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Karácsony a hála ünnepe lett

Sok emberhez jutottak el

Megkezdődött
az oltás
az EU valamennyi
tagországában

Az engedélyezett oltóanyag szállítása
december végéig, majd a következő
hónapokban heti rendszerességgel
folytatódik. A BioNTech és a Pfizer teljes oltóanyagkészletének kiosztása
jövő szeptemberig fog tartani.

____________3.
Apró szentek
és nagy örömök
aprószentek napján
A karácsonyi ünnepkör egyik jeles dátuma december 28-a, aprószentek
napja. Aprószentek napjához Európaszerte gazdag egyházi és népszokáshagyomány kapcsolódott.
Legismertebb a vesszőzéssel, virgácsolással, korbácsolással járó aprószentekelés, melyet változatos
formákban gyakoroltak és éltetnek
napjainkban is erdélyi, különösen székelyföldi néprajzi tájainkon.

____________6.
Szeretetet vittek
az abodi
gyerekeknek
Nyárádszeredában és környékén bőséges csomag jutott idén a rászorulóknak

Sikeres volt a Nyárádszeredai Önténtes Tűzoltó-egyesület
(NYÖTE) adománygyűjtő kezdeményezése, az ünnep előtt
rászoruló családokat leptek meg az adománnyal, de szenteste is értékteremtő megnyilvánulás szereplői voltak. Az önzetlen szeretet, jóság megnyilvánulásának máshol is tanúi
lehettünk karácsony előtt.

Gligor Róbert László

Fotó: NYÖTE

Ezekben a nehéz időkben sokak számára gond a mindennapi élelem
előteremtése, ezért a NYÖTE idén főként az ilyen nehézségekkel küzdő
családokra, személyekre figyelt, számukra indított adománygyűjtést az
ünnepekre. A legnagyobb ajándékot viszont nem azok kapták, akikhez
karácsony előtt bekopogtak zsákokkal, ládákkal, szatyrokkal, hanem
éppen ők, akik a szeretet megnyilvánulásának eredményeit vitték el a
nyárádmenti családokhoz: a tűzoltók. „Sok meghatódott embert láttunk,
(Folytatás a 2. oldalon)

Kedden délután Székelyabodba látogattak a Szent László Társaság
(1861) és Rend lovagjai, ezúttal is a
gyerekeknek vittek ajándékot.
Négy abodi és két makfalvi gyerek vár
arra, hogy apródjai közé fogadja őket
a lovagrend – számukra is ajándékcsomagot vittek a rend felnőtt
tagjai.

____________10.

A tervektől a valóságig

Benedek István

Sikerült betartani az ígéretet, karácsonyra megalakult, és bizalmat
is kapott a parlamenttől az új, koalíciós kormány. A kabinet szerkezete
is új, a programja sem fest rosszul, kérdésnek már csak annyi marad,
hogyan fog teljesíteni a gyakorlatban?
Ígéretekből hiány nem volt, de aggasztó jelek már akadnak, és itt
csak egy példára térünk ki. Az még hagyján, hogy a kampányban a
politikusok szemrebbenés nélkül beígértek ezer kilométer autópályát.
Az ígéret műfajában szép hazánk politikusai világszinten is verhetetlenek, így mondhatnánk, hogy hozták a formájukat. Ám ez esetben a
lendület tovább is tartott, ez az ígéret bekerült a szép vaskosra sikerült
kormányprogramba is. Ez még akkor is nehezen lenne elhihető, ha hegyekben állna a pénz az államkasszában, és a világ legjobb építőcégei
a regáti sztrádatársaság kapujában taposnák egymás lábát megrendelésekre várva, de e két összetevőből egyik sem adott. Pénzszerzésre
lehetőség még lenne, de a közelmúlt építkezéseit elnézve nem feltétlenül a szakma krémje dolgozik mifelénk.
Aztán még meg sem száradt a tinta az új szállítási miniszter kinevezésén, s az illető nem is diszkréten vette el a gázt. Mondván, hogy az
ezer kilométerbe bele kell érteni a már folyamatban levő építkezéseket,
s különben is itt egy tízéves vízióról és szándéknyilatkozatról volt szó,
korántsem arról, hogy mindent, amit ígértek, be is fejeznek négy év
alatt. Ez a nyilatkozat magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ami munka
meg van kezdve, azt be fogják fejezni – ha pénz is lesz rá –, de ha egy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 43 perckor.
Az év 363. napja,
hátravan 3 nap.

Ma KAMILLA,
holnap TAMÁS
és TAMARA napja.

IDŐJÁRÁS
Változóidő

Hőmérséklet:
max.110C
min.50C

A december 24-i lottóhúzás nyerőszámai

33, 44, 20, 12, 17 + 10
40, 27, 25, 28, 3, 6
43, 20, 2, 8, 31, 30

Megyei hírek

NOROC PLUS: 9 5 2 4 8 2

SUPER NOROC: 5 8 7 7 6 3
NOROC: 1 9 5 6 2 1 3

A Mikulás-busz január 3-ig
közlekedik

Január 3-ig közlekedik a két Mikulás-busz Marosvásárhelyen, december 31-én, Szilveszter napján azonban nem jár.
A piros és a fehér Mikulás-busz minden nap minden vonalon közlekedni fog január 3-áig. A Mikulás-buszok útvonalát
a polgármesteri hivatal honlapján, a https://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81
37:moul-a-decis-s-ii-intalneasc-pe-toi-copiii&catid=37:comunicate-de-presa&Itemid=313&lang=hu linken lehet tanulmányozni.

Állattenyésztési tanfolyam

Az RMGE Maros szervezet állattenyésztési tanfolyamot
indít. A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a
munkaügyi és az oktatási minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amelyet egyebek mellett pályázatoknál vagy
cégalapításnál használhatnak fel. Jelentkezni Kiss Miklós
falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszámon vagy
személyesen hétköznap 9 és 15 óra között a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén lehet.

Január 1-jén és 2-án a piacok zárva
lesznek

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy január 1-jén és 2-án is zárva lesznek az ügykezelésébe tartozó piacok. A piacigazgatóság vezetősége
ezúton is boldog új évet kíván a marosvásárhelyieknek,
munkatársainak, a piaci árusoknak és a vásárlóknak.

Téli szünidőn a diákok

December 23-ától vakáción vannak az iskolások és az óvodások. A téli szünidő január 10-éig tart, ezt követően folytatódik a 2020/2021-es tanév első szemesztere. Az első
félév január 29-én zárul, és egyhetes félévi vakáció követi.
A második félév február 8-án kezdődik. Mivel a katolikus és
az ortodox húsvét jövőben nagyobb távolságra esik egymástól, a tavaszi szünidőt két részben: április 2–11. és április 30. – május 9. között kapják a gyermekek. A nyári
vakáció június 19-én kezdődik. A végzős évfolyamok korábban búcsúznak az iskolától: a tizenkettedikesek számára június 4-én, a nyolcadikosoknak június 11-én ér véget
a tanév.

Súlyos közúti baleset Sáromberkén

Sáromberkén súlyos közúti balesethez riasztották december 27-én, vasárnap 15 óra körül a Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség marosvásárhelyi alakulatát. A
Marosvásárhelytől 14 km-re levő Sáromberke külterületén,
a 15-ös országúton balesetezett és felborult személyautóból próbálták a jármű négy utasát kimenteni. A helyszínre
érkezett sürgősségi csapatoknak három személyt sikerült
kiemelni a roncsok közül. Őket súlyos sérülésekkel szállították a marosvásárhelyi sürgősségi klinikára a SMURD rohammentő szolgálat mentőkocsijával. A személyautó
negyedik utasát, egy 41 éves nőt a roncsok alól holtan
emelték ki – tájékoztatott a vészhelyzeti felügyelőség sajtószóvivője. A rendőrség közleménye szerint a jármű 38
éves vezetőjének alkoholtesztje negatív lett. A baleset körülményeit vizsgálják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Karácsony a hála ünnepe lett

(Folytatás az 1. oldalról)
volt aki elsírta magát. Volt aki tudott
az adománygyűjtésről, volt akit megleptünk vele, sokan hitetlenkedve nézték, mennyi mindent kaptak.
– Számunkra a szemekben látható
hála volt a nagy ajándék – összegezte
a karitatív akció tapasztalatait lapunknak Kacsó István parancsnok, a
NYÖTE vezetője. „Nagy örömünkre
és meglepetésünkre szolgált, hogy közösségünk számára fontossá vált
ennek a kezdeményezésnek a támogatása, páratlan összefogás mutatkozott
meg. Karácsony ünnepére készülve
egyre mélyebb értelmet nyert a mondás, hogy nagyobb öröm adni, mint
kapni. A sok apró cseppnyi, tiszta szívből jövő adomány kezdeményezésünket tengerré duzzasztotta. Az elmúlt
hetekben ugyanis 1,5 tonnányi alapélelmiszer és 3.150 lej gyűlt össze a rászorulóknak, amiből 75 család és 100
gyerek számára sikerült bőséges csomagot készíteni” – számolt be. Tizenüzletben
helyeztek
el
egy
adománygyűjtő kosarat. Nem csak
magánszemélyeket mozdított meg a
felhívás, hanem számos vállalkozó is
segítségükre sietett, így a tartós alapélelmiszerek – olaj, cukor, száraztészta, rizs, búza- és kukoricaliszt,
konzervek – mellett tejtermékek, ünnepi kalács is került a szatyrokba,
emellett kis zsákokban krumplit vittek
mindenkinek, ahol pedig gyerekek
voltak, édességcsomagot is. A gyűjtés
lezárultával is érkeztek adományok
(többek között egy jókora lisztszállítmány), ezt ezután osztják szét a tűzoltók. A nyárádmentiektől érkezett
adományok Nyárádszereda és a hozzá
tartozó összes település rászoruló családjaihoz jutottak el.
Fontos a szerepvállalás
Kacsó István a tűzoltó-egyesület
nevében mindenkinek háláját fejezte
ki az adományért, de főként két dolognak örül: egyrészt sokan megmozdultak a tűzoltók felhívására, sokan
adakoztak, másrészt örvendetes, hogy
az egyesület ifjúsági tűzoltói megértették a társadalmi szerepvállalás fontosságát, mindvégig odaadóan, önzetlenül segítettek az adománygyűjtésben, majd az élelmiszercsomagok
összeállításában és kézbesítésében.
A parancsnok szerint nemcsak azért
nevelik ilyen szellemben a gyerekeket, ifjakat, hogy legyen aki átvegye
majd a stafétát, hogy legyen a városnak önkéntes utánpótláscsapata,
hanem ez egyfajta elköteleződés is:
az a feladatuk, hogy segítsenek a
bajba jutottakon. Ezért az adventi
időszakban gyűlt adomány (élelmiszer és pénz) egy kisebb részét tartalékba helyezték, hogy ha valahol

RENDEZVÉNY

Szentgericén a Bethlen Gábor Alap támogatásával kaptak ajándékot az idősek Forrás: facebook.com

szerencsétlenség következik be, azonnal segíthessenek.
Lángot vittek
Új kezdeményezésbe is bekapcsolódott a NYÖTE az ünnep alkalmával. A
Betlehemből hozott szent lángot cserkészek vitték Marosszentgyörgyre,
onnan Jobbágyfalván át a múlt hét elején Nyárádszeredába, ahol az önkéntes
tűzoltók gondjaira bízták az ünnepig.
Szenteste, alkonyatkor az önkéntes
tűzoltók karácsonyi dalokkal indultak
útnak, előre meghatározott és leközölt
program szerint végigjárták a várost,
és több ponton megállva átnyújtottak
a lángból azoknak, akik otthonaikba
kívánták ezt vinni. A szent láng a 21
órai szentmisére érkezett meg a főtéri
katolikus templomba, ahová a tűzoltók
vitték be ünnepélyesen. Kacsó szerint
ez számukra megtiszteltetés, felemelő
feladat volt, és remélik, hogy a lánggal
minél több szeredai vitte el hajlékába
a békét. Ugyanakkor reményét fejezte
ki, hogy ez a szép mozzanat hagyománnyá fog válni, ahogy a tűzoltók
idén elkezdett húsvéti locsolása is.
„Igyekszünk felvállalni új dolgokat is,
amelyek akár új értékekké is válhatnak
a közösségben” – fogalmazott a tűzoltóparancsnok.
Erdőszentgyörgyön is gyűjtöttek
Hat éve gyűjt nagylelkű adományozóktól erdőszentgyörgyi és bözödi rászorulók számára a helyi Eleş Vlad. A
gyűjtést szerényen végzi, úgy véli, ez
nem rabol el sok időt az életéből, vi-

Zsögödi Nagy Imre képei
a Kultúrpalotában

Január 31-ig látogatható a Maros Megyei Múzeum –
Művészeti Múzeum által szervezett kiállítás, ahol
megtekinthetők Zsögödi Nagy Imre képei. A marosvásárhelyi Kultúrpalotában keddtől péntekig 9–16
óra között, szombaton és vasárnap 9 órától 14.30-ig
fogadják az érdeklődőket. A jelenleg látogatható
terek az előcsarnok, a lépcsőházak, a Tükörterem,
a szecessziós kiállítás, a Bernády-emlékszoba, a

szont egy cseppnyi örömet vihet karácsonykor a rászorulóknak. Míg az elmúlt években zsákszámra kapott
ruhaneműt erre a célra, most arra kérte
az adakozókat, hogy becsomagolva
juttassák el hozzá az adományt, megjelölve, hogy hány éves kisfiúnak vagy
kislánynak szánják. Az idén sok jó minőségű cikk érkezett, emellett tartós
élelmiszer is gyűlt, mindezek mintegy
hetven szegény sorsú személyhez jutottak el karácsony első napján, a csecsemőtől a 14-15 éves gyerekekig,
valamint a 75 év fölötti, magára maradt, elfelejtett idősekhez.
A BGA is támogatta
Szentgericén a Bethlen Gábor Alap
támogatásával juttattak december 24én adományt a helybeli időseknek. A
9200 lej értékű pályázati kiutalásból
100 szentgericei személynek szállítottak ki többnyire élelmiszert tartalmazó adományt – tudtuk meg a helyi
Sancta Gracia egyesület elnökétől.
Nagy György lapunknak elmondta:
nemcsak erre kapott idén támogatást
a szervezet. A BGA egy másik pályázat útján a helyi Gyöngyös Bokréta
néptáncegyüttes számára 9500 lej értékben adott segítséget tíz pár férficsizma elkészítéséhez, míg a Csoóri
Sándor Alap egy másik pályázat
révén támogatta az együttest: a táncoktató tiszteletdíjára 7000 lejt, a táncosok számára tíz rend viselet (ing,
harisnya, mellény) elkészítésére 5500
lejt fordítanak.

Dandea-emlékszoba és a nagy hangversenyterem.
A Művészeti Múzeumban megtekinthetők Zsögödi
Nagy Imre képei. A Maros Megyei Múzeum – Művészeti Múzeum által szervezett kiállítás 125 munkáját
mutatja be, melyek tekintélyes részét, mintegy 100
művet a festő 1959-ben adományozta a múzeumnak. A tárlat Nagy Imre művészi útkeresésének néhány irányát tárja elénk: az olajfestékkel,
vízfestékkel, temperával, tintával és fametszéssel
készített művei technikai szakértelmét is bizonyítják.
Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny, II. emelet. Belépőjegy a palota jegypénztáránál váltható legkésőbb
fél órával zárás előtt.
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Letette a hivatali esküt az új kormány

Letette a hivatali esküt szerdán a december 6-i választások nyomán alakult, Florin Cîțu vezette új
jobbközép kormány, amelyben az eddig kisebbségben kormányzó PNL politikusai mellett az USRPLUS, illetve az RMDSZ által jelölt miniszterek
vesznek részt.

„A választások kétéves időszaka lejárt, sok ígéret elhangzott, ideje munkához látni” – mondta a beiktatási ünnepség
végén Klaus Iohannis államfő, arra utalva, hogy négy évig
nem lesz újabb választás Romániában.
Az elnök kifejtette: az utóbbi időben rengeteg fogadkozás
elhangzott a politikusok részéről az állam átszervezéséről, az
egészségügyi ellátás és oktatási rendszer reformjáról, a bürokrácia visszaszorításáról, a gazdaság újraindításáról, az európai
támogatások észszerű felhasználásáról, a most beiktatott kormánytól pedig mindenki azt várja, hogy teljesítse ezeket az
ígéreteket.
„Az új parlament, az új kormány, valamennyi hatóság
velem együtt azt fogjuk tenni, amit ígértünk. Bevezetjük a reformokat, talpra állítjuk a gazdaságot, jelentős változásokat
viszünk véghez, valamennyit az állampolgár érdekében” – je-

lentette ki Iohannis, jelezve, hogy a korábbi szociáldemokrata
kormányokkal ellentétben a most beiktatott jobbközép koalíciós kormányt „sajátjának” tekinti.
Nyolc év után most először alakult ki ismét olyan helyzet,
amikor mind a parlamenti többség, mind a kormány, mind
pedig az államfő azonos politikai táborhoz tartozik. A második
mandátumánál tartó Iohannis az állam élén eltöltött eddigi hat
évben a baloldali parlamenti többséggel hadakozott, és a szociáldemokraták által uralt törvényhozást tette felelőssé azért,
hogy akadályozzák az általa szorgalmazott reformok életbe
léptetését.
Florin Cîțu kormányának szerda délután kényelmes többséggel, a beiktatáshoz szükségesnél 32-vel több vokssal szavazott bizalmat a parlament.
Florin Cîțu 21 tagú kormányában egyetlen nő – Raluca
Turcan munkaügyi és szociális védelmi miniszter – kapott helyet. Az RMDSZ-t Kelemen Hunor tárca nélküli miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila fejlesztési, közművesítési és
közigazgatási, Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és
erdészeti, illetve Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter képviseli az új kormányban. (MTI)

Még egy országból kellenek az aláírások

Már csak egy országból kell a szükséges számú aláírás, hogy sikeres legyen a Székely Nemzeti Tanács
által a nemzeti régiók védelmében indított európai
polgári kezdeményezés – közölte a kezdeményezés
kapcsán indított petíció kampányfőnöke az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.

Pesty László elmondta: a héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban
kell teljesíteni az előírást.
Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé
teszi, hogy az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen.
A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak
kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében
össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan

szükséges számú aláírást. A koronavírus-világjárványra tekintettel az Európai Bizottság három hónappal meghosszabbította a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által indított
polgári kezdeményezés határidejét, amely így 2021.
február 7.
Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult; a járványra tekintettel egyszer már meghosszabbították annak határidejét
hat hónappal, november 7-éig.
Pesty László felidézte: a szükséges aláírásszám már május
elején összegyűlt, de ekkor még a hét országból csak három
teljesítette az előírást: Magyarország, Szlovákia és Románia.
Ősszel Litvániában és Horvátországban, most pedig Svédországban is összegyűlt a szükséges aláírás.
A kampányfőnök szerint az is lehet, hogy a február 7-i határidőre nem csak hét, hanem nyolc országban is meglesznek
az aláírások, de hogy ezek melyek lehetnek, azt nem árulta el
Pesty László. (MTI)

Megkezdődött az oltás
az EU valamennyi tagországában

Vasárnap az Európai Unió (EU) mind a 27 tagálla- szervezetben, így az immunválaszt alakít ki a későbbi, termémában egységesen megkezdődött a lakosság koro- szetes fertőzések megelőzésére vagy leküzdésére.
Amikor az ember védőoltást kap, a sejtjei leolvassák a genavírus elleni összehangolt beoltása.

Az Európai Bizottság a június közepén elfogadott oltóanyag-stratégiájában a beoltás ugyanazon a napon kezdődő
tagállami megkezdését szorgalmazta, ennek érdekében az első
adagokat szombaton kiszállították.
Az Európai Bizottság hétfőn adott feltételes forgalombahozatali engedélyt a német BioNTech és az amerikai Pfizer
gyógyszeripari vállalatok által kifejlesztett vakcina európai
alkalmazására. Az oltóanyag az első EU-ban engedélyezett
koronavírus elleni vakcina.
Az uniós bizottság azt követően engedélyezte az oltóanyag
alkalmazását, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
ugyanazon a napon a vakcina biztonságosságának, hatásosságának és minőségének vizsgálatán alapuló kedvező tudományos ajánlást fogalmazott meg.
Az engedélyezett oltóanyag szállítása december végéig,
majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik. A BioNTech és a Pfizer teljes oltóanyagkészletének kiosztása jövő szeptemberig fog tartani.
Az Európai Bizottság eddig az AstraZeneca (400 millió
adag), a Sanofi-GSK (300 millió adag), a Johnson & Johnson
(400 millió adag), a BioNTech-Pfizer (300 millió adag), a CureVac (405 millió adag) és a Moderna (160 millió adag) vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket.
Az uniós oltóanyag-stratégiával összhangban az engedélyezést és az előállítást követően minden egyes vakcina egyidejűleg és azonos feltételek mellett áll majd a tagállamok
rendelkezésére. Mivel az első hónapokban nem lesz elegendő
adag ahhoz, hogy minden felnőttet beoltsanak, az első dózisokat a tagállamok által meghatározott elsőbbségi csoportok
kapják, például az egészségügyben dolgozók és a 60 év felettiek. A szállítást a nemzeti elosztási központokba a gyártók
biztosítják. Az oltóközpontok közötti további elosztásról a tagállamok gondoskodnak, amelyek a lakosság immunizálásáért
is felelősek.
Mindenki, akinek beadják a vakcinát, oltási bizonyítványt
kap igazolásul. Ez a dokumentum egyebek mellett utazás
során lehet hasznos. Lehetővé teheti, hogy egy másik országba
érkezéskor ne legyen szükség tesztelésre, sem karanténra.
A BioNTech és a Pfizer december 1-jén nyújtott be feltételes forgalombahozatali engedély iránti hivatalos kérelmet. Az
EMA már korábban, október 6-a óta folyamatos értékelés keretében elemezte a vonatkozó adatokat, ez tette lehetővé, hogy
rövid időn belül tudta értékelni a kérelmet. Az EMA kedvező
véleménye alapján az Európai Bizottság ellenőrizte a forgalombahozatali engedélyt alátámasztó valamennyi tényezőt, és
a feltételes forgalombahozatali engedély megadása előtt konzultált a tagállamokkal is.
A BioNTech és a Pfizer oltóanyag-technológiája hírvivő
RNS (mRNS) molekulákon alapul. Ezek segítségével ártalmatlan vírusfehérje-fragmentumok termelődnek az emberi

netikai utasításokat, és a vírus külső felületén elhelyezkedő
úgynevezett glikoprotein tüskék kisebb elemeit állítják elő.
Az élő vírus ezeket használja arra, hogy bejusson a test sejtjeibe, replikálja magát, és ezáltal okozzon betegséget. Az
ember immunrendszere ezt követően idegen anyagként kezeli
ezt a fehérjét, és természetes védekezésként antitesteket és a
fehérvérsejtek csoportjához tartozó T-sejteket termel ellene.
A feltételes forgalombahozatali engedélyezés során a
gyógyszerre vonatkozó engedély megadása a szokásos eljáráshoz képest kevésbé átfogó adatok alapján történik. Feltételes forgalombahozatali engedély megadása mérlegelhető, ha
a gyógyszer azonnali rendelkezésre állásából származó előny
egyértelműen meghaladja a kockázatokat.
A feltételes forgalombahozatali engedély megadását követően a vállalatoknak bizonyos határidőn belül további, a többi
között a folyamatban lévő vagy új vizsgálatokból származó
adatokat kell szolgáltatniuk annak megerősítésére, hogy az
előnyök továbbra is meghaladják a kockázatokat.
Az Európai Bizottság november elején jóváhagyott egy
másik, az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalattal kötött
oltóanyag-beszerzéséről szóló szerződést is, amely első körben 80 millió adag vakcina megvásárlását teszi lehetővé. A
Moderna mRNA-1273 néven ismert oltóanyaga lehet a második, amely feltételes forgalombahozatali engedélyt kap az
EU-ban. A vakcina uniós alkalmazásra vonatkozó ajánlásáról
január 6-án dönthet az EMA.
Eddig egyetlen más oltóanyaggyártó sem kért hivatalosan
forgalombahozatali engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségtől. A folyamat felgyorsítása érdekében az EMA ennek ellenére megkezdte a Johnson & Johnson és az AstraZeneca
által előállított vakcinák folyamatos értékelését.
Az első fertőzöttet ellátó ápolónőt oltották elsőnek
Mihaela Anghel, a Matei Bals fővárosi járványkórház 26
éves ápolónője kapta meg Romániában elsőként vasárnap a
koronavírus elleni oltást, aki februárban részt vett az első igazolt romániai fertőzött kezelésében.
A BioNTech és Pfizer által kifejlesztett vakcinából pénteken érkezett meg Romániába az első tízezres szállítmány. Az
oltási kampányt a járvány elleni küzdelem frontvonalának számító tíz regionális Covid-kórház alkalmazottainak körében
kezdték el.
Jövő héttől kezdődően hetente 140-150 ezer adag vakcina
érkezik Romániába. A tömeges immunizálás januárban kezdődő első szakaszában az egészségügyi dolgozókat, az idősotthonok és más szociális intézmények lakóit oltják be.
A második ütemben a krónikus betegek, 65 év felettiek és
a stratégiai intézmények alkalmazottai kapják meg a vakcinát.
A teljes lakosság számára várhatóan márciustól vagy áprilistól
válik hozzáférhetővé a koronavírus elleni oltás Romániában.
(MTI)

Ország – világ
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Ismét 2000 fölött
az új fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 2049 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzéses esetek száma ezzel
615.809-re növekedett a járvány kezdete óta – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS). Összesen 122 új halálesetet jelentettek, a
vírus okozta betegség szövődményeiben elhunyt áldozatok száma így 15.227-re nőtt. A járvány kezdetétől 540.437-en gyógyultak meg, így az aktív
fertőzöttek száma 60.145-re csökkent. Intenzív osztályon 1206 beteget ápolnak, néggyel kevesebbet,
mint az előző napon. Az eltelt egy napban 7.783 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

Még nem tudnak az új mutáció
megjelenéséről

Valeriu Gheorghiţă, a romániai oltási kampányt irányító bizottság vezetője az új, sokkal gyorsabban terjedő koronavírus-mutáció kapcsán úgy nyilatkozott,
hogy nem tudni, megjelent-e már Romániában is.
Arra az újságírói kérdésre, hogy a Nagy-Britanniában
megjelent, majd azóta több más országban is felbukkanó mutáció felismerésére megvan-e a technikai felszerelésünk, igennel válaszolt, és azt mondta, hogy
a Cantacuzino és Matei Balş intézetben folyamatosan elemzik a vírus genomját, és bár egyelőre nem
találták meg az új mutációt, bármi lehetséges. Ugyanakkor leszögezte, hogy az országban most alkalmazott oltás nagy arányban védelmet biztosít az új
mutációval szemben is. (Agerpres)

Nőtt a környezetkímélő autók
eladása

Az év első tizenegy hónapjában 22%-kal nőtt a környezetkímélő autók eladása. A Gépkocsigyártók és
Importőrök Egyesületének (APIA) múlt vasárnap közzétett adatai szerint az említett időszakban Romániában 7300-ra nőtt a környezetkímélő autók eladása,
az összes eladott gépjármű 6,7%-a tartozott ebbe a
kategóriába. Tavaly ugyanez az arány még 4,1%-ra
volt tehető. A január és november közötti időszakban
értékesített környezetkímélő autók közül 4438 – azaz
1,6%-kal több, mint a tavalyi első tizenegy hónapban
– hibrid meghajtású volt, 2111 tisztán elektromos autó
(60%-os növekedés a tavalyhoz képest), 796 pedig
plug-in típusú jármű (+129,4%). (Agerpres)

Megállapodtak az Egyesült
Királyság és az EU kapcsolatrendszerének feltételeiről

Megállapodás született az Egyesült Királyság és az
Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről – jelentette be csütörtök délután a londoni miniszterelnöki hivatal. A Downing Street tájékoztatása
szerint vám- és illetékmentességre épülő szabadkereskedelmi megállapodás jött létre. Boris Johnson miniszterelnök szóvivője hangsúlyozta: ez az első ilyen
jellegű szabadkereskedelmi szerződés, amelyet az
EU külső országgal kötött, és mindkét fél számára ez
az eddigi legnagyobb értékű kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás. Az illetékes felidézte, hogy az
Egyesült Királyság és az Európai Unió kereskedelmének értéke tavaly 668 milliárd font volt. A szóvivő
kiemelte azt is, hogy a jövő héttől – a brit EU-tagság
januári megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejárta után – az Egyesült Királyság beszünteti az emberek szabad mozgását
biztosító uniós szabadságjog érvényesítését, és pontozásos elbírálási rendszerre épülő bevándorlási szabályozást léptet életbe. (MTI)

A tervektől a valóságig

(Folytatás az 1. oldalról)
mandátumnyi idő alatt az ígéret töredékét sem sikerül
teljesíteni, máris kibújtak a felelősség alól.
Szintén érdekes rész e téren a kormányprogramban
a terelőutak kérdése, amelyekből ugyancsak több száz
kilométernyi került szóba, többek között a marosvásárhelyi is. Amelynek az elindításakor az akkori kormányfő
jött ide szalagot vágni. Még 2014-ben. Az illető azóta
kikopott a parlamentből, az úton dolgoztak három évig,
állítólag egyharmadnyi arányban van kész, de három
éve szerződést bontottak az építővel, azóta lényegi előrelépés nem volt. És akkor arról még nem is beszéltünk,
hogy ez jó esetben egy fél körgyűrű, nem egy egész. Ez
is segítene a városunk forgalmi gondjain, csak el kéne
már jutni az átadási szalagvágásig. Ám nagyon nem
mindegy, hogy az erre vonatkozó ígéreteket a döntéshozók minek szánják: karácsonyi ajándéknak vagy szilveszteri tréfának. Mindkettőnek most a szezonja, de a
hosszú távú vonatkozásaikban nagy az eltérés.
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Búcsú Kedei Zoltántól

Bölöni Domokos

Üzenet a feltámadáshoz

Hiánya akkor lesz észbontó, mikor jelenléte fájdalomként jelentkezik.
Nem kifelé indult a világból, hanem befelé, mintha ősei lábán járna, s a Kárpátok karéja felől érkezve mezítelen talppal
tapasztalná a föld melegét és hűvösét, a mélységek dobogását, a magasság sasparancsait.
Fajtáját és szeretteit programszerűen bántották és tiltották ki kupolás rablók alig megkaparintott transzilván paradicsomukból, kicsi
örömeit csak gyermekien felnagyítva érezhette magának a hamis történelem ködképei
közötti ritka villanásokban –, és elhivatottságát is kerékbe törték; népe tanítója sem lehetett, művészeti kifejlődése hiú ábrándnak
bizonyult; gyalogszekéren dobigálta a jégkéreg alatti rossz-sors faluról falura; végül a
kényszerlakhely rulettje juttatta olyan muszáj-édeni helyzetbe, ahol Isten nagy munkáját, a Teremtést a művészi alkotás ihletében
megtapasztalhatta, és érezhette: beért; minden gáncs ellenére mégis alkotó, mégis művész, és törekvése csúcsán bonthatja ki, ha
szerényen is, a négysarkú zsebkendőt diadalzászló helyett, amelyre Böske, a hűséges feleség ezt hímezte: Ez az én áldott uram,
Kedei Zoltán, a festő!
Érzékeny lelke sokat és sokszor szenvedett
és senyvedett többnyire valós, olykor vélt sértések, elhallgatások, klikkes kiszorítások,
hallgatólagos marginalizációs trükkök miatt.
A művészélet gyakori fájdalma őt sem kímélte –: amikor a magát egyetlen és igazinak
tartott kényelmi csukorék, a szent és érthetetlen kánonra hivatkozva, nem kíván tudni róla,
vagy ha mégis, csupán a „futottak még” ka-

tegóriában vesz tudomást a nem tetsző kortárs alkotó műveiről...
Tág szívvel várta, hogy a kilencedik évtized elhozza végre a megérdemelt befogadást;
nagy kiállítása szeretett városában, illetve a
magyar fővárosban, pompázatos képalbuma
(Imre Lídia: Egy élet-paletta színei) minden
valószínűség szerint a csúcsra érés minden
korábbi bánatot felülíró örömét, boldogságát
jelentették a számára.
Nagy bánata, hogy a szeretett VÁR-LAK
már hiába várja, hiszen a pandémia lelakatolta a marosvásárhelyi várba vezető serény
sétáit, elduggatta alkotói ösvényeit: bizonyára
hozzájárult végtelen szomorúságához. Tárlatok, irodalmi estek, kötetbemutatók, szerzők
és előadók házigazdájaként lehetett a mi igazi
Zolti bátyónk. És amikor a végzet megfosztja
az embert legdrágább és legkomolyabb játékától, jóvátehetetlen sebet ejtve: a lelkünket
zárja ólomkoporsóba.
Egy időre megmaradt a virtuális tér. Rokonszenves egyénisége, már-már hihetetlen
szerénysége, vonzó lelkülete nagy pártoló
tábor kezdvencévé tette a világhálón. Gyermekein, unokáin, rokonain kívül azonban
végtére már csak ők, a tántoríthatatlan rajongók maradtak vele, és persze néhány makacs
levelező, aki minden megmozdulására olthatatlan szeretettel válaszolt.
Éreztem mindabból, amit/amiket az utolsó
napokban fölposztol/t, hogy voltaképpen képekben és lírai vallomásaiban – hagyatkozik.
Nemcsak legközelebbi kedves szeretteinek,
hanem valamiképpen nekünk, az Őt annyira
kedvelő s most gyászoló fogadott gyermekeinek is.
Azt hagyta ránk, hogy ne kezdjük a gondolatot tagadással. Kezdjük igenlő szeretettel

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományés Technológiai Egyetem Magyar Tagozatának oktatói megrendüléssel vették tudomásul a szomorú hírt, hogy dr. Pávai
Zoltán egyetemi tanár, patológus főorvos 2020. december 24én hajnalban, hosszas szenvedés után, örökre eltávozott közülünk.
Pávai Zoltán korán, az oklevélszerzés után egy évvel lett
egyetemi oktató a MOGYE Anatómia Tanszékén. 1992-től
bejárta a felsőoktatás ranglétrájának teljes útját, 2007-től
egyetemi tanárként dolgozott, lelkes, elhivatott kutatómunkát
végzett, számos doktorátusi tézist irányított. Szókimondó természetű, a súrlódásokat is vállaló, a tagozati önállósodásért
vívott küzdelmek aktív résztvevője, fáradhatatlan szervező
és élénk tudományos érdelődéssel felruházott kolléga, barát
és pedagógus volt. Ellenzéki alkata még diákkorában alakult
ki, egyik vezéralakja volt az 1990-es marosvásárhelyi diáktüntetésnek. Az 1980-as évek második felében működtetett
nagy sikerű Communitas művelődési kör társszervezője, széles körű művészeti, irodalmi, néprajzi érdeklődésű, kivételes
kvalitású, igazi erdélyi magyar értelmiségiként ismertük. Halálával a marosvásárhelyi felsőoktatás magyar közösségét pótolhatatlan veszteség érte. Helytállása, élni akarása,
tehervállalásai mindnyájunk számára példaként szolgálnak.
Emléke maradjon örökké közöttünk!
AMOGYTTEMagyarTagozatánakvezetősége,
dr.NagyElődrektorhelyettes

Búcsú a pályatárstól

Nagy megrendüléssel búcsúzom a közülünk korán eltávozó, élete 55. esztendejének karácsonyán immár az angyalokkal beszélgető Pávai Zoltán tanártársamtól, anatómus
professzortól. Jelképesnek tartom azt, hogy földi életének a
végnapjai a romániai rendszerváltás évfordulójára tevődtek.
Nemcsak termetében és arckifejezésében volt szikár, hanem

az egész világot. Mert a fájdalom is arra
vezet, amerre az Isten ujja mutat.
Drága Zolti bátyó, az ég van veled. Integetnek képeidről a tájak, az emberek, a
vihar és az ég, integet édes szülőfalud,
Rava, ahol a mennyországod kezdődött, és

ahová már csak angyalként térsz néha viszsza.
És intőn, figyelmeztetőn, hívogató boldogsággal integet a Lélek. A viaskodó, önmarcangoló, világfájdalmú, Jézus-arcú örök Lélek.
Isten segítsen a rendes feltámadáshoz!

Elhunyt prof. dr. Pávai Zoltán egyetemi tanár
(1966–2020)

jellemében is szálfaegyenes, miközben konok kitartással képviselte az igazságot, a szabadságot, a magyar orvosképzés
ügyét.
A román kommunista diktatúra legsötétebb éveiben,
1986–1989 között együtt szerveztük a marosvásárhelyi (akkoriban tirgumuresi) orvostanhallgatók Communitas körét.
Összesen félszáznál több erdélyi értelmiségi előadót hívtunk
meg kéthetente a minket megfigyelő és időnként egy-egy
„beszélgetés” során nekünk megrovó kérdéseket feltevő, lépéseinket követő állambiztonsági szerv célkeresztjében. „Ellenséges magatartásunk” ellenére nem esett bántódásunk, sőt
elérkezett a remény ideje: 1989 karácsonya. Sajnos 1990
márciusa is, amikor az ötödéves Pávai Zoltán orvostanhallgató a paritásos elvek mellett becsülettel kiálló, ülősztrájkot
tartó egyetemisták egyik diákvezére volt. Egyenes, megalkuvások nélküli helytállása olyannyira tiszteletre méltónak
bizonyult, hogy az orvosdoktori diplomája megszerzését követő évben, 1992-ben felvételt nyert a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatói közösségébe. Közel
három évtizeden át a marosvásárhelyi orvosképzés ügyét
szolgálta, mialatt egykori elveit sohasem adta fel. Szakmai
és emberi példamutatása örökmécsesként pislákol továbbra
is. Isten veled!
Prof.dr.ÁbrámZoltán,
azÁOKdékánhelyettese

A Tanár úr emlékére

2020. december 24-én hajnalban elhunyt dr. Pávai Zoltán,
számunkra, a MOGYE Anatómiai és Fejlődéstani Tanszékének munkatársai számára a Tanár úr. Hatalmas veszteség ért
minket, kollégákat személy szerint, a tanszéket, az intézményt, az erdélyi magyar egészségügyi felsőoktatást. Mélységesen emberséges embert, barátot, tanárt, kutatót, orvost,
munkatársat veszítettünk el. A Tanár úr mindig élni fog a szívünkben.
Pávai Zoltán 1966. május 16-án született Aradon, majd
onnan érkezve felvételizett sikeresen a MOGYE Általános
Orvosi Karára, amelyet 1991-ben végzett el. Mindjárt a rákövetkező évben egyetemi gyakornok lett a MOGYE Anatómia Tanszékén, majd sorra végigjárta az egyetemi oktatói
hierarchiát: 1995-től egyetemi tanársegéd, 1999-től egyetemi
adjunktus, 2003-tól egyetemi docens és végül 2007 júniusától egyetemi tanárrá lépett elő. Ugyanakkor doktorátusvezetői jogot is nyert, és 12 doktorandusz tudományos
munkásságát irányította. Oktatói munkáját inkább hivatásnak
tekintette, széles körű érdeklődése és kiemelkedő műveltsége
képessé tették arra, hogy hallgatóságát lebilincselve mélyreható magyarázatokkal szolgáljon mind a gyakorlati, mind az
elméleti órákon. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a hallgatók
rendelkezésére álljon megfelelő minőségű bibliográfiás
anyag, és ennek teljesítésére irányuló tevékenységének eredménye több mint 10 jegyzet és egyetemi tankönyv.
Mindezekkel párhuzamosan patológus rezidens orvos lett,
majd 1995-ben patológus szakorvos, végül 2003-ban pato-

lógus főorvos. A rezidensképzés alatt és az azt követő időszakban a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház Patológia Osztályán dolgozott.
Külön említést érdemel széles körű tudományos kutatói és
témavezetői tevékenysége. Pályája során több mint 65 kiemelkedő tudományos cikk és több mint 80 kivonatos munka
szerzője vagy társszerzője. Számos államvizsga-dolgozatot
vezetett, hasznos tanácsokkal látva el végzős diákjait. Szakértőként részt vett országos kutatásszervező intézetek munkájában, tagja volt több neves szakfolyóirat
szerkesztőbizottságának és a Romániai Anatómusok Társasága vezetőségének. Posztgraduális képzések és országos
szakmai kongresszusok szervezésében vett részt. Egyetemi
szinten részt vett a Kari Tanács, Szenátus és Tanszéki Tanács
munkájában. Több nemzetközi és országos kutatási projekt
résztvevője és vezetője volt. Számos külföldi kutatóúton, továbbképzőn és szakmai tapasztalatcserén vett részt.
Úgy éreztük, hogy mindezek mellett a Tanár úr számára
más dolgok is kiemelkedő fontosságúak voltak. A külföldi
szakmai tapasztalatcseréken hamar felismerte az immunhisztokémia és később a molekuláris biológia jelentőségét. Hazatérve a Tanár úr vezette be Marosvásárhelyen az
immunhisztokémiát mint diagnosztikai módszert a patológián, és mint kutatási módszert a MOGYE-n. Ennek
jegyében létrehozta a Maros Megyei Kórház Patológia Osztályán az immunhisztokémia-laboratóriumot, amelynek vezetője volt. Ezt a gondolatot továbbfejlesztve létrehozta és
vezette a MOGYE Anatómia Tanszékének immunhisztokémiai és molekuláris biológiai kutatólaboratóriumát.
Elmondása alapján nagyon fontos volt számára a Communitas magyar irodalmi kör megalapítása és fenntartása, valamint az, hogy a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
alapító tagjainak egyike lehetett. Mindig kiállt elvei mellett,
és mindig nyíltan hangot adott véleményének. Emiatt néha
még „bajba” is került, de soha nem rettent vissza, és nem adta
fel az általa helyesnek gondolt elvek védelmezését. Emberségből, gerincességből, igazságszeretetből, kiállásból, bátorságból mindnyájunknak feladta a leckét, és magasra tette a
lécet.
Szerteágazó munkaköri tevékenysége mellett példaértékű
apát ismerhettünk meg, akinek a szemében szeretetet és büszkeséget fedezhettünk fel, amikor gyerekeiről tett említést.
Miként búcsúzzunk, hiszen mindez túl korán történik?
Nem mondhatjuk, hogy hirtelen, hiszen a betegséggel bátran
szembenézett, és harcolt az életért. Elűzhetetlen társként mellészegült e kegyetlen kór, és pont azt emésztette és morzsolta
apró darabokra belőle, ami igazából ő maga volt: szabad szellemű, egyedi humorú, szemléleteiben néha különc, de mindig
szerethető tanár, barát, kolléga, orvos. Nekünk, tőle búcsúzó
kollegáknak és volt diákjainak Ő nemcsak kolléga volt,
hanem mentor, barát, főnök is.
Nyugodjon békében!
Emlékét őrizni fogjuk.
AMOGYEAnatómiaiésFejlődéstaniTanszékének
munkatársai
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Tizenöt éve nem volt ilyen esélye Romániának
– Beszélgetés Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel –

Mózes Edith

– Az EU-s költségvetés és helyreállítási alap kapcsán elért brüsszeli
megállapodást minden érintett a
saját győzelmeként tálalja. Valójában mind a korábban vétót lebegtető magyar és lengyel kormány,
mind a jogállamisági mechanizmushoz ragaszkodó fél lépett egyet
hátra.
– A hét évre szóló költségvetéssel, a helyreállítási alappal és a jogállamiság
mechanizmusával
kapcsolatos megegyezés tipikusan
uniós kompromisszum, amely által
minden fél eléri a számára legfontosabb célkitűzéseket, ugyanakkor
mindenkinek engednie kellett a
saját elvárásaiból. A csomag tüskés
része a jogállamisághoz kötődő feltételrendszer, amely kapcsán az Európai Parlament baloldali többsége
előre szaladt, és olyan rendszerről
hozott döntést, amely túllépi az EU
intézményeinek hatásköreit, amelyeket az alapszerződésben rögzítettek. Ez a vita többéves múltra néz
vissza, a mostani kompromisszum
azért jó, mert a rendelet hatályba lépése után Lengyelország és Magyarország vagy akár más
tagállamok is az Európai Bírósághoz fordulhatnak, kérve a jogalap
megállapítását és a rendelet tartalmának normakontrollját. Erre az eljárásra számtalan precedens van,
például a Minority SafePack regisztrálását is elutasította az Európai Bizottság (EB), a kezdeményezők a bírósághoz fordultak, végül bírósági rendelet kötelezte az EB-t, hogy elfogadja a
kisebbségvédelmi kezdeményezést.
Hasonló döntésre számítok ebben
az esetben is, hiszen mindenki számára teljesen világos, hogy az Európai Parlament által a baloldali
többséggel megszavazott feltételrendszer feszegeti az uniós alapszerződések kereteit. A jogállamiság feltételrendszer-tartalmával
kapcsolatos bírósági döntés az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre nézve is kötelező érvényű
lesz.
– A nemrég lezajlott EU-csúcson
végül a jogállamisági rendelethez
egy záradékot csatoltak, amely lényegében felfüggeszti a január 1jén hatályba lépő jogszabály
alkalmazását az Európai Unió Bíróságának döntéséig.
– A kompromisszumot tartalmazó záradéknak négy pontja van.

Az első megállapítja, hogy a jogállamisághoz kötött feltételrendszert
akkor lehet alkalmazni, amikor az
EU költségvetése veszélybe kerül
korrupció, hűtlen kezelés vagy
érdek-összeférhetetlenség miatt. A
második pont rögzíti, hogy a feltételrendszernek igazságosnak, pártatlannak kell lennie, egyenlően
kezelve a tagállamokat. A harmadik
pont szerint az EB alkalmazási
irányelveket fog kidolgozni a feltételrendszer kapcsán, figyelembe
véve az Európai Bíróság leendő
döntését. Addig nem javasolnak
semmilyen intézkedést egyetlen
tagállam ellen sem, amíg ki nem
dolgozzák ezeket az alkalmazási
irányelveket. A negyedik pont szerint a szubszidiaritás elvét figyelembe kell venni, ez azt is jelenti,
hogy az unió alapszerződéseiben lefektetett tagállami kompetenciákat
nem lehet áthágni. A záradék fontos
hozama, hogy kizárja vagy legalábbis nagymértékben csökkenti
annak esélyét, hogy politikai indíttatású eljárás születhessen egy tagállam ellen.
– Winkler Gyula korábban azt
mondta, jó megállapodás született
az uniós költségvetésről, miután az
Európai Unió Tanácsának német
soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói ideiglenes kompromisszumra jutottak a 2021 utáni,
következő hétéves pénzügyi keretről
és az európai költségvetés új saját
forrásainak bevezetéséről szóló politikai megállapodás kapcsán, és támogatásra javasolja az Európai
Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a következő hétéves költségvetésről
kötött
politikai
megállapodását.
– Ezt az értékelést júliusban, a rekordhosszúságú, szinte ötnapos európai csúcs után fogalmaztam meg,
ma is az a véleményem, hogy a
megállapodás Románia, így Erdély
számára is előnyös. Sikerült megmenteni a kohéziós politikát, és jelentősen emelni országunknak szánt
támogatási összegeket. Megtartottuk a közös agrárpolitikát (KAP),
amelyet sokan támadtak, különösen
Nyugat-Európából. Továbbra is dolgozunk a KAP reformján, az erről
szóló vita 2021-ben is még javában
zajlani fog, de addig is átmeneti
időszakot határoztak meg. A következő két évben nem változik a támogatáspolitika, az erdélyi gazdák
nagyobb területalapú támogatást

kapnak és jelentős összegű fejlesztési pénzt pályázhatnak meg.
– Ön azt is nyilatkozta, hogy Románia jól jár a megnövekedett költségvetéssel, ám a választások után
megalakuló kormánynak „fel kell
kötnie a gatyáját”, hogy a korábbi
éveknél hatékonyabban bonyolítsa
le a lehívást.
– Jelentősen megnövekedhetnek
a Románia számára elérhető uniós
források, viszont ezzel arányosan
óriási kihívás előtt is állunk. Azonnal és látványos mértékben növelni
kell a teljesítményt az uniós források felhasználása terén. A 2014–
2020 közötti időszakra szóló
költségvetési ciklusban Románia
számára 23 milliárd eurós kohéziós
alap áll rendelkezésre, ebből a mai
napig, vagyis 7 év alatt mindössze
10 milliárdot sikerült elkölteni, ami
a teljes keret 44 százalékát jelenti.
Három évünk van a további 13 milliárd euró lehívására, három év alatt
többet kell teljesíteni, mint az előző
hét évben összesen. Ráadásul úgy,
hogy több más finanszírozási forrást is kezelni kell. Beindul a 2021–
2027 közötti új uniós költségvetés,
több mint egymilliárd euró érkezik
a régiók támogatására a REACT
EU-programból, folytatódik a válságkezelés a munkapiaci intézkedéseket finanszírozó SURE uniós
program révén, beindul a helyreállítási és rezilienciaépítési program
mindkét összetevője a vissza nem
térítendő és a kölcsönalapú támogatásokkal. Felsorolni is sok, amit kezelni kell a következő években,
pont emiatt az RMDSZ a stabil és
teljesítményorientált kormányzás
híve. Tizenöt éve nem volt ilyen
esélye Romániának, hogy 2024-ig
nem lesznek választások, négy teljes évig nem a választásokra, nem a
politikai harcra, hanem a válságból
való kilábalásra, az építkezésre és a
fejlődésre lehet összpontosítani.
Kötelességünk ezt a lehetőséget kihasználni.
– Az Európai Parlament a költségvetés növelése mellett kardoskodott, ezért nem fogadta el júniusban
a kormányfők megállapodását, viszont a mostani megegyezés révén
több pénz jut európai programokra.
– Az állam- és kormányfők júliusi egyezsége olyan emblematikus
uniós programok finanszírozását
csökkentette volna, mint az Erasmus+, az Európai Horizont vagy a
Kreatív Európa. Ezek a programok

Erdélyben is fontosok, sok ezer fiatal, pedagógus, oktató vett részt
Erasmus-programban,
hasznos
szakmai tapasztalatot szerezve, kapcsolati hálót erősítve. Az EU kutatási programja által meghirdetett
pályázatok nélkülözhetetlenek az
egyetemi központjaink számára.
Minden egyezmény, bármennyire
jó, mindig javítható, ezért lépett fel
az Európai Parlament ezeknek a
programoknak az érdekében, új források megnevezésével érte el, hogy
javítsák a közös uniós programok
finanszírozását.
– Az EP 39 milliárd eurós növelést szeretett volna elérni, ennek egy
része megvalósult: 16 milliárd euróval nő a hétéves költségvetés. A
növekedés azonban nem más programok rovására történt, hanem az
Európai Versenyhivatal által beszedett bírságok egy részéből fedezik.
– A költségvetési vita az Európai
Parlamentben is olyan, mint a nemzeti törvényhozásokban. Általában,
amikor egy képviselő új költségvetési tételt vagy meglevő tételhez növekedést javasol, akkor meg kell
jelölnie a forrást is, hogy honnan
lesz rá fedezet. Ezt tettük az Európai Parlamentben is, a 16 milliárd
euró értékű finanszírozási növekedést az előbb említett programokhoz az Európai Versenyhivatal által
beszedett bírságok összegéből finanszírozzuk. Emellett más tartalékforrásokat is találtunk, például
2,5 milliárd eurót azonosítottunk
be, amely a költségvetés eredeti formájában tartalékként szerepelt.
– Romániának 46,4 milliárd euró
jut a hétéves költségvetésből, ehhez
hozzáadódik a 33,5 milliárd euró a
helyreállítási programból, így jön ki
a közel 80 milliárd euró, amiről
nyáron Klaus Iohannis elnök beszélt. Vagyis az országnak jövőtől
kétszer annyi alap áll a rendelkezésére, mint az elmúlt egy-két évben,
megduplázódik a lehetőség, viszont
ezeket a pénzeket nem utalják egy
számlára, hanem programok alapján lehet megszerezni.
– Óriási a kihívás. Évek óta beszélünk az uniós források jobb, hatékonyabb felhasználásáról, eddig
szerény eredményekkel. A nyomasztó bürokrácia, a digitalizáció
hiánya, a központosítás és a gyenge
tervezési kapacitás gátolják a teljesítmény javítását. A közbeszerzési
törvény minden polgármester és
vállalkozó rémálma. Az elmúlt hónapokban pozitív intézkedések is
napvilágot láttak, amelyek az ország közigazgatási kapacitásának
növelését célozzák. Ezek között
legfontosabb a regionális operatív
program decentralizálása, amelyet
az RMDSZ is hosszú ideje szorgalmaz. Persze ezúttal is a lehetőség
óriási kihívás is egyben, hiszen a regionális fejlesztési ügynökségek
irányító hatóságokká válnak, ehhez
a teljesítményt is növelni kell, szakértőket alkalmazva, új módszereket
bevezetve. A teljesítménynövelés
mellett mentalitásváltásra is szükség van. Tapasztalatból tudjuk,
hogy ezt könnyebb kimondani, mint
megvalósítani. A leggyengébb láncszem a digitalizáció, láthatóan nehézségekbe fog ütközni nemcsak a
felszereltség
terén,
hanem
a humán erőforrás képességeit tekintve is.
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– A megállapodás során négy új
bevételi forrásról döntöttek. A műanyagokra kivetett adó már jövő
évtől érvényben van, megvan rá a
törvényes alap. A digitális gazdaság
nagy szereplőire kivetendő adó
rendszerét még ki kell dolgozni. Hasonlóképpen a pénzügyi tranzakciós
adóra sincs még törvény, ám nem
akarják fenntartani, hogy a globális
pénzpiacokon óriási összegeket
mozgatnak, de a cégek elkerülik az
adózást. A szén-dioxid- kibocsátás
kereskedelmi rendszerére kivetendő
adórendszert 2023-ig kell kidolgoznia az uniónak.
– Az Európai Parlament által
évek óta szorgalmazott nagyon fontos döntés, hogy kötelezően új bevételi forrásokat kell bevezetni a
jelenlegi ciklusban. Erkölcsi szempontból is megalapozott, gondoljanak csak arra, hogy az EU 750
milliárd euró értékű hitel felvételéről döntött azért, hogy gyorsan kilábalhasson az unió a gazdasági
válságból. Ezt a kölcsönt harminc
év alatt, 2028 és 2058 között fogjuk
visszafizetni. Vagyis a mai nemzedék veszi fel a hitelt, amit a gyermekeink,
unokáink
fognak
törleszteni. Az uniós költségvetés
jelenlegi szabályai szerint a kölcsön
visszafizetése a tagállamok jövőbeli
hozzájárulásából történne. Ezen
változtat az új szabály, amely szerint a hitelt új, ma még nem létező
uniós jövedelemből fogjuk visszafizetni, és nem a következő generáció zsebéből. Nem lesz könnyű a
törvényhozási folyamat, a pénzügyi
tranzakciós adóról vagy a kibocsátások megadózásáról már évek óta
vitázunk az EP-ben. Most új helyzet
állt elő, határidők vannak, ezért én
abban bízom, hogy a jogalkotási folyamat sikeres lesz.
– Az elmúlt években sok vita folyt
a jogállamisági mechanizmusról,
hogy milyen feltételrendszer szabályozza azt az unióban. A jelenlegi
megállapodás során történt előrelépés, felgyorsították a folyamatot, és
szabályozták, hogy a megvonások
ne történhessenek a kedvezményezett állampolgárok rovására.
– A jogállamiság mechanizmusáról szóló vita valóban nem új keletű,
és a következő években sem fog leállni. Tudomásul kell venni, hogy
2019-ben az európai választópolgárok úgy szavaztak, hogy baloldali
többség uralkodik az Európai Parlamentben. A jogállamiságról szóló
vita folytatása továbbra sem lesz
mentes a populizmustól és a demagógiától. Az Európai Bíróság döntése a szokásos körülmények között
két év múlva várható, gyorsított eljárással is legalább 7-8 hónapot
vesz fel. A bíróság értékelni fogja a
Parlament javaslatát, mely szerint,
ha egy tagállam ellen megvonásokat alkalmaznak, a kedvezményezett állampolgárok – gondoljanak
itt a gazdákra, az Erasmus-programokban részt vevő diákokra stb. –
számíthassanak az elnyert támogatásra, hogy tudják, minden körülmények között megkapják a
finanszírozást. Ezzel együtt a jogállamisági mechanizmus konkrét
működtetését, ennek minden vonatkozásában, a bírósági döntés alapján fogja majd véglegesíteni az
Európai Bizottság. A Parlament
nyomásgyakorlása folytatódik, ezt
máris láthattuk a decemberi plenáris
ülésen.
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A karácsonyi ünnepkör népszokásaiból

Apró szentek és nagy örömök aprószentek napján

A karácsonyi ünnepkör egyik
jeles dátuma december 28-a,
aprószentek napja. Aprószentek napjához Európa-szerte
gazdag egyházi és népszokáshagyomány
kapcsolódott.
Legismertebb a vesszőzéssel,
virgácsolással, korbácsolással
járó aprószentekelés, melyet
változatos formákban gyakoroltak és éltetnek napjainkban is erdélyi, különösen
székelyföldi néprajzi tájainkon.

Dr. Barabás László

Vesszőkkel, zöld ágakkal: egészséget,
növekedést és sok egyéb jót
Máig féltve őrzöm a marosszéki
Székelyhodosról Máthé Jóska aprószentekelő vesszőjét, ami nem is
vessző, hanem nyolc vékony fűzfaágból összefont ostornyaláb. Nagyapjával fonták aprószentek napjára
öt évvel ezelőtt. Ezzel járta végig a
tízéves fiú a rokonokat, ismerősöket
és minden családot, ahol kislány is
volt a háznál, barátjával, Jánosi Szilárddal. Hozzájuk csatlakozva bepillanthattunk e népszokásunk mai
életébe, átélhettük a vesszőzőkkel,
mustármaghintőkkel, valamint a
megvesszőzöttekkel annak szép
rendjét. A mustármagot csak szóban
említették, hogy hozták volna, a
vesszőkkel cselekedtek is: finoman
megérintették a kislányok hátulját,
miközben ezt mondogatták: „Aprószentek, Dávid, Dávid! Nagyot
nőjön a leány!”Az anyukáknak
pedig ezt: „Aprószentek, Szent
Dávid! Egészséggel viselje!”. Mindenütt jól fogadták őket, öröm sugárzott az arcokról. Kínálták is
mindenfélével, igaz, legjobban az
aprópénznek örültek.
Sokáig őriztem két másik aprószentekelő „tárgyi dokumentumot”
is az ezredforduló idejéből, de azok
már elszáradtak. Az egyiket az udvarhelyszéki Varság gyermekeitől
kaptam. Az kirügyeztetett fűzfavessző volt, zöld borókafenyőágak
(borsika) közé téve. Hosszú köszöntő versüket is lejegyeztem, íme
néhány sora: „Mi is elindultunk Heródes nyomdokán,/ Nem karddal,
nem fegyverrel,/ Hanem kis gyönge
vesszőcskékkel,/ Hogy megszenteljük e napot,/ Az ártatlan Jézusnak
pártfogói vagyunk”. A másikkal a
szomszédos Zetelaka legényei ajándékoztak meg, amikor aprószentek
napjára virradólag végigjárták a
leányos házakat, és megengedték,
hogy néhány helyre mi is elkísérjük, ha már „dokumentálódni” szeretnénk. Az ő vesszőzőszerszámuk
télen is zöld borsikaágakból összerakott, afféle dús vesszőnyaláb volt.
A zetelaki legényekkel házról
házra, leánytól leányig ismétlődő
szertartásos, dramatikus játéknak
lehettünk tanúi. Karácsonyi szent
énekkel kezdték a kapu előtt vagy
az ablak alatt, aztán egy „hallgatót”
fújtak, végül egy „gyors csárdást”.
Ennek éneklésekor felgyúlt a házban a fény, jelezve, hogy fogadják

Jobbágytelki aprószentekelők

Családi aprószentekelés

őket. Bent hosszú köszöntőt mondott a szószóló legény, aztán szóban
mustármagot szerettek volna hinteni, de inkább egymás után vagy
egyszerre többen, egészséget kívánva, a zöld ágakkal megveregették a leányok hátulját. Azok
nemhogy haragudtak volna ezért,
sőt! Megkínálták a legényeket
inni-, ennivalóval, és szalagot kötöttek a vesszőjükre. Régebb egész
jelrendszere volt annak, hogy melyik legénynek milyen színű szalagot kötött a leány, és az mit jelentett
a kapcsolatukban.
A bibliai aprószentek, vesszőzés
és mustármaghintés
A bibliai karácsonyi történet szerint az aprószentek azok a két éven
aluli fiúgyermekek, akiket Heródes
király megöletett Betlehemben a
napkeleti bölcsek látogatása után,
azzal a szándékkal, hogy a megszületett Messiást is elpusztítsa. Az
egyház vértanúként tisztelte az
aprószenteket, és a naptárkészítők
közvetlenül a karácsonyi ünnep
utánra, december 28-ra rögzítették
emléknapjukat. A mai ember számára furcsának tűnhet, hogy az
aprószentekelésben egészséget, növekedést és termékenységet biztosító rítuscselekvést is gyakoroltak,
és hasonló értelmű varázsszövegeket mondtak, nemcsak e fenti változatokban, hanem úgy általában. De
ezen nincs mit csodálkoznunk, legtöbb kalendáris ünnepi népszokásunk igen összetett, többrétegű,
többjelentésű, többfunkciójú kulturális jelenség. Az Élet, a Növekedés
és az EGÉSZSÉG biztosításának
ősi, rituális mentalitása, óhaja és
cselekvésmódja itatódott át a betlehemi gyermekgyilkosságra való
emlékezéssel és emlékeztetéssel.
De nem akármilyen vesszőkkel lehetett ám egykor aprószentekelni!

Az aprószenteki vesszőket a középkorban az egyház megszentelte,
szentelménynek tartotta, megáldotta, és ezt az áldást közvetítették
a vesszőzéssel. Azt is kiderítették a
kérdéssel behatóbban foglalkozó
szakemberek, hogy már a 15. századi egyházi iratokban olvashatunk
a magyar népi aprószentekelésről,
nem éppen dicsérőleg, mondván,
hogy „sok rosszat és bűnös dolgot
kevernek ehhez a szokáshoz”.
Ugyancsak bibliai eredetű az aprószentekelés másik eleme, a mustármaghintés vagy mustármagkérés.
Ezt a mustármagról szóló evangéliumi példázat (Máté 13.31-32) ihlette, hiszen a legkisebb a magok
közül, mégis akkora fává nő, hogy
az égi madarak fészket rakhatnak
reá, a gyermekek és Isten országának növekedését is példázza.
Az esztendő egyik
legmozgalmasabb napja
Nézzünk körül erdélyi, különösen székely falvainkban e vesszőző
és mustármagozó aprószenteki
napon. Kik, hol és milyen formában
gyakorolták úgy száz évre visszamenőleg? És mostanában mi célból
fognak vesszőt, és akarnak mustármagot kérni vagy hinteni? Az elmúlt
évtizedekben
végzett
gyűjtésünk és az idevágó szakirodalom alapján röviden úgy lehetséges
valamennyire átfogó képet nyújtani,
ha a területi és a felekezeti hovatartozás mellett aprószentekelő napunk időrendjére, a résztvevőkre és
a cselekmények kinyilvánított vagy
mögöttes üzenetére irányítjuk figyelmünket.
Vesszőzés korán reggel a családban, rokonságban. Ez lehetett az
egyik legrégebbi formája, amint
arról Bod Péter tudós prédikátorunk
is megemlékezett a 18. század közepén: „Ezen a napon a gyermekecskéket jó reggel vesszővel
megütögetik az Atyák vagy mások
annak emlékezetére, hogy a gyermekek szenvedtek Krisztusért, s
ezeknek is szenvedni kell a világi
életben”. Nos, az elmúlt száz vagy
ötven évben már nem kellett szenvedni a vesszőzéstől, hiszen gyöngéden és játékos formában zajlott
mindenütt. A családban történő
vesszőzés a protestáns hagyományú
székely mezőségi, nyárádmenti,
Kis-Küküllő menti, sóvidéki falvakra volt inkább jellemző. Legtöbb helyen viszont már csak az
idősek gyakorolták, de a gyergyói
katolikus falvakban az ezredfordulón is élő családi népszokás (például Gyergyóújfaluban, Gyergyóremetén). Ide sorolhatók azok a változatok is, amelyekben nem a szülők vesszőzték meg gyermeküket,
hanem ezt rokonra vagy szom-

szédra bízták. Oda küldték a fiúgyermeket mustármagot kérni, ezt ő
kellett megkeresse, például az ágy
alatt, s amíg keresgélte, vesszővel,
seprűvel a fenekére vertek, aztán jutalmul megajándékozták. Ez is a
protestáns falvak sajátossága (például Szabéd, Szentgerice, Márkod,

Jól szolgáltak az aprószenteki vesszők

Kibéd, Sóvárad, Parajd). Legtöbb
helyen viszont már csak az idősek
emlékeznek erre is.
Délelőtt a gyermekek vesszőztek
vagy vesszőznek napjainkban. Itt
már a gyermekek kezében a vessző,
mint láttuk Székelyhodoson. A
vesszőzésben megtestesülő üzenetet
ők közvetítik, ők a végrehajtók.
Nem kis változás ez! A mustármagkérés pedig mustármaghintéssé
vagy legalábbis ennek szándékává
változik a Felső-Nyárád menti
Szentföldtől és Sóvidéktől kezdődően az udvarhelyszéki, gyergyói és
csíki falvakban. A köszöntők egyre
hosszabbak, és utalnak a bibliai történetre, szertartásosabb a vesszőzés
is (például Jobbágytelkén, Illyésmezőben, Atyhában, Varságon,
Oroszhegyen), de nem marad el az
egészségkívánó mondóka sem, például Gyergyóremetén: „Hogy az új
esztendőben meg ne varasodjék!” A
gyermekek általában hároméves
kortól tizennégy éves korukig aprószentekelnek, akkor egy-két év szünet következik, aztán legényekül
folytathatják. Kötelező fogadni
őket, és a húsvéti locsoláshoz hasonlóan adományokkal, leginkább
pénzzel ellátni.
A délután, este vagy éjszaka a legények ideje. A legények aprószentekelésének is többféle változata
van, de közös bennük, hogy ők csak
a leányos házakat keresik fel. Mehetnek egyedül is vagy ketten-hárman, de jellemzőbb, hogy
csoportosan, énekszóval, zeneszó-

val, ahogyan Zetelakáról jeleztük.
Az olyan nagy településeken, mint
Zetelaka vagy Varság, Oroszhegy,
Gyergyószárhegy, Gyergyóremete
vagy a távolabbi Nagykászon, több
korosztályú, jól szervezett legénycsapat aprószentekelt. Közülük
a besorozott regutáké, katonalegényeké volt a legfontosabb. A legénycsapatokat
a
leányos
családoknak fogadniuk illett, ha
megtörtént, hogy nem fogadták, a
legények elvihették jó messzire a
gazda kapuját (Zetelaka), vagy a
tyúkokat kezdték „varrogtatni”
(Jobbágytelke). Az esemény szokásrendje, forgatókönyve is (sok
helyi sajátossággal, játékos mozzanattal, párbeszéddel) hasonló a zetelakihoz.
Hadd álljon itt ezekből egyetlen
varsági példa.
A vesszőzést a beköszönő legény
kezdi, megfogja a házi leány kezét,
körbeforognak, s míg a hátuljára
ver a zöld ágakkal, a neki való mondókát recitálja: „Aprószentek,
Dávid, Dávid,/ Számos esztendőben/ Érjed aprószentek napját,/
Örömmel, egészséggel,/ Kedves
szeretőddel együtt”. Ez a példa is
jelzi, hogy a legények aprószentekelése az eddigieken túl újabb jelentésréteggel gazdagodott, a
párkapcsolattal, a szexualitással,
ahogyan ez más ünnepi népszokásaink esetében is megfigyelhető.
Felnőtt férfiak aprószentekelése.
Végül arról is szót ejthetünk, hogy
fél évszázaddal ezelőtt néprajzi vidékeinken a házas férfiak is eljártak
egyénileg vagy kisebb csoportban
aprószentekelni komák, barátok, rokonok családjához. Erre vagy korán
reggel került sor, hogy sokukat még

az ágyban találják, és ott vesszőzzék meg, vagy a délutáni, kora esti
órákban. Az asszonyok játékos
megvesszőzését kötetlen beszélgetés, poharazgatás követte. Mára ez
a szokásforma teljesen kimaradt
vagy szórványossá vált, de nem
mindenütt. Székelyhodoson az elmúlt évtizedben is jártak, összetársult hat-hét férfi, este kilenckor
indultak, hajnalig aprószentekeltek
„örömben, egészségben”, jókedvvel, de kikötötték, nem illik senkinek berúgni. A közösségi szabály az
íratlan törvény. Ez is egyik jelentésrétege az aprószentek ünnepének.
Aprószentekeljünk!
Heródes katonái fegyvereinek állítólag száznegyvennégy-ezer fiúgyermek esett áldozatul, de a
megszületett Megváltót nem sikerült megtalálniuk és elpusztítaniuk,
Mária és József Egyiptomba menekítette. A bibliai aprószentekre emlékező
erdélyi,
székelyföldi
gyermek, ifjú és felnőtt „apró
szentjeink”, a család, az édesanyák,
a leánykák és leányok a teljes közösség megmeneküléséről, megmaradásáról tettek és tesznek hitet,
vesszőikkel és zöld ágaikkal a közösség óhaját-vágyát sűrítik sok
örömmel kísért játékos szertartásba. Kicsiben benne emberi mivoltunk lényege. S hogy az idén, ez
újabb „heródesi időben” nem járhatnak, vagy csak szórványosan,
szűk családi körben élhetnek vele,
legalább gondolatban és érzelmekben aprószentekeljünk mindanynyian!
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Távozott az Újpest FC vezetőedzője,
Michael Oenning az új szakvezető

A szerb Predrag Rogan szerdán távozott az Újpest
FC vezetőedzői posztjáról, utódja a német Michael
Oenning lesz.
A június 1-jén kinevezett szakvezető szerda este, a
Zalaegerszeg 3-2-es legyőzése után az M4 Sport élő
adásában jelentette be, hogy ez volt az utolsó mérkőzése a fővárosi lila-fehérek kispadján. Riporteri kérdésre Rogan úgy fogalmazott, a vezetőséget kellene
megkérdezni távozása okairól.
„Ez volt az utolsó mérkőzés számomra, ma este lezárul az együttműködésem az Újpest FC-vel. Nagyon
nagy megtiszteltetés volt ebben a klubban dolgozni.

Magyarországonmárdolgozott
Az55évesOenning1999-benkezdteedzőipályafutását.ElőbbanémetU18-asésU20-asválogatott segédedzője volt, majd a Borussia
Mönchengladbachnál a holland Dick Advocaat
asszisztensekénttevékenykedett.Eztkövetőena
VfLWolfsburg,majdaVfLBochumésaz1.FC
Nürnbergedzőistábjánaktagjavolt.Magyarországonisdolgozottmár,hiszen2016és2018között
aVasasFC-telőbbazélvonalbantartotta,majda
következőévbenharmadikhelyigésEurópa-ligaselejtezőig vezette.Azóta a Magdeburg, majd a
görögAriszSzalonikitrénerevolt.

Mindenkinek köszönettel tartozom, a játékosoknak, a
szakmai stábnak, a vezetőségnek az együttműködésért,
és mindenkinek, aki hozzásegített ehhez az eredményhez” – nyilatkozta Rogan.
A szerb tréner emlékeztetett, hogy harmadik alkalommal dolgozhatott Újpesten, és amikor június elején,
hét fordulóval az előző idény vége előtt kinevezték, a
csapat nagyon rosszul állt a tabellán, de egy nagyon
sikeres időszak után a középmezőnyben zárt. „Büszke
vagyok arra, amit sikerült elérni, most azonban eljött
a váltás és a pihenés ideje. Természetesen a vezetőséget kell megkérdezni a döntés okáról” – szögezte le.
Rogan végül úgy vélekedett, a nagyon nehéz koronavírusos idők után kezd magára találni a csapat,
amely szerinte jövőre kiléphet az európai kupaporondra, mert játékoskerete erőssége alapján ott a helye.
A szerb tréner 23 bajnoki mérkőzésen irányította az
Újpestet, amely kilenc győzelem mellett hatszor döntetlenre játszott, nyolc alkalommal pedig kikapott
ebben az időszakban.
Az Újpest FC honlapjának szerda esti közleménye
szerint a klub vezetősége és tulajdonosa az elmúlt hónapok teljesítményét figyelembe véve döntött úgy,
hogy szerződést bont a vezetőedzővel. Januártól a
német Michael Oenning irányítja a csapatot, másodedzője Gál István lesz. Víg Péter és Babócsy András továbbra is a szakmai stáb tagja marad.

A hajrában pörögtek fel az események Kolozsváron

Gól nélküli döntetlenre játszott a
labdarúgó 1. liga idei utolsó mérkőzésén a Kolozsvári CFR és a CSU
Craiova. A két csapat így maradt a
dobogó harmadik, illetve második
fokán, a FCSB pedig megőrizte vezető helyét a tabellán.
A házigazdák támadó szellemben
kezdték a találkozót, a vendégeknek csak húsz perc elteltével sikerült megközelíteniük ellenfelük
kapuját, akkor azonban mindjárt
vezetéshez is juthattak volna, ám
Bălașa közeli lövése elkerülte a
kaput. Szűk negyedóra múltán
ismét a CFR kapujánál alakult ki
parázs jelenet, Mamut mintegy hat
méterről nem tudott túljárni Bălgrădean eszén.
Szünet után újra a kolozsváriak
léptek fel kezdeményezőbben, és
ezúttal veszélyes gólszerzési lehetőségig is eljutottak. Az 53. percben
Deac beadásából Burcă a rövid sarokra fejelt, a labda azonban kevéssel mellé ment. A hajrában
felpörögtek az események: a házigazdák tizenegyest reklamáltak, miJegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 15. forduló: Kolozsvári CFR – CSU
Craiova0-0
Kolozsvár, dr. Constantin
Rădulescustadion,zártkapu.
Vezette:RaduPetrescu(Bukarest).
Sárgalap:Susic(82.),Păun
(85.), Pereira (90.), illetve
Mamut(77.),Ofosu(81.).
CFR: Bălgrădean – Manea
(75.Susic),Vinicius,A.Burcă,
Camora–C.Deac,Soares(82.
Păun),Djokovic–M.Gîdea(9.
Chipciu,75.Pereira),Debeljuh,
V.Costache(81.Itu).
CSUCraiova:Pigliacelli–Șt.
Vlădoiu,Bălașa,Papp(70.M.
Constantin),N.Bancu–Nistor,
Ov.Bic,Cicâldău–V.Constantin (56. Bărbuț), I. Mamut,
Ofosu.

A televíziós közvetítésből kiragadott felvételen nem látszik egyértelműen, hogy a labda érintie vagy nem a gólvonalat a 89. percben.
Fotó: GSP

után Bălașa kezét érintette a labda,
majd Ovidiu Bic nagy erejű lövése
nyomán a keresztlécen csattant,
amit aztán a gólvonalról szedett
össze Bălgrădean. A vendégek edzője, Corneliu Papură a kapuban
1.FCSB
2.CSUCraiova
3.CFR
4.SepsiOSK
5.Clinceni
6.Tîrgoviște
7.Botoșani
8.Viitorul
9.UTA
10.Astra
11.Dinamo
12.Medgyes
13.Voluntari
14.Nagyszeben
15.Jászvásár
16.FCArgeș

15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
14
15
15

11
10
9
7
6
5
4
4
4
4
4
5
4
3
4
2

látta a labdát, és szóvá is tette a bírónál, hogy nem adta meg a gólt.
Sárga lap lett a vége, és mivel ez
volt a második, Radu Petrescu elküldte a kispadról a Craiova edzőjét.

Ranglista
1
2
4
6
7
5
6
5
5
4
4
1
3
6
2
5

3
3
2
2
2
5
5
5
6
7
7
9
8
5
9
8

37-15
19-9
18-6
24-13
16-10
12-12
21-22
19-19
13-25
21-21
18-18
19-26
20-25
16-21
14-35
14-24

34
32
31
27
25
20
18
17
17
16
16
16
15
15
14
11

MegváltedzőjétőlazFCVoluntari
KözösmegállapodássalszerződéstbontottazFCVoluntariésedzője,MihaiTeja.Afelekcsaknemegyévnyiegyüttműködésretettek
pontotamúlthéten,amialattaz1.ligábanszereplőalakulat35
mérkőzésen14győzelmet,5döntetlentés16vereségetkönyveltel.
A42évesszakvezetőneksikerültazélvonalbantartaniaacsapatot,
azonbanebbenazévadbannemtudtákmegvetnialábukataközépmezőnyben,ésváltozatlanulkiesésreállnak.

Az Újpest ötgólos meccsen
győzte le a ZTE-t

Az Újpest FC úgy győzte le 3-2-re a vendég Zalaegerszeget a labdarúgó
OTP Bank Liga 11. fordulójából szerdára halasztott mérkőzésen, hogy
háromszor jutott egygólos előnyhöz, a vendégek pedig csak kétszer tudtak
egyenlíteni. A kezdés után tíz percig az Újpest kezdeményezett, de a vendégek rendezték soraikat, és kiegyenlített mezőnyjátékkal folytatódott a
találkozó, amely során a kapuk nem forogtak veszélyben. A játékosok
mindkét oldalon inkább a védekezésre összpontosítottak, a támadásokra
kevés energiájuk maradt. A 35. percben váratlanul, egy szöglet után
Csongvai fejesével szerzett vezetést a házigazda, majd a 41. percben egy
visszatámadás után a Banait megzavaró Könyves 17 méteres lövésével a
vendégek is eredményesek tudtak lenni.
Zalai lehetőségekkel kezdődött a második félidő, amelynek közepén
három perc alatt három gól született: Tallo kétszer is fejjel vette be a vendégek kapuját, miként közte Favorov is a hazait. Az utolsó húsz percben
beszorult saját térfelére az Újpest – csupán néhány, igaz, veszélyes kontrát
vezetett –, de hiába támadott a ZTE, játékosai sokszor kapkodtak, pontatlanok voltak, így harmadszorra már nem tudott egyenlíteni a vendégcsapat. A 89. percben Favorov kapáslövését bravúrral védte Banai.
Az Újpest az ötödik győzelmét aratta a bajnoki szezonban, nyolcadik
hazai fellépésén a harmadikat. A legutóbbi tizenegy, ZTE elleni összecsapásából a hetediket nyerte meg a lila-fehér gárda, három döntetlen és
egy vereség mellett.
Jegyzőkönyv
OTPBankLiga,a11.fordulóbólelhalasztottmérkőzés:Újpest
FC–ZalaegerszegiTE3-2(1-1)
Budapest,SzuszaFerencStadion,zártkapukmögött,vezette:
Solymosi.
Gólszerzők:Csongvai(35.),Tallo(62.,65.),illetveKönyves(41.),
Favorov(64.).
Sárgalap:Tallo(45.),Perosevic(81.),Csongvai(85.),Gigic(90.).
Újpest: Banai – Pauljevic, Kutrumpisz, Kastrati, Antonov –
Csongvai,Mitrovic–Simon,Beridze(75.Bacsa,86.Ristevski),Perosevic–Tallo(89.Gigic).
ZTE:Demjén–Lesjak,Szépe,BobálD.–Szánthó,Favorov,Sankovic (86. Vass P.), Bedi, Gergényi (63. Tajti) – Könyves (75.
Koszta),Zimonyi(63.Babati).
BudafokigyőzelmévelelmozdultakiesőhelyrőlaHonvéd
ABudapestHonvéd2-1-renyertazújoncBudafokiMTEotthonábanalabdarúgóOTPBankLiga10.fordulójábólszerdaestére
halasztottmérkőzésen.ABudafoknyeretlenségisorozataimmár
nyolcbajnokimeccsótatart,ebbenazidőszakbankétdöntetlen
mellettezvoltahatodikveresége,ígyazidénysoránelőszörkieső
helyrekerültatabellán.AHonvédamostaniszezonbantizedikalkalommalkerülthátrányba(mindössze35másodpercteltelamérkőzésből,amikorKulcsárKornélpasszátkövetőenSkribekAlena
hátrálóvédőkközött,14méterrőlahálóbalőtt),demostelőszörtudottfordítaniésgyőzni.
1.Ferencváros
2.FehérvárFC
3.MTK
4.PuskásAFC
5.Kisvárda
6.Paks
7.ZTE
8.Mezőkövesd
9.Újpest
10.Honvéd
11.Budafok
12.Diósgyőr

14
15
16
16
15
16
16
16
16
16
15
15

12
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
3

Atabella
2
5
4
2
5
3
2
2
4
5
3
1

0
2
5
7
4
7
8
8
7
7
8
11

31-7
35-17
24-21
20-24
17-18
29-30
28-28
16-22
20-32
24-23
17-26
18-31

38
29
25
23
23
21
20
20
19
17
15
10

A zalaegerszegi Gergényi Bence (elöl) és az újpesti Giorgi Beridze. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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„Dimenzióugrás”:
Marco Rossi évet értékelt

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgóválogatott sikereinek egyik titka,
hogy a kölcsönös bizalom az alapja
a játékosokkal való kapcsolatának.
„Gyakran beszélek a futballistákkal videókonferencia keretében.
Fontos a kapcsolattartás, hogy
érezzék a bizalmat” – mondta az
M1 aktuális csatornának az olasz
szakvezető, aki már most a következő feladatra, azaz a lengyelek elleni,
márciusi
világbajnoki
selejtező mérkőzésre készül.
Rossi felidézte az év legfontosabb összecsapását, az Izland ellen
Fotó: MLSZ
2-1-re megnyert Európa-bajnoki
pótselejtezőt, amely szenvedős
mérkőzés volt számára, valamint a játékosoknak és szurkolóknak is.
„Egy hibából fakadóan korán hátrányba kerültünk. Gulácsi Péter olyan
hibát követett el, amit még soha, és amit soha nem is fog újra. De így
hiába diktáltuk mi a tempót, és hiába mi irányítottunk” – mondta Rossi,
aki elárulta, többször gondolt arra, hogy lecseréli Szoboszlai Dominikot,
aki aztán a 92. percben győztes gólt szerzett. Azért tartotta mégis a pályán, mert ő bármelyik percben villanhat, és eldönthet egy mérkőzést. A
Lipcsei RB-hez igazoló támadó középpályás kapufás gólját „tankönyvbe
illő lövésként” írta le.
„Mivel a kinevezésemet megelőző két évben csak gyengébb ellenfelek
ellen sikerült jó eredményt elérnie a magyar válogatottnak, ezért 2018
szeptemberében az első mérkőzésemen, Finnországban nem gondoltam
volna, hogy eljutok az Eb-ig, és hogy ott ilyen csapatokkal találkozunk.
Ez edzői pályafutásom csúcsa. Ezt felülmúlni csak azzal lehet, ha kijutnánk a magyar válogatottal a vb-re” – fogalmazott Rossi, aki hozzátette,
„a múlt már elmúlt, csak a jelen van és a jövő”, ezért nekik már a márciusi mérkőzésekre kell összpontosítaniuk.
Az Eb-csoportot úgy jellemezte, hogy az „dimenzióugrás” lesz még a
vb-selejtezőkhöz képest is, mivel a címvédő portugálokkal és a világbajnok franciákkal kell megküzdeni a Puskás Arénában, valamint a németekkel idegenben. Úgy vélte, ezen a három találkozón csakis tökéletes
teljesítménnyel lehet jó eredményt elérni.
Rossi arról is beszélt, hogy regnálása során generációváltás is lezajlott,
főleg az idei nyolc meccsen „sok új arcot láthattak a szurkolók”, a 2016os keretből nyolc-kilenc játékos maradt. „Kiváló fiatalok jelentek meg
és mutatkoztak be a válogatottban, de más fiatalokat is figyelemmel kísérünk” – mondta Rossi.
A magyar válogatott 2020-ban Bulgáriát 3-1-re, Izlandot 2-1-re legyőzve kijutott az Eb-re a pótselejtezőről, míg a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban az oroszok, a szerbek és a törökök előtt
megnyerte a csoportját, így feljutott az élvonalba.

FIFA-ranglista: Rekorderként zárta az évet a magyar válogatott

Egy év alatt 12 pozíciót javított Marco Rossi csapata a FIFA-világrangsorban, ezzel 2020-ban a legtöbbet lépett előre a rangsorban: öszszesen 44 pontot gyűjtött. Az alakulat mérlege 5 győzelem, 2
döntetlen, 1 vereség volt az idei évben, kiharcolta az Európa-bajnoki
szereplést, valamint megnyerte a Nemzetek Ligája-csoportját, és feljutott az A divízióba.
A férfi A válogatott az októberi világranglistán a 47. helyen állt, a
nagyszerű novemberi eredményeknek köszönhetően azonban további
hét pozíciót javított, és feljött a 40. helyre, amit az idei év utolsó ranglistáján is megtartott.
A FIFA-világranglista élén Belgium zárja az évet. Románia a 37.
helyen található.

Jakabfi Zsanett elköszönt
a nemzeti együttestől

Befejezi szereplését a
magyar női labdarúgóválogatottban a német
VfL Wolfsburg csatára,
Jakabfi Zsanett.
„2007-ben
nagy
álmom válhatott valóra,
hisz először ölthettem
magamra a magyar címeres mezt – nyilatkozta a
magyar szövetség honlapjának a 30 éves játékos. – Büszkeséggel tölt
el, hogy labdarúgóként
13 éven át képviselhettem
Magyarországot.
Most hosszú évek után
szeretnék elbúcsúzni.
Nem volt egyszerű döntés ez számomra, de úgy
érzem, eljött az idő. Szeretnék minden
edzőmnek és játékostársamnak köszönetet mondani az elmúlt időszak emlékeiért. A csapatnak ezután is szurkolója
maradok, minden jót kívánok a lányoknak. Hajrá, magyarok!” – tette hozzá.
Az egyetlen Bajnokok Ligája-győztes
magyar futballista 62 mérkőzésen lépett
pályára címeres mezben, és ezeken 31
gólt szerzett.
Jakabfi Zsanett Somogyváron, majd

Lewandowski a győztes az európai
hírügynökségek voksolásán

Robert Lewandowski végzett az
élen az európai hírügynökségek
2020 legjobb európai sportolóiról
rendezett szavazásán.
A Bayern München lengyel labdarúgója triplázott a klubcsapatával, azaz megnyerte a német

bajnokság és kupa mellett megnyerte a Bajnokok Ligáját is, ráadásul utóbbit a sorozat történetében
először százszázalékos teljesítménnyel. A 32 éves csatár a Bundesligában 34, a BL-ben 15
találattal lett gólkirály.

„Nem ülhetek egy asztalhoz Messivel és Ronaldóval“

Annak ellenére, hogy az Év Legjobb Játékosának választották, nem
említi magát azonos szinten a hatszoros aranylabdás Lionel Messivel
és az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval Robert Lewandowski. A 32 éves támadó a France Football keddi számában azt nyilatkozta, az argentin sztár, valamint a portugál kiválóság hosszú ideje
„ugyanannál az asztalnál ülnek“ a sportág csúcsán. „Egyedülálló, amit
elértek, és én nem képzelem magam melléjük“ – jelentette ki Lewandowski. Hozzátette: ő legfennebb akkor ülhetne egy asztalhoz velük,
ha meghívná őket magához ebédre vagy vacsorára. Mindazonáltal kijelentette: ha valaki csak ezt az évet vizsgálja, akkor teljesítmény és
gólszám szempontjából ő valóban jól teljesített.

Európa legjobb sportolói 2019-ben az európai
hírügynökségek szerint

1. Robert Lewandowski (lengyel, labdarúgás) 180 pont
2. Lewis Hamilton (brit, Forma–1) 176
3. Armand Duplantis (svéd, atlétika) 169
4. Novak Djokovic (szerb, tenisz) 85
5. Rafael Nadal (spanyol, tenisz) 72
6. Primoz Roglic (szlovén, országúti kerékpár) 64
7. Tadej Pogacar (szlovén, országúti kerékpár) 52
8. Jannisz Antetokunmpo (görög, kosárlabda) 42
9. Iga Swiatek (lengyel, tenisz) 32
10. Therese Johaug (norvég, sífutás) 28

Fotó: Reuters

Lewandowski a rekordbeállítást
jelentő hetedik Forma–1-es világbajnoki címét elhódító brit autóversenyzőt, Lewis Hamiltont és a
rúdugrásban világcsúcsot döntő
svéd Armand Duplantist megelőzve
diadalmaskodott.
Az 1958 óta megrendezett szavazáson – amelyen idén 25 hírügynökség vett részt – a svájci
teniszező, Roger Federer a csúcstartó öt elsőséggel.

Kalmár Zsolt lett a szlovák labdarúgóbajnokság őszi idényének legjobbja

A magyar válogatott Kalmár Zsolt, a Dunaszerdahely csapatkapitánya lett a szlovák labdarúgó-bajnokság őszi idényének legjobb játékosa.
Az FC DAC honlapjának beszámolója szerint a
középpályás a teljesítményértékelő InStat rendszer
adatai szerint 286 ponttal lett a teljes mezőny legjobbja. A második helyen panamai csapattársa, a
hátvéd Cesar Camarena Blackman (282), a harmadikon pedig a címvédő és listavezető Pozsonyi Slovan magyar válogatott támadó középpályása,
Holman Dávid (278) végzett.
Kalmár 11 találattal vezeti a góllövőlistát, az őszi
szezonban négy gólpasszt is kiosztott, ő próbálkozott a leggyakrabban kapura lövéssel (65), ő találta
el legtöbbször a kaput (37), és ő értékesítette a legtöbb büntetőt (4). Holman Dávid nyolc alkalommal
volt eredményes.
A Dunaszerdahely 18 fordulót követően a tabella
második helyén áll, hátránya öt pont a Pozsonyi Slovan mögött.

Szalai Ádám elképesztő beszéde

Fotó: MLSZ

14 éves korától az MTK Hungária FCben játszott. Öt szezon alatt több mint
száz gólt lőtt, és magyar bajnok lett,
majd 2009-ben Wolfsburgba igazolt.
Csapatával hatszor nyerte meg a német
bajnokságot, és hatszoros kupagyőztesnek mondhatja magát. A Bajnokok Ligájában kétszer ért fel a csúcsra klubjával,
az előző kiírásban is döntőt vívott, és az
idén kilencedszer választották meg az év
magyar női labdarúgójának.

Kétrészes kisfilmben mutatja be az MLSZ
TV, mi zajlott az öltözőben az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtező előtt, majd a mérkőzés megnyerése után. Az eddig sosem látott
felvételekből kiderül, hogyan tartotta a kapcsolatot a csapattal a koronavírus miatt karanténba
kerülő Marco Rossi szövetségi kapitány.
A meccsnapi készülődés mellett meg lehet
hallgatni Szalai Ádám megindító csapatkapitányi beszédét. „Volt egy meccslabdánk, semmi
gond, dolgoztunk tovább heteken, hónapokon
keresztül. Itt a második meccslabda, ide akartunk eljutni, és itt vagyunk. Itt van a meccslabdánk ma – kezdte el tüzelni a társakat a csatár.
– Nyolc óra óta mindenki otthon ül. Csak azok,
akik az egészségügyben
dolgoznak, az emberek
elveszítik a munkájukat
a járvány miatt. Emberek kevesebb fizetést
kapnak a járvány miatt
2020-ban. Van, aki azt
mondja, 2021, mindenki erre gondol. Mi
itt 90 vagy 120 perc
alatt ezt az évet meg
tudjuk változtatni. Ez
ne legyen nyomás, ez
egy lehetőség és egy
öröm, hogy olyan munkája van mindenkinek,
hogy 120 perc alatt ezt
az egész évet meg tud-

Fotó: DAC

juk változtatni“ – sorolja eksztázisban Szalai
Ádám.
„Ma nincs ember, aki elfárad, nincs ember,
aki párharcot veszít, nincs olyan, aki leszegi a
fejét, ma csak azt akarom látni, hogy mi vagyunk a gladiátorok. Bármi történik, bármi történik is, nincs fáradtság, és aki a padról beáll,
eldönti a mérkőzést! Hajrá, Magyarország!” –
hajtotta társait.
A rész bemutatja a gólokat és a meccs utáni
ünneplést, azt, ahogy Marco Rossival beszélnek
a játékosok. Az olasz szakvezető élete legnagyobb ajándékának nevezte a sikert.
A második rész december 29-én, holnap 20
órától lesz megtekinthető.

Fotó: MTI
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A 2020-as sportév néhány mondatban

Fülöp Ferenc
a Marosvásárhelyi TVR-ben

9

Ma17.05órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszó után ideiutolsókiadásánakmeghívottjaFülöpFerenc.Amarosvásárhelyiéskolozsvári
klubcsapatok,valamintarománválogatottegykorivízilabdázójávala
sportágjelenlegihelyzetérőlSzucherErvinbeszélget.

Meglepetések
a második buboréktornán

Bálint Zsombor

Marosvásárhely férfi- (vagy inkább fiú-) kosárlabdacsapata számára a Voluntari csikócsapatától elszenvedett vereség jelentette az
utolsó „eredményt”. Visszavágni már nem sikerült, mert megérkezett a járvány.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Egyszerűbb feladat elkészíteni a 2020-as Maros
megyei sportév összefoglalóját, mint más esztendőkben, hiszen a járvány miatt 80-90%-kal csökkent a
sportesemények száma. Az ifjúsági versenyeket a
legtöbb sportágban teljes egészében törölték március
elejétől, és a mai napig sem indították újra, míg a felnőttbajnokságokat szintén márciusban megszakították, a legtöbb esetben újra sem indították, hanem
bajnok hirdetésével vagy anélkül berekesztették, és
ősszel indítottak újakat, gyakorlatilag kivétel nélkül
járványügyi megszorítások alkalmazásával. Szűkített versenynaptárt alkalmaztak az egyéni sportágakban is, birkózásban, úszásban, asztaliteniszben,
tekében az ősszel ismét voltak versenyek, de nem a
megszokott naptár szerint, és csökkentett számú
résztvevővel, sokakat a megfertőződéstől való félelem, másokat éppen a fertőzöttség vagy a teszt elvégzésének nem vállalása tartott távol. Az atipikus
sportév miatt a megyei sportigazgatóság sem osztotta ki idén az év sportolóinak járó díjakat. Alább a
csapatjátékok Maros megyei évéről néhány szóban.
Labdarúgás
Nagyon egyszerű a dolgunk, ha Marosvásárhely
labdarúgásáról beszélünk, ilyen ugyanis egyszerűen
NEM LÉTEZETT 2020-ban. Az egész megyében
mindössze két felnőttcsapat, a Szászrégeni Avântul
és a Nyárádtői Unirea tevékenykedett magasabb osztályban. Amire márciusban megkezdődtek volna a
bajnokságok, hatóságilag be is rekesztették azokat,
megyei szinten pedig még mindig itt tartunk. A két
említett csapat a 3. ligában szerepelt, Nyárádtő azután, hogy megnyerte az augusztusi osztályozót,
amelyre a 2019 őszi eredményei alapján nyert részvételi jogosultságot. A mindössze tízcsapatos csoportba sorolt két Maros megyei klub a tabella első
felében foglal helyet, azonban egyik háttere sem
tűnik elegendőnek arra, hogy a 3. ligánál magasabb
célt kövessen.
Kosárlabda
2020 elején a Marosvásárhelyi Sirius női csapata
volt az egyetlen élvonalban szereplő labdajátékcsapat. A középmezőnyhöz tartozott, a bajnokság berekesztésekor pedig a rájátszásra készült. A járvány
azonban nemcsak a sporttevékenységét szüntette be,
hanem az anyagi hátterét is semmivé foszlatta. Nemcsak az előző bajnokságot nem fejezte be tehát, de
az újba sem iratkozott be. Jelenleg nincs felnőtt női
kosárlabda Maros megyében.
A férfiaknál a CSM együttese az év elején az 1.
ligában, a tabella hátsó felében tanyázott. A szinte
kizárólag ifjúságiakra támaszkodó csapat a 7-10. helyekért zajló rájátszást kezdte meg, igen meglepő vereséggel az alapszakaszt utolsó helyen záró CSO II
Voluntari otthonában. Visszavágni azonban a járvány
már nem adott lehetőséget. A nyár folyamán, a városi
sportklubban uralkodó lehetetlen állapotok miatt, a
teljes csapat az egyetemi klubhoz, a CSU Medicinához igazolt át, abban a reményben, hogy itt szilárdabb alapokat talál. Több Marosvásárhelyről
elszármazott játékost hozott haza, ismét az 1. ligába
iratkozott be, a feljutást tűzte ki célul, azonban egy
mérkőzést sem játszott eddig. Az első tornán ugyanis
a koronavírusos esetek miatt nem tudott részt venni.
Röplabda
Marosvásárhely felnőttröplabdasportja az egyetemi sportklub, a CSU Medicina női csapatát jelenti.
Ez az előző bajnokságban az A2 osztályban szere-

pelt, miután az előző idényben a CSM égisze alatt
megszerezte ugyan a feljutást, de a városi sportklub
rozoga alapjai miatt nem tudta vállalni az indulást az
A1 osztályban. A csapat az alapszakasz valamennyi
mérkőzését megnyerte, majd az elődöntő csoportban
is legyőzte ellenfeleit. A járvány kitörésekor már
csak a döntő torna maradt volna hátra, amelyet töröltek. Miután a CSU Medicina jelezte egyedül a
résztvevők közül, hogy vállalja az élvonalban indulást, az ősszel megkezdhette a szereplését az A1 osztályban, átvéve a női kosárlabdacsapattól az egyetlen
marosvásárhelyi élvonalbeli labdajátékcsapat számára megtisztelő, a megyeszékhelyi sport egészére
nézve azonban szégyenteljes szerepét. A csapat több
légióssal erősített, a jelentősen megváltozott rendszerű bajnokságban azonban váratlan nehézségekbe
ütközött. Négy mérkőzést is játék nélkül veszített el
a keretben megjelent fertőzések miatt, három további meccset pedig azért, mert – balszerencsés körülmények együttes hatása következtében – kvázi
emelő nélkül volt kénytelen kiállni, ez pedig röplabdában gyakorlatilag megoldhatatlan feladat. Így az
alapszakasz első felét a tabella utolsó helyén fejezte
be, jóval a remélt helyezés alatt.
Kézilabda
Feljutó helyen kezdte az évet a Marosvásárhelyi
CSM női csapat az A osztály D csoportjában. Szinte
ugyanazzal a kerettel, amely 2019 nyarán egy lépésre volt a feljutástól, de éppen az osztályozó torna
előtt derült ki, hogy szétesett a klub anyagi háttere.
A játékosok ekkor már pro bono, fizetés nélkül játszottak, de ennek ellenére borítékolható lett volna,
hogy részt vehetnek az osztályozón. Végül nem voltak jelen. Mivel az anyagi háttér nem rendeződött, a
klub edzői a játékosok zömével Besztercére igazolt a nyáron, más játékosok pedig egyéb klubokhoz
távoztak, illetve abbahagyták a kézilabdázást. Jelenleg Marosvásárhelynek nincs felnőttkézilabda-csapata, és perspektívája sem igen, hogy hamarosan
ismét legyen.
Teremlabdarúgás
Folyamatosan részt vett a 2. liga bajnokságában a
Marosvásárhelyi CSM csapata a 2020-as évben is, a
hétszeres bajnok együttes maradékaként. Az előző
idényben az utolsó helyen végzett a csoportjában, miután a fegyelmi bizottság 22 büntetőponttal sújtotta
az adósságok miatt. Ennek ellenére az új bajnoki
idénybe is beiratkoztak, szintén kizárólag helyi fiatalokkal. Az alapszakasz háromnegyedénél a
négycsapatos csoportjukban a harmadik helyen állnak, és nincs esélyük a feljebb lépésre. A cél azonban
a túlélés volt, a támogatás visszaszerzésének reményében.
***
Más jelenteni- vagy összefoglalni való nincs. Miután egy idény erejéig működött, a felnőttvízilabdacsapat 2019-ben megszűnt, mint ahogy több éve már
a női csapat sem működik, holott innen indult a Románia legjobb női vízilabdázójának számító Szeghalmi Krisztina pályafutása. Hosszú évek óta csak
remény a jégkorongcsapat létrehozása, míg a férfikézilabda- vagy -röplabdacsapat egyelőre még szóbeszéd szintjén sem téma, hogy egyéb sportágakról
(horribile dictu: rögbi!) ne is beszéljünk.
A városban két, egyelőre hivatalosan el nem ismert sportágban, amerikai futballban és floorballban
tevékenykedik csapat. A járvány miatt ezeket a bajnokságokat is törölték.

Újabb kétfordulós tornával folytatódott az országos férfikosárlabda-bajnokság. A találkozók hoztak néhány váratlan eredményt, például Zsilvásárhely nagyarányú győzelme a Steaua ellen, Csíkszereda sikere
Konstanca otthonában, de talán a legnagyobb a Dinamo győzelme Nagyszeben ellen, utóbbi otthonában. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ebben az
idényben gyakoriak lesznek az ellentmondó eredmények, mert egyrészt a
vírus nemcsak egyes játékosok megfertőzésével befolyásolhatja a csapatok
teljesítményét, hanem a feje tetejére állította a felkészülési programokat
is, így a csapatok formaidőzítése lehetetlen feladatnak tűnik.
A rangsorról sem lehet semmit mondani, mert nem azonos a lejátszott
mérkőzések száma, ezúttal Nagyvárad és Temesvár voltak szabadnaposak,
és noha most nem volt fertőzés miatt távolmaradó csapat, Konstanca elmaradt meccseit csak a végén pótolják be.
Így leginkább a győzelmek és vereségek arányából lehet következtetni.
Egyelőre két veretlen csapat van, és mindkettő bajnokesélyesnek számít:
Kolozsvár és Nagyvárad, míg nyeretlen együttes csupán Konstanca maradt, azonban ez csalóka lehet, hiszen alig két mérkőzést játszottak, közvetlenül a karanténból való kiszabadulás után.
Pedig marosvásárhelyi szemszögből a tabellának ez a része az érdekesebb, azaz, hogy vajon mely csapatok végeznek az utolsó két helyen, mert
ha sikerül a CSU Medicina terve, akkor ezek ellen játszhat jövő nyáron a
feljutásért. Ha pedig Konstancát egyelőre nem számítjuk a fentiek miatt
ide, Galac, Csíkszereda és Zsilvásárhely áll jelenleg a legrosszabbul, egy
győzelemmel és négy vereséggel. Szintén egy-egy győzelme van a Dinamónak és Craiovának, de kevesebb meccset játszottak.
A bajnokság harmadik buboréktornáját december végén, karácsony és
újév között rendezik, Focșani-ban, Craiován, és immár harmadszorra
Nagyszebenben.
Eredményjelző
Eredmények,férfikosárlabdaNemzetiLiga,2.buboréktorna:
*Zsilvásárhely:KolozsváriU-BT–GalaciCSM80:65,Bukaresti
Steaua–ZsilvásárhelyiCSM66:84,Galac–Steaua71:76,Zsilvásárhely–Kolozsvár59:84.
* Konstanca: CSO Voluntari – CSM Focșani 74:57, Konstancai
AthleticNeptun–CsíkszeredaiVSKC68:75,Csíkszereda–Voluntari
67:80,Focșani–Konstanca76:67.
*Nagyszeben:FCArgeșPitești–SCMUCraiova77:79,NagyszebeniCSU–BukarestiDinamo76:87,Dinamo–Pitești82:83,Craiova
–Nagyszeben81:84.

Galac után a házigazda Zsilvásárhelyt is legyőzte a Kolozsvári U-BT csapata, amely eddigi összes
mérkőzését megnyerte.
Fotó: a kolozsvári klub közösségi oldala
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Idén is meglátogatták az otthon lakóit

Szeretetet vittek az abodi gyerekeknek

Kedden délután Székelyabodba látogattak a Szent
László Társaság (1861) és
Rend lovagjai, ezúttal is a
gyerekeknek vittek ajándékot.

Gligor Róbert László

Négy abodi és két makfalvi gyerek vár arra, hogy apródjai közé fogadja őket a lovagrend – számukra
is ajándékcsomagot vittek a rend
felnőtt tagjai. Ugyanakkor a gyermekotthonba is ellátogattak (immár
harmadszor), ahol olyan küküllőmenti gyerekek laknak és tanulnak,
akiknek családja mélyszegénységben vagy rendezetlen társadalmi körülmények között él. Tavaly egy
disznót vásároltak és vágtak le az
otthon lakóinak. Idén ugyan szerényebb az ajándék, de ígérik, hogy a
következő évben – amennyiben a
körülmények kedvezőbbek lesznek
– többet is segítenek majd. A gyerekek örömmel fogadták a látogatókat, és mosolyogva köszönték meg
a nem várt ajándékot.
Számontartják a falut
Isten, nemzet, haza – ez a rend
jelszava, emellett ott van az elesettek, árvák, betegek megsegítése is –
mondta el lapunknak az abodi
n. Nagy Miklós lovag, aki az idei látogatást is kezdeményezte. A rend
központi költségvetéséből idén nem
utaltak ki pénzt erre, de v.n. Imre
László főkapitány magánadománya
mellé az erdélyi törzsszéktartó kiutalt egy összeget a pénztárból, amihez hozzájárultak az erdélyi
lovagok is, így a leendő apródok
mellett tucatnyi zacskóba csomagolt édesség, gyümölcs jutott az otthon lakóinak, és a következő
két-három hónapra elegendő tejet
vásároltak az intézmény konyhájára.

Örömmel fogadták az ajándékokat az abodi otthon lakói, hiszen odahaza nem mindeniküknek jut

Június 4-én Székelyabod lett
volna a házigazdája a rend idei központi rendezvényének, amikor falutalálkozóval egybekötve került
volna sor a hat apród felvételére és
három felnőtt lovaggá ütésére. Erre
az anyaországi rendtagok, de akár
távolabbiak is ellátogattak volna, a
magyarországi tagjelöltek is itt tették volna le a rendi esküt. A rendezvény a járvány miatt elmaradt, de ha

A lovagrend leendő apródjai is kaptak ajándékot

a lehetőségek megengedik, jövő
nyáron bepótolják. Abban az esetben, ha hazánkban nem javulna a
helyzet, de az anyaországban igen,
a tagfelvétel ott történne meg –
részletezte Nagy Miklós.
Akiknél otthon nem jár az angyal
Az egykori iskolaépületben berendezett gyermekotthonban tizenegy gyereket nevelnek és oktatnak,
tízen tartózkodtak Abodban a na-

pokban. A járvány miatt márciusban
bezárták az otthont, a gyerekek két
hónapot otthon töltöttek, de nem
igazán kapcsolódtak be az online
oktatásba, mert egyrészt hiányoztak
az eszközök, másrészt van olyan
lakás, ahol nincs áram. Ezért a
tanév vége előtt egy hónappal viszszahívták a gyerekeket, hogy bekapcsolódjanak a tanulásba, és
hogy le lehessen zárni őket júniusban – mondta el lapunknak az otthont vezető Fekete Sandra. Azóta
az otthonban vannak a gyerekek.
Arra a kérdésünkre, hogy itt sikerült-e megteremteni az oktatáshoz
szükséges körülményeket, az igazgató elmondta: csoda történt ezen a
téren is. A nyáron a marosvásárhelyi
PC House öt számítógépet adományozott az otthonnak, ezt nem
kevés hozzájárulással további eszközökkel felszerelte az intézményt
működtető alapítvány, a gyerekeket
pedig szétosztották az otthonban és
a szomszédos iskolaépületben,
hogy mindenki tanulhasson, hiszen
gyakran az óvodások is online oktatáson vesznek részt.
A gyerekek szerdán utaztak haza
két hét vakációra. Az alapítvány
szerint a gyerekek családja az otthoni család, és nem az intézmény
dolgozói, ezért az ünnepeket otthon
töltik, január elején térnek vissza. A
lovagok jókor kopogtak be az ajtajukon, erre az estére várták az angyalt
is a gyerekek, mert otthon gyakori,
hogy elmarad az angyaljárás. Idén a
baráti körében is adománygyűjtést
kezdeményezett az otthont vezető
vásárhelyi házaspár, érkeztek is felajánlások, ezért a hat éve működő
otthon lakói idén először azt kérhet-

Fotó: Gligor Róbert László

tek az angyaltól, amit szerettek
volna, míg az eddigi esztendőkben
cipősdobozokba csomagolt ajándékokat kaptak. A Fekete házaspár
meglepődve vette tudomásul, hogy
ezek a gyerekek csupán szerény
ajándékokra vágynak, mint egy
egyszerű nyakék vagy játékbaba.
Így kedden este ezek átadására és
egy kis ünnepi műsorra is sor került
a díszesebb vacsora keretében.
Az épület belső felújítását befejezték, most már jó körülmények
között laknak a gyerekek – tudtuk
meg. Az épület tulajdonosa, a makfalvi önkormányzat pedig megígérte, hogy a következő év elején
hozzálát az ingatlan külső javításához is, első lépésben a tönkrement
esővízcsatornák kicseréléséhez, hiszen a csatornák állapota miatt a
járdák is nagyon megrongálódtak.
„Összetartozunk”
Az idei esztendő különleges
volt, sok próbatételt jelentett az emberiség számára és a rend életében
is – összegzett lapunknak nt. l.
Koncz László. Az idei az összetartozás éve volt, ezért különlegesebb
ünnepséget próbáltak szervezni a
rendtagok. Ez a járvány miatt elmaradt, de az összetartozás erős kapcsot jelent, ezért, ha lehetőség lesz
rá, jövőben megszervezik a rend
központi eseményét és az avatásokat. „A Szent László Társaság és
Rend közösségéhez tartozunk, a
nemzeti elkötelezettségű keresztyén
emberek közösségébe, és ennek egy
kis ízelítőjét szerettük volna megjeleníteni, amikor a rend tagjai apró
ajándékokat adtak át Székelyabodban” – mondta a rend erdélyi törzsszékének irányítója.
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Az emléked segít
Csendesen suhannak a testünket őrlő
évek,
Lassan, de biztosan felemészt az élet.
Sok mindent elodáz öregedő énünk,
De a te arcodat soha nem feledjük.
Féltve őrizgetjük ifjan eltűnt képed,
Mit a bánat kése szívünkbe bevésett.
Minden este, reggel körülleng emléked,
Amint szomorúan fényképedre nézek.
Itt vagy és támogatsz, ahogy rég ígérted,
Emlékeddel fekszem, s vele is ébredek.
Az emléked segít áldozatot hozni
E fertőzött korban, a létért megküzdeni.
2021. január 3-án lesz nyolc éve, hogy a hollandiai Vlaardingenben fiatalon elhunyt ifj. KOLOZSVÁRI JÓZSEF A.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott és örök!
Kegyelettel és fájó szívvel őrizzük emlékét.
Felesége, két gyereke, édesapja és élettársa. (10010)

Fájó szívvel emlékezünk december 28án a drága jó gyermekre, KISS
MIKLÓS LEVENTÉRE halálának 22. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrzik szülei és testvére, Zsolt. (10147)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

MINDENFÉLE
GONDOZÓNŐT keresünk nem
fekvő beteg, idős úr gondozására
napi 3-4 órára. Érdeklődni a 0040367-577-936 telefonszámon. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
PROF. DR. PÁVAI ZOLTÁN
2020. december 24-én, életének
54. évében, méltósággal viselt,
hosszú betegség után örökre
megpihent.
Drága halottunk temetése 2020.
december 28-án du. 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (-I)
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Az ecset és toll egy percre pihenni tér, hogy utána
az örökkévalóságban folytathassa az alkotást.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy hoszszas, de méltósággal és végtelen türelemmel viselt szenvedés után 91 éves korában megpihent
KEDEI ZOLTÁN
festőművész.
Búcsúzik tőle szeretett családja, gyermekei, unokái,
dédunokái, barátai és tisztelői.
Örökre velünk marad!
Szerettünk temetése 2020. december 29-én, kedden
13 órától lesz a marosvásárhelyi református temetőben, unitárius szertartás szerint. (-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér,
sógornő és nagynéni,
BAUER MAGDALENA
életének 81. évében 2020. december 25-én eltávozott közülünk.
Utolsó útjára 2020. december 28án, hétfőn 13 órakor kísérjük a
remeteszegi temetőbe.
„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben
megmarad.”
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya megrendüléssel értesült PÁVAI ZOLTÁN
professzor elhunytáról.
Pávai professzor magas színvonalú oktató- és kutatómunkája
mellett
az
Orvostudományi
Értesítő
szerkesztőbizottsági
tagjaként a magyar tudományos
nyelv ápolásán is fáradozott.
Közismerten kimagasló teljesítményét az Erdélyi MúzeumEgyesület Lencsés György Ars
Medica díjjal értékelte. Pávai
professzor halálával pótolhatatlan
hiány
érte
orvosi
közösségünket.
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Emlékét
mindörökké megőrizzük. (-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• 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
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• 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

A
Marosvásárhelyi
Megyei
Sürgősségi Kórház Patológia
Osztályának munkaközössége
kegyelettel búcsúzik szeretett
munkatársától, PROF. DR. PÁVAI
ZOLTÁNTÓL, és részvétét fejezi
ki a gyászoló családnak. Legyen
nyugalma békés és emléke
áldott! (-I)

Mély megrendüléssel értesültünk
osztálytársunk,
DR.
PÁVAI
ZOLTÁN haláláról. Teljes szívünkből együttérzünk a gyászoló
családdal, és emlékét megőrizzük. A Ioan Slavici Líceum
1984-es évfolyamának magyar
tagozatos végzősei. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Kiss Tünde
kolléganőnknek
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
alkalmából. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A Bolyai Farkas
Elméleti Líceum munkaközössége. (-I)

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
magyartanárai őszinte részvéttel
és együttérzéssel osztoznak
kolléganőjük,
Kiss
Tünde
fájdalmában, amelyet szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt kell
átélnie. Megteremtett értékvilága
és emléke örök marad. (-I)
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• 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
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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