benne, de a he-
gyeken fehérlő hó jelezte, hogy ez
nem lehet kellemes, ezért egy mo-
sakodás élményével maradt. A ke-
leti határ felé járva a novemberi
napok egyre hűvösebbé váltak,
ezért vendéglátóknál vagy szállo-
dákban szállt meg, ami nagyon ol-
csón, 25-30 lejért volt elérhető.

– Mindig az országutak mentén
haladtam, soha nem tértem le róluk,
nem vágtam át hegyeken, dombo-
kon, erdőkön, arra gondolva, hogy
idegenben vagyok, egy más kultú-
rában, olyan emberek között, akik-
nek nem értem a nyelvét, ezért nem
akartam esetleges problémáknak ki-
tenni magam – hangsúlyozta. 

Amikor a medvékről érdeklődött,
kiderült, hogy az erdőségekben
élnek ugyan medvék, de medvetá-
madásokról nem hallottak, ezért
nyugodtan lehet az erdők szélén sá-
torozni. 
Kurdisztáni tűzifa 

Mivel Kurdisztán fák nélküli,
kopár vidék, vannak, akik ma is trá-
gyával fűtenek, ezt jelzik az út 
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Ötmillió lépés öt országon át
Zangla helyett Dardzsiling (1.)

(Folytatás a 16. oldalon)



Ha karácsonyról beszélünk,
egyértelmű, hogy az első nö-
vény, ami eszünkbe jut, a
fenyő. Nem csupán a kará-
csonyfa, hanem a csodálatos
illat, a látvány, népi és polgári
hagyományaink miatt is. Az
utóbbi időben azonban sokan
elgondolkoznak azon, hogy
milyen fenyőt válasszanak, a
klasszikus élő fenyőt, ame-
lyekből bőséges felhozatallal
találkozunk piacokon, áruhá-
zakban, vagy a minden szín-
ben és formában egyre
nagyobb teret nyerő műfe-
nyőt?

De mielőtt még választanánk,
ugorjunk vissza egy kicsit a történe-
lembe, és emlékezzünk a kará-
csonyfák megjelenésére. Az
örökzöld növények csodálata és
tisztelete már az ókorban is köz-
ponti helyet foglalt el az emberek
életében, azonban eddigi tudomá-
sunk szerint az első fenyőfát Né-
metország területén díszítették
valamikor a 16. század kezdetén.

Valószínűleg Luther Márton, a
nagy reformátor volt az első sze-
mély, aki égő gyertyákkal díszített
fel fenyőt. Egy téli estén a hazafelé
vezető úton felkeltették a figyelmét
egy fenyőfán a ragyogó csillagfé-
nyek. Luthernek annyira megtet-
szett a látvány, hogy meg szerette
volna osztani családjával is. Mivel
nem volt jobb ötlete, úgy döntött,

hogy gyertyákkal díszít fel egy fe-
nyőfát, hogy visszaadja a tűlevele-
ken ragyogó fény látványát. Így
született meg az első feldíszített fe-
nyőfa.

Az 1800-as évek végén a kará-
csonyfa világszerte népszerűségre
tett szert, majd a 20. század köze-
pén elkezdték átvenni a hagyomá-
nyos, almából mogyoróból vagy
marcipános süteményből készült
díszek helyét a házilag, majd a gyá-
rilag előállított díszek, és idővel el-
terjedtek az égősorok is. Mára már

szinte végtelen a lista, ami a 
díszeket, dekorációkat vagy a kará-
csonnyal kapcsolatos tárgyakat il-
leti.
De hogyan is válasszunk fenyőt? 

Az első szempont, amit figye-
lembe kell vennünk a választás al-
kalmával, a környezettudatosság.
Mind a műfenyők, mind a kivágott
élő fenyők esetében számos pró és
kontra érvet lehet felhozni. Vélemé-
nyem szerint a legkörnyezetbará-
tabb megoldásnak a cserepes élő
fenyők vásárlása bizonyul. 

Ezt karácsony után egyszerűen
kiültethetjük a kertbe, vagy akár a
meglévő cserépedénnyel kirakhat-
juk az erkélyre. 

Számos változata létezik az élő
fenyőknek is, mindenki
saját kedvére és elvárásai
alapján választhat közülük.

Ha a tipikus fenyőillatra
vágyunk, akkor a legjobb
döntés a lucfenyő, ami igazi
karácsonyi hangulatot vará-
zsol erőteljes illatával.
Azonban hasonlóan jó illata
van még az ezüst-, a fekete-
és az erdei fenyőnek is. 

Ha a színt tartjuk a leg-
fontosabb szempontnak,
akkor tudni kell, hogy a leg-
különlegesebb színe az
ezüstfenyőnek van.

Ha a szimmetrikus forma
a cél, akkor mindenképpen
nordmann fenyőt érdemes
választani. Tudni kell erről
a fajtáról, hogy az egyik
legtartósabb fenyőtípusok
közé tartozik, nagyon so-
káig kitart levélhullás nél-
kül.

Ha a tűlevelek puhasá-
gára összpontosítunk, akkor

a legészszerűbb választás a duglász-
fenyő, ennek a fajtának nagyon
puha tűlevelei vannak. Azonban
fontos tudni, hogy ágai nagyon
könnyen hajlanak, így egy nagyobb,
súlyosabb dísz nagy eséllyel lehúz-
hatja őket.

Utolsó szempontként említsük
meg a tartósságot is. A fent említett
nordmann fenyő mellett a 
duglász-, a fekete- és az erdei fenyő
bírja a legjobban és a legtovább a
szobahőmérsékletet.

Ha cserepes fenyőt választunk,

akkor egy apró szempontot érdemes
figyelembe venni. Az, hogy a fe-
nyőfa hosszú távon is megőrizze
esztétikai értékét, a csúcsrügy meg-
lététől függ. Ha a csúcsrügy meg-
vastagszik, elszárad vagy letörik, a
fa koronája, formája szabálytalan
lesz, elbokrosodik. Ha mégis vágott
fenyőt választanánk, fontos tudni,
hogy karácsonyig érdemes a tövét
vízben tartani, ezzel késleltetve,
hogy hullani kezdjenek a levelei. 

Áldott karácsonyt és tudatos fe-
nyőválasztást kívánok!

Télen a karácsonyi ünne-
pekre, tavasszal húsvétra kér-
nek házi kedvencet a
gyermekek. A rokonok vagy
barátok azonban a kellemes
élmény mellett kellemetlen
meglepetést okozhatnak sze-
retteiknek azzal, hogy élő ál-
latot: kiskutyát, cicát vagy
nyuszit ajándékoznak. Az ál-
latmentő civil szervezetek
tagjai ünnepek előtt sem tud-
nak megbirkózni a megszám-
lálhatatlan utcára dobott,
megunt kisállattal. Életmentő
törekvéseiket egyelőre csak a
civil állatbarátok támogatásá-
ból próbálják fedezni. 

A szakemberek szerint az ünne-
pek mozgalmas időszaka a legke-
vésbé alkalmas arra, hogy egy cica
vagy egy kutyakölyök összeszok-

hasson a családdal. Az állattartás
első lépéseként azonban hasznos
ajándék lehet egy kutyatartással,
idomítással kapcsolatos vagy állat-
egészségügyi tanácsokat tartalmazó
könyv. Egyszerűbb az utcán sétálta-
tott ebekhez gügyögni, pár percig
simogatni egy szőrmókot, mint fel-
vállalni a mindennapi felelősségtel-
jes gondoskodást. 

Egy kutyatulajdonos mesélte a
nemrég vele történteket. Két kutyá-
ját sétáltatta, amikor egy fajtatiszta
egyéves hógolyó középkorú gaz-
dája nekiszegezte a kérdést, hogy
nincs-e szüksége még egy állatra?
Kezdetben azt gondolta, gúnyoló-
dás célpontjává vált a két állata
miatt, de csakhamar meggyőződhe-
tett, nagyon is komolyan gondolta
az illető. Mint mondta, tavaly kará-
csonyra a kiskorú unokájának kel-
lett a kiskutya, de igencsak hamar
ráunt, és hozzájuk került, „ők pedig
nem tudnak vele foglalkozni, mivel

dolgoznak, ezért szerető gazdit ke-
resnének számára”. Így cserélt gaz-
dát egyéves koráig háromszor a kis
hólabda. És ez a jobbik eset, mert
állatszerető családra lelt, azonban
sokszor kerülnek erdőszélre, lakó-
telepek szeméttárolói mellé, faluvé-
gekre az apróságok. 
Ne ajándékozzunk házi kedvencet!

Pletl István kutyakiképzőt, a Dog
Fun Sport Club elnökét kérdeztük
az ünnepi állatajándékozásról. Mint
hangsúlyozta, sokan megoldottnak
vélik a karácsonyi ajándékozást
azzal, hogy kisállatot vásárolnak.
Ünnepek közeledtével tőle is sokan
kérnek tanácsot kutyakölyök-vásár-
lás kapcsán, ő azonban igyekszik
lebeszélni azokat, akik még a szent-
este előtti órákban is eladó kölyök-
kutyát keresnek. Mint mondta, nem
szabad elfelejteni, hogy egy állatot
nemcsak a karácsonyi ünnepekre,
hanem legkevesebb tíz évre fogad
be a család. Ezért körültekintően
kell tapogatózni, hogy valóban
szükség van-e egy élő állatra, tud-
nak-e megfelelően gondoskodni
egy új életről. A mozgalmas téli ün-
nepeket követő nyugodtabb napok,
hónapok sokkal megfelelőbbek le-
hetnek egy új családtag befogadá-
sára, mint a karácsony és szilveszter
közötti időszak.

Az első örömök után ugyanis
olyan feladatokkal szembesülhet-
nek a családtagok, amikről pillana-
tok alatt kiderülhet, hogy inkább
teher, mint kellemes időtöltés. A
lakás kitakarítva, ünnepi díszben,
ha pedig a kiskutya bepiszkít vagy
szétrágja a padlón talált játékokat,
dísztárgyakat, máris kellemetlen-
ségként tekinthetnek rá. A kará-
csonyfán levő díszek láttán még a
legjobban nevelt kutyakölyök is
késztetést érezhet arra, hogy lerán-
gassa, megrágcsálja a gömböket,
pillanatok alatt széttépheti a fa alatti
ajándékokat, megrághatja a fenyőt,
nem beszélve a szobatisztaságra
szoktatással járó vesződségekről,
amelyek miatt akaratlanul is tönk-

reteheti a felhőtlennek szánt szent-
estét. A gyerekek pedig, ahelyett,
hogy örülnének, a szétrágott játé-
kaik miatt bosszankodnak vagy sír-
nak, a házi kedvencre pedig az
ünnepi izgalmak közepette valószí-
nűleg senki sem figyel, sőt, ő lesz a
„rossz kutya”. A gyerekeket jobban
lefoglalja a többi ajándék, és az első
kitörő öröm után pár nap múltán
kevés az a pozitív példa, amikor még
valóban törődnek a karácsonyi cicá-
val vagy kutyussal. Ezért a leendő
gazdik tisztában kell legyenek azzal,
hogy a kutyatartás milyen kötelezett-
ségekkel is jár. A kölyökkutyának
ajánlatos pontos időben enni adni és
kivinni sétálni, szobatisztaságra szok-
tatni. Mivel általában apróságokról
van szó, az alomtestvéreiktől és az
anyától elválasztva napokig nyüszít-
hetnek, sírhatnak, a stressz miatt még
hasmenés is előállhat. A kutya ideg-
rendszerétől függ, hogy mennyire vi-
seli meg pszichikailag a hely- és a
gazdaváltás, és mennyi idő alatt
szokja meg az új helyét.

– Aki az ünnepekre mindenáron
kutyát ajándékozna, mire figyeljen?

– Mindenképpen ajánlanám,
hogy aki kutyát akar venni, lehető-
leg megbízható tenyésztőtől vásá-
roljon, de olyantól, ahol legalább
az anyaállat megtekinthető. Ke-
rülni kell az internetes vásárlást
ebben az esetben, mivel az így vá-
sárolt kiskutyák eredete nem ellen-
őrizhető, általában származási
papírjaik sincsenek, és nagy a va-
lószínűsége, hogy napokon belül
valamelyik állatorvosi rendelő
visszatérő kliensei lesznek az új-
donsült gazdik. Ez is egyik nyo-
mós oka annak, hogy a
kiskutya-ajándékozást ne kössék
ünnepekhez. A lelkiismeretes te-
nyésztő tudja, hogy milyen örökle-
tes betegségek, rendellenességek
(pl. csípőficam, szürkehályog stb.)
léphetnek fel, és mindent megtesz
annak érdekében, hogy ezeket el-
kerülje. Aki keverék kutyát sze-
retne, inkább fogadjon örökbe a
helyi menhelyről vagy a civil állat-
mentő egyesületektől, ugyanakkor
nem ajánlom a kisállat-kereskedés-
ből való kutyavásárlást sem –
hangsúlyozta a kutyatréner.

Ember és állat harmóniája
Kisállatot karácsonyra?

Fotó: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor
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Szer Pálosy Piroska

Készülődés az ünnepre
Milyen fenyőfát válasszunk?

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Szigeti Botond



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

Kedves Olvasók!
December 21-től január 20-ig

tartózkodik a Nap a Bak jegyé-
ben. A téli napforduló pillanatá-
ban kezdődik tulajdonképpen a
csillagászati tél. Ilyenkor a fagy-
pont alatti hőmérséklet az úr, rö-
videk a nappalok és jegesek az éjszakák. Ha nem
lenne ez a fránya globális felmelegedés, egész télen
hó csikorogna a lábunk alatt, és a kórokozók is el-
pusztulnának. Gyerekek szánkóznának, és a korcso-
lyapályán iszogatnánk az agyonfűszerezett forralt
bort. De a jelen helyzetben alig mozdulunk ki. Be-
kapcsoljuk a tv-t, és nézegetjük a negatív híradót, a
kiszámíthatóan szürke sorozatfilmeket, jó esetben
azt, hogy mások hogyan sportolnak. Várjuk a kará-
csonyt és a szilvesztert. A jövőt, ami még nincs, de
nemsokára bekopogtat ajtónkon.

Akkor van a legnagyobb szükségünk a fényre,
amikor a legnagyobb a sötétség. Ezzel a sok ezer
éves bölcsességgel minden emberi kultúra tisztában
volt, és valamilyen formában a rituális mágia szer-
tartásaival tisztelgett előtte. Az éves ciklus e kiemelt
pillanata a fény születésével analóg. A keresztény-
ség Jézust úgy is említi, mint a „világ világossága”.
Mikor túl sok a bűn, és a tévúton járók hada több-
ségbe kerül, akkor megjelenik a fény képviselője,
aki világosságot gyújt, láthatóvá teszi az igazságot
és a valóságot számunkra. Ez idő tájt, amikor visz-
szatekintünk, és elgondolkodunk az elmúlt év tör-
ténésein, ott belül mindannyian azt reméljük, hogy
az emberiség felébred, és kiutat talál abból a hazug-
ságútvesztőből, melybe, úgy tűnik, mindinkább be-
lesüpped. Amikor két éve kiengedték a palackba
zárt szellemet, amit Covid–19 néven ismerünk, azt
reméltük, hogy mára már híre-hamva sem lesz. Saj-
nos a zűrzavar intenzitása fokozódik, és kezdünk
szocializálódni az elhúzódó vírusválsághoz. Bioló-
giai háború zajlik, a használt fegyverek sokkal alat-

tomosabbak, mint amit a történelem során megta-
pasztalhattunk. Ehhez társul egy pszichológiai had-
viselés is, melyet a mindenható média fegyvereivel
vívnak. Azért is nevezhetjük világháborúnak, mert

az internet segítségével mindenki
részt vehet a véleménycsatákban. Per-
sze ezek az ütközetek is részei annak
a hadműveletnek, melynek az a célja,
hogy elterelje figyelmünket a valós
problémáinkról. Uránusz szörnyszü-
lött utódai újra hatalmat követelnek
Kronosz és Zeusz leszármazottai fe-

lett. Hogy sikerrel járnak-e, az a XXI. századunk
alapvető kérdése.

A Bak-ember fegyelmezett, szorgalmas és céltu-
datos. Nem fecsérel időt fölösleges dolgokra. Igyek-
szik megvalósítani azt, amit elhatározott. Mivel
Szaturnusz uralma alatt áll, tisztában van azzal,
hogy mindennek rendelt ideje van, és azzal is, hogy
nincs mindenre idő. Mindenkinek egyénre szabott
ideje van. „Tempus fugit”, azaz az idő rohan. A fi-
zikai világban minden megvásárolható, megszerez-
hető. Tárgyak, növények, állatok, emberek.
Mindennek és mindenkinek ára van. „Van az a
pénz”, mondják. Egyvalamit mégsem lehet megvá-
sárolni, és ez az idő. A homokóránkba töltött szem-
csék száma nem növelhető. De nem is
csökkenthető. Ennek tudatában minden félelmünk
értelmetlen. És mégis mindent megteszünk azért,
hogy ne érezhessük jól magunkat a bőrünkben. Az
életet ajándékba kaptuk, de ennek a csodának van
egy lejárati ideje. Tetszik vagy sem, Kronosz a fizi-
kai dimenzió ura és őrzője. A lehetőségekkel lehet
élni vagy visszaélni. Egy emberöltő kozmikus érte-
lemben kevés, de a tiszavirág perspektívájából te-
kintve akár 30 ezer élettel is felér. A
megválaszolandó kérdés alapvetően mindenki szá-
mára az, hogy milyen értéket tesz hozzá élete során
a teremtett világhoz. 

Áldott karácsonyt kívánok minden kedves olva-
sónak, és egy örömteli boldog új esztendőt!

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az

asztros@yahoo.com címre.

December 16-i rejtvényünk megfejtése: Rossz mesterség a búnak bohóca lenni, gyötörve mást s magunkat. 

Egy régi karácsonyi ének
szövege első szakaszát 

idézzük a rejtvény 
fősoraiban.

MOZGó-
RÉSZ

VERMET 
KÉSZÍT

LENDüLET
(RÉG)

Ð
SZÁJAT 

NYIT
NÉMET 

SZEMÉLY-
NÉVMÁS

NIZZA 
FRANCIA

NEVE

A HÁZBA
CSENDES-

óCEÁNI 
SZIGET

Ð
KEMÉNY-

FÉM KöNNYEZIK BENT 
SZAB!

IZLANDI
DALGYűJ-
TEMÉNY

KERESZTüL
BELLINI

OPERÁJA

Ð
A 

MAGASBAN
SZó A 

HALOTTI 
BESZÉDBŐL

Ï
HÍM ÁLLAT

Ê q q q q q q q q q q q q q Ð

FRANCIA
ARANY u

DALBETÉT
A RÁDIUM
VEGYJELE

u ALARM
FEKETE I.
GóLYÁJA

u FOGADA-
LOM

MOLDOVAI
VÁROS

u

KÉZZEL FOG
ROSSZű

TESZ

u q ÉDES ÉLEL-
MISZER
BÁNYA 
ÚTJA

u q A SZÁVÁBA
öMLIK

MADÁR-
BöRTöN

u q RóMAI 50
ÁSVÁNYI
FűSZER

u

Ð
LEVEGŐT
IGÉNYLŐ

CIGÁNY
óZ MEGÁL-

MODóJA
(FRANK)

uq GöDöR
SPANYOL
NŐI NÉV

uq PÉNZHOZAM
NYEREG-
BEN üLŐ
EMBER

uq SZINTÉN NE
NINCS 

ENGEDÉ-
LYEZVE

uq

ORA ET …,
IMÁDKOZ-

ZÁL ÉS 
DOLGOZZÁL

u
q q RöVID 

KöSZöNÉS
RÁDIó-

LOKÁTOR

uq HÁTUL
HÁTUL!

A TUDAT
VÉGE!

u SZOLMIZÁ-
CIóS HANG
HELYSÉG
POLGÁRA

uq AZ ARZÉN
VEGYJELE

SKÁLA-
KEZDET

u MAGYAR
SZLOVÉN
TEGNAP

UTÁN

uq

… GABIN
EGY VÁROSI
ÚTTÍPUSRA

VONATKOZó

u ANTIK HÁR-
MAS FOGAT

VÁLYÚ

u q q KöTÉSBŐL
KISZABADÍT

MEZ

u q q BECÉZETT
IMRE

JÚLIUSI

u q FÉLÉV!
TÉTLEN

TAN!

u

Ê q VALAMIÉL
LENTEBB
BLAZÍRT

u q PAR …: 
LÉGIPOSTA
LENTI HE-

LYEN (RÉG)

u q FORMA
NÁTRIUM-

KARBONÁT

u q

BECÉZETT
THOMAS u

ÉRTESÍT VA-
LAMIRŐL
MAGAS 
NöVÉNY

u q SZEKÉRNYI
TEHER
ARAT!

u q … KIRÁLYA
(LALO)

RóMAI 51

u q EGY
(ANGOL)

… PACINO
(SZÍNÉSZ)

u

TöBB, öB
NÉLKüL!

HAMIS

u ISZTAMBULI
NEGYED V.
SHAKESPE-
ARE-KIRÁLY

uq MEG NEM
ENGEDETT
TÁNCSICS 

MEGSZóLÍTÁSA

uq HŐEMELKE-
DÉSE VAN

ISKOLAI PE-
DAGóGUS

uq q RóMAI öT
HELYSZÍNI

TUDóSÍTÁS

u

Ê M. KöLTŐ
(LÁSZLó)
ÉRDEK-

CSOPORT

uq
HÍM MADÁR
ALÁCSüNG

uq OSZTRÁK
RÉGIó
HÁROM
(OROSZ)

uq ZOKOG
ERDŐVIDÉKI

VÁROS

uq

SZÁNTó-
ESZKöZ
ORSZÁG

u q ODA-VISSZA
FÉRFINÉV
MESEBELI

TöRPE

u ALÁ
VÍZI SZÁLLÍ-

TÁS ÁTRAKO-
DÁS NÉLKüL

uq CIN
NESZTOR-
PAPAGÁJ

u A TANTÁL
VEGYJELE

476-IG 
TARTOTT

uq IDŐS (RöV.)
LENTI 

HELYEN

u FÉLIG 
BILLEG!

RóMAI 1500

uq

Ê q A KÉT …
(JóKAI 

REGÉNYE)
ÉBRED

u q q OLIMPIAI
SPORTÁG

KLUB-
EGYED

u q q BRAZÍLIA
RÉSZE

MAUNA …
(VULKÁN)

u q

AZ UTCÁRA
TESZ u

q HOMOGÉN
ELEGY
UDVARI 

BEJÁRAT!

u q VÁLLALJA 
A HARCOT

A TETEJÉRE

u q KÁBÍTó-
SZER

RóMAI 1005

u

…UNOKA
(AZ UNOKA
UNOKÁJA)

u
ELŐTAG:

IDEG
A BóR

VEGYJELE

u q SZŐLŐ-
TÁMASZ
A KÉN 

VEGYJELE

u q SZOBA
(ANGOL)
NÉVELŐ

u q SZAGLó-
SZERV
NULLA

u

l.n.j.
Ê

q q q VERBUN-
KOS ZENE-

SZERZŐ
(JÁNOS)

u
q

N

SZÚ

E2.

1.

Az asztrológus gondolatai Zangla helyett Dardzsiling
szélén száradó trágyarakások – láthat-
tuk egy felvételen. Növénytermesztés
azon a vidéken nincs, csak állattartás,
csordák legelnek mindenfelé. A Do-
gubayazit nevű város határában van
az Ararát. Lenyűgöző látvány, s bár jó
pár napot eltöltött ott, egyszer sem
látta olyan gyönyörűen megmutat-
kozni, mint a képeken. Hirtelen nő ki
a síkságból impozáns képződmény-
ként. A város határában van Isak pasa
palotája, az ottomán építészet
gyöngyszeme, felette hatalmas szik-
latömbön fellegvár, a háttérben taréj-
szerű sziklagerince, olyan mesés hely,
ami bekerülhetett volna A gyűrűk ura
vagy A trónok harca helyszínei közé
– mutatta a képeket az előadó. Majd
hozzátette, azért időzött hosszú időn
keresztül az említett városban, mert
Iránban a benzin árának a megeme-
lése miatt zavargások, tüntetések tör-
tek ki, ezért törökországi ismerősei
azt javasolták, várjon a határátlépés-
sel. Meglepetésére az erzurumi iráni
konzulátuson olyan gyorsan megad-

ták a vízumot, mintha az országban
mi sem történne, de sajnos hibásan,
ezért, amikor észrevette, vissza kellett
gyalogolnia a konzulátusra. A ví-
zumra való várakozás idején elment
Van városába, amely az óriási Van-tó
partján terül el, a tóban pedig a le-
genda szerint a Loch Ness-ihez ha-
sonló szörny rejtőzik. A városban él a
világ egyetlen macskafajtája, amelyik
imádja a vizet.

Régen örmények éltek azon a vidé-
ken, de az I. világháború idején kiir-
tották őket, amit a törökök a mai
napig nem ismernek be, és azt az ele-
gáns kifejezést használják, hogy
„amikor az örmények elmentek”. El-
gondolkoztató, hogy bár Kurdisztán
kopár, hegyes vidék, birtoklásáért
egymást gyilkolják a kurdok és a tö-
rökök. Ahogy normalizálódott a hely-
zet Iránban, Pengő Zoltán
hárommillió lépés és közel 2400 kilo-
méter megtétele után elhagyta Török-
országot. Útjának további
állomásairól következő összeállítása-
inkban olvashatnak. (bodolai)

Tóth Sándor
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A HELIANTUS PROD KFT. 

előnyös áron kínálja eladásra magán- és jogi személyeknek
szászrégeni gyümölcsraktárából (CFR utca 14. szám) a kö-
vetkezőket: 

•GoldenDalma,2lej/kg
•pirosalma,1,8lej/kg
•pasztőrözöttalmalé3kg-osdobozban9,65lej+héa
•almalé,2kg/5,97lej/doboz+héa,0,5literes2,75lej+héa
•almalé3litereszacskóban7,34lej+héa
•alma-cékla-muroklé3literesdobozban10,5lej+héa;3literes

zacskóban8,26lej+héa,2literesműanyagpalackban6,89lej+
héa,0,5literespalackban2,7lej+héa.

EgyenesenaSzászrégen,Radnófájiutca9–11.számalattigyári
raktárbólszállítjukki.Bővebbfelvilágosítása0744-477-659vagy
a0740-309-611telefonszámon.

*

jézus születésének szent ünnepe alkalmából minden 
alkalmazottnak, ügyfélnek és termékeink fogyasztójának

áldott karácsonyt és boldog új évet kíván 
VasileHanganmérnök,aHeliantusProdKft.adminisztrátora



* Menesztették a Dinamo
edzőjét. Mircea Rednicnek a
bukaresti futballcsapat vára-
kozáson aluli szereplése miatt
kellett távoznia. Iuliu Mure-
şan klubvezető a szerződé-
süknek azt az előírását
használta ki, miszerint a
csődvédelmi eljárás alatt álló
sportszervezetben a csődbiz-
tos javaslatára bármikor kár-
térítés nélkül elküldhető az
edző. Így a téli szünetben 14
játékos helyettesítésére ké-
szülő Mircea Rednicnek kel-
lett csomagolnia – Iuliu
Mureşan szerint azért is, mert
erősen negativista és meg-
osztó személyiség. Helyére
Flavius Stoican érkezik. A
Dinamo az 1. liga rangsorá-
nak 15., azaz utolsó előtti he-
lyén áll, 12 ponttal.

* A bajnoki címre esélyes
Sevilla 1-1-es döntetlenre ját-
szott kedd este a Barcelonával, a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzésen. A ta-
lálkozó mindkét gólja szögletet követően született. Előbb a tabellán második
házigazdák első helyzetét váltotta gólra Alejandro Gómez a 32. percben, majd
a katalánok találtak be és egyenlítettek Araújo parádés fejesével. A második
félidőben a Sevilla emberhátrányba kényszerült, mivel Koundé megdobta a
labdával Jordi Albát. A Barcelona a győzelmet is megszerezhette volna, azon-
ban Dembelé a 84. percben a kapufát találta el.

* A Juventus 2-0-ra nyert kedden a Cagliari ellen az olasz labdarúgó Serie
A 19. fordulójában, és közelebb került az Atalantához, amely csak 0-0-s dön-
tetlenre volt képes a Genoa ellen. A torinói gárda ötödik a tabellán, a negyedik
helyen álló bergamóiak négy ponttal előzik meg őket.

* Az előzetesen meghirdetett időpontban és helyszínen rendezik meg az Af-
rikai Nemzetek Kupáját, erősítette meg kedden az Afrikai Labdarúgó Konfö-
deráció. Az utóbbi időben elterjedt, hogy a járványhelyzet miatt elhalasztják
vagy törlik a tornát. A sportág kontinentális szervezete azonban pontosította:
az Afrika-bajnokság a tervezettnek megfelelően január 9-e és február 6-a között
Kamerunban zajlik majd.

* Második győzelmét aratta a Ferencváros a férfivízilabda Bajnokok Ligája
csoportkörében, amelynek hatodik fordulójában hazai medencében 14-8-ra
nyert a Jadran Split ellen. A magyar bajnok korábban négy döntetlent és egy
sikert ért el a sportág legrangosabb sorozatában.

* Hosszú Katinkát megelőzve minden idők legeredményesebb női verseny-
zője lett Ranomi Kromowidjojo a rövidpályás úszó-világbajnokságok történe-
tében. A hollandok 31 éves klasszisa az Abu-Dzabiban rendezett viadal keddi
zárónapján a 4x50 méteres gyorsváltó tagjaként szerzett bronzéremmel beál-
lította a magyar úszó rekordját, majd másfél órával később az 50 méter gyors
döntőjében szerzett második helyével meg is előzte őt, ugyanis 28-ra növelte
érmei számát, míg Hosszú Katinka pályafutása során 27-et szerzett.

Röviden

* Angol Premier Liga, 17. forduló: Brighton & Hove Al-
bion – Wolverhampton 0-1, Arsenal – West Ham United 2-0,
Crystal Palace – Southampton 2-2, Chelsea – Everton 1-1, Li-
verpool – Newcastle United 3-1; 18. forduló: Leeds United –
Arsenal 1-4, Newcastle United – Manchester City 0-4, Tot-
tenham – Liverpool 2-2, Wolverhampton – Chelsea 0-0. Az
élcsoport: 1. Manchester City 44 pont, 2. Liverpool 41, 3.
Chelsea 38.
* Spanyol La Liga, 4. forduló: Sevilla – FC Barcelona 1-1,

Villarreal – Alavés 5-2; 9., forduló: Real Madrid – Athletic
Bilbao 1-0; 18. forduló: Athletic Bilbao – Betis 3-2, Celta
Vigo – Espanyol 3-1, FC Barcelona – Elche 3-2, Getafe –
Osasuna 1-0, Granada – Mallorca 4-1, Sevilla – Atlético Mad-
rid 2-1, Rayo Vallecano – Alavés 2-0, Real Madrid – Cádiz
0-0, Real Sociedad – Villarreal 1-3, Levante – Valencia 3-4.
Az élcsoport: 1. Real Madrid 43 pont, 2. Sevilla 38, 3. Betis
33.
* Olasz Serie A, 18. forduló: Fiorentina – Sassuolo 2-2, AC

Milan – Napoli 0-1, Atalanta – AS Roma 1-4, Cagliari – Udi-
nese 0-4, Bologna – Juventus 0-2, Torino – Hellas Verona 
1-0, Lazio – Genoa 3-1, Sampdoria – Venezia 1-1, Spezia –
Empoli 1-1, Salernitana – Inter 0-5; 19. forduló: Genoa – Ata-
lanta 0-0, Juventus – Cagliari 2-0, Udinese – Salernitana 3-0.
Az élcsoport: 1. Inter 43 pont, 2. Napoli 39 (35-13), 3. AC
Milan 39 (36-20).
* Német Bundesliga, 16. forduló: Borussia Dortmund –

Greuther Fürth 3-0, Bayer Leverkusen – Hoffenheim 2-2,
Union Berlin – Freiburg 0-0, Mönchengladbach – Eintracht
Frankfurt 2-3, Augsburg – RB Lipcse 1-1; 17. forduló: Bayern
München – Wolfsburg 4-0, RB Lipcse – Arminia Bielefeld 
0-2, Eintracht Frankfurt – Mainz 1-0, Freiburg – Bayer Le-
verkusen 2-1, Hoffenheim – Mönchengladbach 1-1, Hertha
BSC – Borussia Dortmund 3-2, 1. FC Köln – VfB Stuttgart
1-0, Bochum – Union Berlin 0-1, Greuther Fürth – Augsburg
0-0. Az élcsoport: 1. Bayern München 43 pont, 2. Borussia
Dortmund 34, 3. Freiburg 29.
Francia Ligue 1, 3. forduló: Nice – Olympique Marseille

1-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 45 pont/18 mérkőzés,
2. Olympique Marseille 32/17, 3. Stade Rennes 31.

Európai focikörkép

A holland futballválogatott és az FC Barcelona közép-
pályása, Frenkie de Jong nem hagyja ott katalán együtte-
sét, hiába hívja „Európa öt legjobb klubja“.

Ezt a véleményét a játékos édesapja osztotta meg az
AD holland napilappal. 

Hozzátette, hogy fia eladása segítene ugyan enyhíteni
a Barca gazdasági válságát, de szerinte sem a Bayern
München, sem a Manchester United kedvéért nem vált
csapatot gyermeke.

„Szörnyű az éghajlat ezekben az országokban. Tudom,
hogy a Barcának szüksége van a pénzre, és egy nagyszerű
ajánlat Frenkie-nek is segíthet, de nem látom úgy, hogy a
transzfer megtörténhet” – nyilatkozta az idősebb De Jong.

A katalán sportnapilap, a Sport az ügy kapcsán azt írta,
a középpályás esetleges eladása visszatérő téma Barcelo-
nában, annak ellenére is, hogy az új vezetőedző, Xavi már
biztosította a játékost arról, hogy számára kulcsfontosságú
a csapatban.

A 24 éves, 38-szoros válogatott Frenkie de Jong szer-
ződése 2026 nyaráig szól a Barcában, a kivásárlási ára
pedig 90 millió euró. A Manchester United ajánlata állí-
tólag 55 millió euróról szól.

Marosvásárhelyen rendezik a 2022. évi tereptriatlon és 
-duatlon világbajnokságot – jelentette be a sportágat irá-
nyító nemzetközi szövetség. Az esemény eddig a Multisport
Világfesztivál része volt, amelyet az idén az ausztráliai
Townsville-ben kellett volna megszervezni, ám az ausztrál
hatóságok által bevezetett utazási korlátozások miatt az ese-
ményt törölték.

Marosvásárhelyre azért esett a választás, mert a helyi
szervezők kiválóan vizsgáztak a 2019-es multisport-
Európa-bajnokság, illetve a 2021-es duatlon-Európa-
bajnokság során.

A június 6-12. közötti esemény megrendezésével szintet
lép a város, hiszen ha
eddig a kontinentális
események megszer-
vezésében jeleskedett,
ezúttal világszintű ese-
ménynek lesz az ott-
hona. A verseny kere-
tében az elit kategória
mellett az U23-as kor-
osztály, az ifjúságiak, a
paratriatlonisták és a
különböző amatőr év-
járatok versenyzői is
rajthoz állhatnak.

„Marosvásárhely az
egyik legjobb verseny-
helyszín Európában, és
nagy örömünkre szol-
gál, hogy visszatérhe-
tünk Erdélybe a
tereptriatlon és -duat-
lon vb-re” – idézi a
nemzetközi szövetség
honlapja a világszövet-
ség elnöke, Marisol
Casado NOB-tag sza-

vait. A közlemény kiemeli ugyanakkor, hogy az esemény
élvezi a helyhatóságok támogatását is. 

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen szintű ver-
senyt rendezhetünk, amely a legnagyobb eddigi kihívás a
romániai triatlon történetében, és kiváló lehetőség arra,
hogy életben tartsuk Klósz Péter örökségét, aki kiváló helyi
szervezőcsapatot és pályát alakított ki” – mondta a nemzet-
közi szövetség honlapjának a Román Triatlonszövetség el-
nöke, Vlad Stoica. A szervezőbizottságot jelenleg a két éve
elhunyt Klósz Péter fivére, Klósz Viktor vezeti.

A pontos versenypályát később jelölik ki, ám terepvia-
dalról lévén szó, nagy valószínűséggel az úszást a Víkend-
telepen, a kerékpározást és a futást a Somostetőn rendezik
majd.

Tereptriatlon-vb Marosvásárhelyen

Egyedüli európai születésű asztaliteniszezőként
a nemrégiben rendezett egyéni felnőtt asztalitenisz-
világbajnokság nyolcaddöntőjébe jutott a marosvá-
sárhelyi Szőcs Bernadette.

Az Egyesült Államokban, a texasi Houstonban
zajlott vb-re, a legjobb 16 közé rajta kívül csak egy
nem ázsiai versenyző, a Puerto Ricó-i Adriana Diaz

kvalifikált, továbbá még egy Európát képviselő
asztaliteniszező, de a francia színekben induló Jia
Nan Yuan, mint ahogy nevéből is következtethe-
tünk, Kínában született.

Itt már neki is búcsúznia kellett, de a legjobb
nyolc közé kizárólag ázsiai versenyző, öt kínai, két
japán és egy dél-koreai került be, az elődöntőket

pedig kizárólag kínai versenyzők vív-
ták.

Szőcs Bernadette-nek, hogy a 16
közé jusson, miután legyőzte a Puerto
Ricó-i Paulina Vegát és a lengyel Na-
talia Bajort, egy dél-koreai ellenfelen
is túl kellett jutnia, a Dzseon Csi-hi el-
leni mérkőzést 4-2-re nyerte. A nyol-
caddöntőben a világranglista 9. helyén
álló japán Kaszumi Isikava ellenében
alulmaradt. Balszerencséjére páros-
ban, ahol az osztrák Sofia Polcanová-
val alkotott csapatot, ismét a második
helyen kiemelt Isikavával (és párjával,
Miu Hiranóval) került szembe a leg-
jobb 32 között, és kiesett.

Vegyes párosban Ovidiu Ionescuval
szintén a 16 közé jutottak, dél-koreai
párost búcsúztattak, azonban meglepe-
tésre kikaptak a spanyol Xiao/Robles
kettőstől, így tervezettnél egy körrel
kevesebbet teljesítettek. (bálint)

Szőcs Bernadette nyolcaddöntőig jutott a vb-n

Fotó: a Transylvania Triathlon Festival közösségi oldala

Bálint Zsombor

Mircea Rednic meglepődött: 14 játékost akart elküldeni 
a Dinamótól a téli szünetben, őt hamarabb menesztették 

Fotó: a bukaresti klub közösségi oldala
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Frankie de Jong nem megy el az FC Barcelonától
Fotó: Szőcs János közösségi oldala

Fotó: az FC Barcelona közösségi oldala



ADÁSVÉTEL

BŐRDARABOK eladók nagy meny-
nyiségben. Tel. 0748-216-155. (mp.)

TELKET vásárolnék, 40 árnál na-
gyobbat, Marosvásárhelytől 15 km-es
körzetben. Tel. 0723-524-737.
(14107-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-

teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-

kat stb. Tel. 0731-309-733. (13128-I)

VÁSÁROLOK régi autót, hibás

krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat

ócskavasba. Tel. 0770-621-920.

(14204-I)

ELADÓK biedermeier antik bútorok

és egy felújított biliárdasztal. Tel.

0744-112-600. (14275-I)

ELADÓ pulzáló mágneses terápiás

matrac. Kertásásra embert keresünk.

Tel. 0748-203-420. (14285-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.

0771-653-905. (sz.-I)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásáro-

lok. Tel. 0745-897-690. (13799-I)

MINDENFÉLE

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő

víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófű-

téssel, kanalizálással kapcsolatos

sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-

905-315. (14044)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(12995-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-

dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-

kát, bontást, festést. Tel.

0774-574-527. (14204-I)

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-

szerelést. Tel. 0774-574-527. 

(14204-I)

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-

és ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-

393-848. (14125)

ENGEDÉLYEZETT személy garázst

szigetel, és Lindab lemezzel fed. Tel.

0743-512-168. (14219)

VÁLLALUNK tetőjavítást, meszelést,

festést, padlásszigetelést, padlásta-

karítást, parkettcsiszolást. Tel. 0742-

734-062, Hunor. (14190-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-

desen és szerényen, drága lel-

ked, fáradt tested nyugodjon

békében!

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 23-án drága jó édesanyánkra,

özv. MÁTHÉ ANDRÁSNÉRA 

született FRUNZA ILONA ÉVA,

halálának 28. évfordulóján. Akik

ismerték, gondoljanak rá kegye-

lettel. Emlékét őrzik lányai: Évike,

Marika és családja. Pihenj béké-

ben, Anyu! (14248-I)

Ti már ott vagytok, ahol nincs fáj-

dalom, sírotokra szálljon áldás és

nyugalom. Álmaitok a földben le-

gyenek csendesek, Isten őrköd-

jön pihenésetek felett.

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 23-án VERES SÁNDORRA és

25-én VERES ANNÁRA, elmúlá-

suk évfordulóján. Emlékük le-

gyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szeretteik. (14214)

Fájó szívvel és örök szeretettel

emlékezünk NÉMA KATALINRA

halálának második évfordulóján.

Emlékét őrzik szerettei. (14274)

„Hiánya űr, pótolni nem lehet, kö-

szönjük, Uram, hogy köztünk él-

hetett.”

Fájó szívvel emlékezünk 

GÖNCZEI OLGÁRA halálának

első évfordulóján. Testvérei:

Anikó, Aranka, Irén-Judit. 

(14284-I) 

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten és mély fájdalom-

mal a szívünkben tudatjuk, hogy

a szeretett gyermek, testvér,

nagybácsi, rokon, jó barát, szom-

széd és ismerős, 

CSÍKI GYÖRGY LÁSZLÓ 

(Gyurci) 

életének 58. évében 2021. de-

cember 21-én váratlanul ittha-

gyott bennünket. Utolsó útjára

december 23-án 13 órakor kísér-

jük a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőbe. 

A gyászoló család. (p.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett rokon, 

özv. PÉCSI MARGIT 

szül. Veress 

december 21-én, életének 90.

évében elhunyt. Temetése de-

cember 23-án, csütörtökön 14

órakor lesz a marosvásárhelyi re-

formátus temetőben. Emléke le-

gyen áldott! 

Szerettei. (14299-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)

ALKALMAZUNKAUTÓKAROSSZÉRIA-LAKATOST. Tel. 0745-
832-391. (22909-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66105-I)

ASAPIENTIAEMTEMAROSVÁSÁRHELYIKARA pályázatot
hirdet TANÁRSEGÉDI ÁLLÁSOKRA a 2021/2022-es egyetemi év
II. félévére. Bővebb információ az ms.sapientia.ro honlapon olvasható.
(sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

TELKETVÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosranyílóeladótelketkeresek,

1hektárnálnagyobbat,Marosvásárhely
30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.-I)

A karácsonyi ünnepek alkalmával december 25-én, szombaton Marosvá-
sárhely területén nem szállítjuk el a háztartási hulladékot, akiktől szombaton
vinnék el, azok december 24-én, pénteken tegyék ki, ugyanis a szombati napot
pénteken pótoljuk be. 

Január 1-jén (szombaton) is ünnepi program lesz, arra kérjük a lakosokat,
hogy december 31-én tegyék ki a hulladékot a megszokott időben, a cég mun-
katársai el fogják szállítani. 

Áldott karácsonyi ünnepet kíván a Sylevy Salubriserv Kft., és örömtelibb,
boldog új évet!

A hulladékelszállítás menete az ünnepen Közlemény
ingójavakeladásáról

A2015.évi207-es,módosítottéskiegészítetttörvénypénzügyi
eljárásitörvénykönyrevonatkozó250.cikkelyének2.bekezdése
értelmébenközöljükazérdekeltekkel,hogy2022.január10-én10
óraikezdettelaSzovátaiPénzügyiOsztályszékhelyén–Szováta,
Főút159.szám,Marosmegye–árverésenértékesítikazalábbi,
egyadóstulajdonátképezőjavakat(III.árverés):

–2004-esévjáratú,kékszínűRenaultMeganebenzinesszemély-
gépkocsi,kikiáltásiár3.791lej+19%héa

– Hasító-darabolókörfűrész(40%-oskopás),kikiáltásiár
2.572lej+19%héa

–Szegélykörfűrész(35%-oskopás),kikiáltásiár997lej+19%
héa

–Szalagfűrészrönkvágásra(35%-oskopás),kikiáltásiár6.868
lej+19%héa

Akivalamilyencímenjogotformálafentijavakra,értesítseerről
avégrehajtótazárverésidőpontjaelőtt.

Avásárlásbanérdekeltekazárveréselőttinapigmutassákbea
következőiratokat:vásárlásiajánlatot,akikiáltásiár10%-átki-
tevőrészvételidíjkifizetésétigazolóiratot(azösszegetaSzovátai
Kincstárhozkellbefizetni,haszonélvezőaMarosMegyeiKözpénz-
ügyiHivatal,IBAN-számla:RO79TREZ4825067XXX000913,adó-
szám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását,arománjogiszemélyeknekaCégbíróságáltal
kibocsátottcégbejegyzésiokiratmásolatát,akülföldijogiszemé-
lyeknekacégbejegyzésiokiratrománnyelvűfordítását,aromániai
magánszemélyeknekaszemélyazonosságiigazolványmásolatát,a
külföldimagászemélyeknekaszemélyiigazolványvagyazútlevél
másolatát,valamintsajátfelelősségretettnyilatkozatot,hogynem
azadóscégközvetítője.

Avásárlónakkötelességeasajátostörvényekbetartása,például
akörnyezetvédelmi,anemzetivagyonvédelmérevonatkozóstb.

BővebbtájékoztatásaSzovátaiPénzügyiOsztályszékhelyén
vagya0265/570-310-estelefonszámon.

Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2021.
december23.

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

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 

otthongondozó szolgálat,

8–16 óra között: 0736-883-110

• 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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Édes ünnepi ajánlat
AzAPICOLAKft.üzleteiben

•Marosvásárhely,1918.December1.út35.szám
•Szászrégen,Stadionutca14.szám

előnyösáronvásárolhatakác-vagyvegyesmézet,
pollent,méhpempőt,propoliszt.Kozmetikumokbővá-
lasztékát,táplálékkiegészítőket,valamintgyógyteákat
találnálunk.Nehabozzon,termékeinktermészetesek,
aminőséggarantált!

Áldott
karácsonyt,

boldogújévetkíván
CristinaCojocarumérnök,

APICOLA-igazgató,
élelmiszeripariszakértő


