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Alacsony részvétel

Parlamenti választások

Lankadó érdeklődés
mellett folyik
a tömeges tesztelés Ausztriában

Napok óta zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó
önkéntes tömeges tesztelések, de a
kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a
tesztállomásokhoz, mint az első
napon.

____________3.
Világhálón hódító
mesejátékok

Alacsony volt a részvétel a 2020-as parlamenti választásokon, ezt tükrözték a kora délutáni adatok. Az általunk felkeresett szavazóhelyiségekben sem volt tülekedés, várakozás,
mint a helyhatósági választásokon. Az RMDSZ a választási
hatósággal párhuzamosan követte a részvételt. Megyénkben
jóval kevesebben járultak az urnákhoz, mint a 2016-os parlamenti választásokon. Lapzárta előtt Kovács Levente-Mihály,

Fotó: Nagy Tibor

az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöke értékelte a kialakult helyzetet.

Vajda György

Az elnök szerint valóban mind országos, mind megyei szinten alacsonyabb a részvétel, mint az ezelőtt négy évvel szervezett választásokon,
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

A marosvásárhelyi Ariel színház az elsötétült, kiürült nézőtérek idején sem
hagyta, hagyja bábszínházi élmény
nélkül a gyermekeket és a gyermeklelkű felnőtteket. Novemberben minden vasárnap a virtuális térben várta a
társulat egy-egy mesejátékkal a nézőket. Sikerült-e így is megszólítani, bevonzani a célközönséget,
pótolhatják-e az online előadások az
,,élő” bábszínházi hangulatot, esetleg
nyújthat-e valami többletet az új kommunikációs helyzet? – minderről (és
nemcsak erről) Székely Katalint, az
Ariel művészeti vezetőjét kérdeztük.

____________5.

Újabb haladék

Mire ezek a sorok nyomtatásban az Olvasó elé kerülnek, már a szavazatszámlálás folyik, aztán jön a kormányalakítást célzó hatalmi
játszma. És a nyertesnek keserves dolga lesz.
Már beállt a kampánycsend, amikor a harmadik hitelminősítő
ügynökség is megerősítette szép hazánk adóskockázati besorolását. A
minősítő közléséből szombaton a pénzügyminiszter még igyekezett a
lehető legtöbb politikai hasznot kisajtolni, de azért már az ő nyilatkozatában is tetten érhető, hogy a kampánybéli osztogatási ígéreteket
lehet kezdeni elfelejteni. Az ördög mindig a részletek között szokott elrejtőzni, és noha a mostani helyzetben lehet sikerként beállítani, hogy
a minősítők nem rontottak az ország besorolásán, az összes ilyen
ügynökség év végi értékelésében kitért a negatív kilátásokra. Ez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a leendő kormánynak világosan tudtára adták, hogy az államháztartás egyensúlyának visszaállítására
ideje lenne komoly lépéseket tenni, ha a következő jelentési körben is
el akarják kerülni a leminősítést. Mert ha ezek az ügynökségek a bóvli
kategóriájába sorolják az országot, onnantól kezdve sokkal nehezebben és magasabb kamatokkal lehet kölcsönökhöz jutni, és ez az ország
jelenlegi helyzetében, amikor az adóbevételek oroszlánrésze az állami
bérekre és nyugdíjakra megy, rövid idő alatt a 2009/10-ből már ismerős megszorításokhoz vezetne.
Ha ezt el akarják kerülni, arra két megoldás van: vagy több bevétel
kell, vagy a kiadásokat kell visszafogni. Elvileg két módon is lenne
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 53 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 342. napja,
hátravan 24 nap.

Ma AMBRUS, holnap
MÁRIA napja.

Idős asszonyon segítettek

IDŐJÁRÁS
Többnyire borús

Hőmérséklet:
max. 7 0C
min. 2 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
NOROC PLUS:

21, 17, 39, 26, 44 + 19
rendkívüli: 30, 15, 34, 42, 8 + 20
21, 3, 20, 9, 16, 28
rendkívüli: 25, 38, 39, 18, 22, 21
13, 37, 26, 17, 28, 16
rendkívüli: 45, 12, 31, 32, 35, 14

618808

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

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Megjelent a Mörfi naplója

A szerző kiadásában megjelent a Mörfi naplója című könyv.
A 360 oldalas kötet első részében a Népújságban közölt
cikksorozat olvasható. A második részbe a naplóból kimaradt újabb írásokat sorolta a szerző. A harmadik részben a
Mörfi-kötetek kritikái és a szerzővel készült interjúk találhatók. A kötet nem kerül könyvkereskedésekbe, kizárólag a
szerzőnél kapható. Tekintettel a közelgő karácsonyra, a
kötet a Bernády Ház udvarán (Horea u. 6 sz.) is megvásárolható december 10-én, csütörtökön 14 és 17 óra között
(ára 30 lej). Az érdeklődők vásárlási szándékukat telefonon
közöljék a szerzővel, naponta 18–20 óra között (Kuszálik
Péter, 0770-186-675).

Méhésztanfolyam

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) Maros
megyei szervezete méhésztanfolyamot indított. A 360 órás
elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által elismert
oklevelet kapnak. Érdeklődni, feliratkozni Kiss Miklós falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszámon, vagy személyesen, hétköznap 9 és 17 óra között Marosvásárhelyen,
a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén lehet.

Adománygyűjtés a Szent Erzsébet
Társulás részére

„Angyalok a városban” jelszóval adománygyűjtést szerveznek, melynek célja, hogy a Szent Erzsébet Társulás Pál
atya által vezetett gyermekotthonában karácsonyi ünnepi
hangulatot teremtsenek. Az adományokból lábbeliket vásárolnának az otthon lakóinak, valamint a karácsonyi ünnepi vacsora költségeit fedeznék. Az adományok
összegyűjtése érdekében több üzletben gyűjtődobozokat
helyeznek el, ugyanakkor a templomba járókat is arra kérik,
hogy támogassák a tevékenységüket. A jó szándékot az
önkéntesek és a gondozottak bevonásával készített mézeskalács figurákkal és képeslapokkal fogják meghálálni –
tájékoztatott Baranka Katalin, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem szociális munkás szakának másodéves hallgatója
és Kovács Lajos-Alpár, akik a marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Líceum önkéntes diákjaival szervezik az adománygyűjtést.

Néhány jóakaratú segítő révén az idős, mozgásképtelen nő új hajlékba került, mielőtt a régi lakásban életét veszítette volna a télen
Fotó: Gligor Róbert László

Beteg, idős iszlói asszonyon segítettek jószívű
emberek az elmúlt napokban. A 73 éves H. M.
régóta olyan házban él, amelynek ajtaja is, ablaka is hiányzik, csak takaró fedi. A család nélküli
nő idén elesett, eltört a lába, a műtét során
három fémszeget kellett beillesszenek végtagjába, így jelenleg ágyhoz kötött.

A hideg idő beköszöntével jóakaratú községbeliek siettek segítségére.
Jobbágytelkén létezett egy szendvicspanelekből épült
ház, amelyet egy holland alapítvány készíttetett néhány éve
egy idős férfinak. Mivel a férfi már elhunyt, az üresen álló
házat az önkormányzat most Iszlóba szállította, hogy az
idős nőt abba átköltöztethessék. Egy hodosi vállalkozó tű-

Korunk 2020. december

Temesvár/Bánság

A romániai városok közül legközelebb Temesvár lehet Európa kulturális
fővárosa, az eredetileg 2021-re tervezett,
végül 2023-ban sorra kerülő Ragyogjon
a fényed – világítsd ki a városod! címet
viselő programkoncepcióval. Egy olyan
településről és régiójáról van szó, amelyik megkerülhetetlen kulturális örökséggel rendelkezik, szellemi nyitottsága,
kulturális sokszínűsége, a közelmúlt romániai politikájában játszott szerepe

Adventi koszorúk
a Máltai Szeretetszolgálattól

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei adventi koszorúkat és karácsonyi dekorációkat készítettek eladásra, a bevételből a nehéz helyzetben lévő személyeket
támogatnák. A kínálatot a Máltai Szeretetszolgálat Facebook-oldalán lehet megtekinteni, rendelni is onnan lehet.

Előzetesben a kiskorú „elrablói”

December 2-án 24 órára őrizetbe vették, 3-án pedig harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték azt a két marosvásárhelyi férfit, akiket egy kiskorú elrablásával
gyanúsítanak. A férfiakat (egy 22 és egy 44 éves) azzal
gyanúsítják, hogy november 30-án, hétfőn 17 óra 40 perckor Marosvásárhelyen, a Béga utcában erőszakkal egy
szürke Audi márkájú gépjárműbe ültettek és magukkal vittek egy 15 éves székelyudvarhelyi lányt. A rendőrség nagy
erőkkel indított országos körözést, másnap azonban a lány
és nagybátyja jelentkezett a rendőrségen, azt nyilatkozva,
hogy a megye településein több órán át kocsikáztak vele,
majd visszatértek, és egy megyeszékhelyi buszállomáson
kitették. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügy kivizsgálását az ügyészség folytatja a bűncselekmény körülményeinek kiderítése érdekében.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

zifát adományozott, egy helyi vállalkozó pedig, amióta a
néni mozgásképtelenné vált, meleg ebédet visz neki. Továbbá a község polgármestere bútort adományozott, egy
magánvállalkozó a villany beszerelését vállalta, míg ottjártunkkor néhány falubeli nő és az otthoni beteggondozó az
új lakóház kitakarításában, berendezésében segítkezett –
mindezt ingyen tette mindenki.
Mivel Jobbágytelkén most az üzletnek kisebb helyre
kellett szorulnia, néhány falubeli nem vette jó néven az üresen maradt épület elszállítását, szívesebben látták volna,
ha azt az üzlet vette volna használatba, de az önkormányzat
másként ítélte meg a szükségleteket. „Úgy érezzük, hogy
most egy emberélet megmentése fontosabb feladat” –
mondta el lapunknak Barabási Ottó polgármester. (grl)

révén fontos viszonyítási pont európai
léptékben is. A Korunk decemberi lapszámának írásai Temesvár és a Bánság
történelmét, kultúrtörténetét, képzőművészeti, zenei, színházi és irodalmi
életét, magyar közösségének önszerveződési jellegzetességeit járják körül, a
régió helyi szakértőit, közösségszervezőit és temesvári vonatkozású témák
nemzetközi szinten ismert kutatóit
egyaránt megszólaltatva.
Tartalom:
PETROVICS ISTVÁN • A Duna–
Tisza–Maros köz és Temesvár a középkorban
CSORTÁN FERENC • A temesvári
vilajet (1552–1716). Emberek, intézmények, épületek
KÉZDI IMOLA • Sok smink, Mezítláb a konyhá, Kés. Bicska. Olló, Törülközőbe csavartuk, Szelíd nyár (versek)
SZEKERNYÉS JÁNOS • A korszerűség magvetői. Fél évszázada mutatkozott be a temesvári Sigma-csoport
CSUTAK ISTVÁN • Kikacsintós
cenzorok, áthallásos magyar dalszövegek az 1970-es évek derekán Romániában

Az elmélet gyakorlata/A gyakorlat
elmélete – online

December 8-án, kedden 13 órától Az elmélet gyakorlata/A gyakorlat elmélete című előadás-sorozat keretében az MTA KAB Színháztudományi Szakbizottságának
vendégelőadója Cziboly Ádám, a bergeni Nyugat-norvégiai Egyetem tanára. Előadásának címe: Kell-e a
részvétel?, avagy képes-e megszólítani a színház a közösségi média generációját? Az előadás az MTA KAB

VALLASEK JÚLIA • Város a köd
terében. Méliusz József regényének
térképzeteiről
ANDRÁS ORSOLYA • Dália és
aszfaltszőnyeg. Herta Müller Bánságtérképe
SNEJANA UNG • A határ menti
falu: út a transznacionalizmus felé
(Kovács Péter Zoltán fordítása)
RADU PAVEL GHEO • Titanic Disco
(regényrészlet, Szőcs Imre fordítása)
MAROSSY BOGLÁRKA • Fénykeresőben. Temesvári magyar jelenlét és
az Európa Kulturális Fővárosa-projekt
MAGYARI SÁRA • Temesvár, a
multikulturális nagyváros – mítosz és
valóság között
RADNAI DÁNIEL SZABOLCS •
Nyelv, otthon és felelősség színrevitele kortárs magyar városversekben
KÉSZ ORSOLYA • Bárcsak ilyen
lehetne a bánat (Kazuo Ishiguro: Noktürnök)
CZIPLE HANNA GERDA • Bánság szellemisége és multietnikussága
a peremhelyzetet megélők körében
(Dana Gheorghiu: Die Fabrukler.
Gyárvárosi történetek)
TAPODI ZSUZSA • Múlt és jelen
szövegei között (Bence Erika: Utazások Posztmonarchiában)
LŐCSEI PÉTER • „Egy sebbel kevesebb lett” (Tompa Andrea: Haza)

Zoom-csatornáján elérhető, a https://zoom.us/j/
92622600531... linken. Szeretettel várják minden érdeklődő bekapcsolódását az eseménybe.

Karácsonyi vásár – online

A marosvásárhelyi Philothea Klub a járványhelyzetre
való tekintettel idén a virtuális térben tartja meg hagyományos karácsonyi vásárát. Az ajándéktárgyakat december 15-ig a Philothea Klub Facebook-oldalán lehet
megtekinteni, hozzászólásban le lehet foglalni, és a
helyszínen (Kossuth/Călăraşilor utca 2. szám) személyesen vehetők át.
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Az EBESZ képviselőivel tárgyaltak
a kárpátaljai magyarok az őket ért fenyegetésekről

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetősége fogadta pénteken az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőit, akiket tájékoztattak a magyar intézményeknél folytatott házkutatásokról, és a kárpátaljai magyarság
helyzetéről – adta hírül a Kárpátalja.ma hírportál.

Az EBESZ tagjai az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU)
által november 30-án kárpátaljai magyar intézményeknél –
köztük a főiskolánál – végrehajtott házkutatásaival kapcsolatban keresték fel az oktatási intézményt.
Az EBESZ ivano-frankivszki irodájából december 3-án jelezték érkezési szándékukat a főiskolára a Kárpátaljai Magyar
Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány ügyében folytatott nyomozás kapcsán – tájékoztatta a hírportált Csernicskó István,
a Rákóczi-főiskola rektora. Elmondta, hogy a megfigyelők elsősorban az iránt érdeklődtek, hogy mit és milyen alapon kerestek az SZBU munkatársai az alapítvány irodáiban.
Kérésükre Orosz Ildikó, a főiskola elnöke, Csernicskó István és Kozák Andrea, a házkutatás során jelenlévő főiskolai
jogász általános információkkal látta el a szervezet képviselőit
a főiskola és az alapítvány működéséről és a házkutatás részleteiről.
Felhívták a vizsgálóbizottság figyelmét arra a tényre, hogy
a nyomozást egy Kárpátalján kívüli intézmény, a zaporizsjai
bíróság hagyta jóvá, amelynek – mint mondták – semmilyen
kapcsolata nincs az alapítvánnyal. „Ez azt feltételezi, hogy
sem Kárpátalján, sem a szomszédos megyékben nem akadt
olyan bíró, aki aláírt volna ilyen nevetséges vádakon alapuló
feltételezést, mint a hazaárulás vagy államellenes cselekmények. A kárpátaljai magyar közösség jogkövető magatartást

tanúsít, eszében sincs semmiféle államellenes cselekedetek
végrehajtása” – idézte a főiskola vezetőinek szavait a hírportál.
Csernicskó István hangsúlyozta az EBESZ-megfigyelőknek, hogy az SZBU fegyveres házkutatásai az épületben hatással vannak a főiskolára mint oktatási intézményre is, amely
rontja az intézmény presztízsét, negatív hatással lehet az intézmény jelenleg folyamatban lévő akkreditációjára.
A megbeszélés során tágabb kontextusban is szó esett a kárpátaljai magyarság helyzetéről, a nyelvi és oktatási jogoktól
egészen a decentralizáció kérdésköréig. Szót ejtettek a szürtei
kistérség helyi képviselői ellen a magyar himnusz eléneklése
miatt szintén a héten elindított SZBU-vizsgálatról, valamint a
nap folyamán a magyar konzuli hivatalokhoz, szervezetekhez,
sajtóorgánumokhoz és magánszemélyekhez érkezett fenyegető üzenetről is – tette hozzá Csernicskó István.
A megfigyelők által korlátozott idejű megbeszélésen nem
volt lehetőség arra, hogy megfelelően kitérjenek minden, kárpátaljai magyarságot érintő témára, ezért a főiskola vezetősége
angol és ukrán nyelvű kiadványokat adott át az EBESZ-küldöttség tagjainak a kárpátaljai magyarság állásfoglalásáról a
kisebbségpolitikával kapcsolatban – számolt be a hírportál.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön
a Facebookra feltett videójában közölte: arra kérte az EBESZ
elnökségét ellátó Albániát, hogy küldje Kárpátaljára megfigyelőit, ami meg is történt. Ugyanakkor a speciális megfigyelő
kontingens kijevi vezetője elsőre megtiltotta a misszió tagjainak, hogy az ott élő magyarokkal kapcsolatba lépjenek, csak azt
engedélyezte, hogy az ukrán titkosszolgálattal beszéljenek, amit
a magyar tárcavezető elfogadhatatlannak nevezett. (MTI)

Bukarest elítélte a moldovai döntést a hírszerzési
terület parlamenti hatáskörbe vonásáról

Románia a demokrácia és jogállamiság súlyos megsértésének tartja, hogy moldovai parlament csütörtökön kivonta az államfő hatásköréből az
információs és biztonsági szolgálat felügyeletét, és
azt a törvényhozás alá rendelte – közölte pénteken
a bukaresti külügyminisztérium.

Bukarest szerint a kiemelt jelentőségű döntést közvita nélkül, a házszabály megsértésével fogadta el a chişinăui törvényhozás a – leköszönő, oroszbarát Igor Dodon elnököt
támogató – Moldovai Szocialisták Pártja (PSRM) és a Moldováért Platform szavazataival, szembefordulva a november
15-i elnökválasztáson világosan kifejezett népakarattal.
A román külügyi állásfoglalás szerint nem fér kétség ahhoz,
hogy a moldovai törvényhozás csütörtöki döntései az elnöki
hatáskör kiüresítését célozzák, miután a PSRM által támogatott jelölt egyértelmű vereséget szenvedett az elnökválasztáson.
Románia aggodalommal és kiemelt figyelemmel követi a
moldovai eseményeket, és támogatja Maia Sandu megválasztott Európa-barát elnöknek a kormányzás törvényességének

helyreállítását célzó erőfeszítéseit. A román fél ugyanakkor
az ország európai szellemű demokratikus fejlődését szolgáló
felelős politizálásra szólította fel a moldovai politikai erőket.
A chişinăui törvényhozás csütörtökön további törvénymódosításokat is megszavazott első olvasatban az orosz nyelv
különleges státuszáról, a déli gagauz többségű országrész autonómiájáról és a 2021-es évre vonatkozó költségvetésről, valamint visszavonta az Egyesült Államok új diplomáciai
képviseletének építési engedélyét.
Maia Sandu megválasztott moldovai elnök hatalombitorlásra irányuló próbálkozásnak minősítette a hírszerzési terület
parlamenti hatáskörbe vonását, tiltakozó akciót szervezett a
törvényhozás döntései ellen, a parlament épülete előtt több
ezer tüntető követelte Ion Chicu miniszterelnök lemondását
és előre hozott választások kiírását.
A november 15-i moldovai elnökválasztást az Akció és
Szolidaritás Párt (PAS) jelöltje, Maia Sandu a voksok 57,7
százalékával nyerte a voksok 42,2 százalékát begyűjtő függetlenként induló jelenlegi államfő, Igor Dodon elnökkel
szemben. (MTI)

Berlin szerint nem biztos, hogy tárgyalnak
a költségvetési csomagról a következő EU-csúcson

Nem biztos, hogy napirendre veszik a következő EUcsúcson a közösség új hétéves keretköltségvetése
(MFF), a koronavírus-járvány utáni helyreállítási
alap (NGEU) és az EU-s források felhasználását jogállami feltételekhez kapcsoló mechanizmus alkotta
csomag ügyét – jelezte pénteken az Európai Unió
Tanácsa soros elnöki tisztségét betöltő Németország kormánya.

Steffen Seibert kormányszóvivő berlini tájékoztatóján Angela Merkel kancellár következő heti hivatalos programját ismertetve elmondta, hogy december 10-én kezdődik az uniós
tagországok állam-, illetve kormányfőit összefogó Európai Tanács értekezlete, amelyen elsőként a járványhelyzetet tekintik
át, majd egy új EU-s klímavédelmi célkitűzésről tárgyalnak,
és „a következő napok mutatják majd meg”, hogy sorra kerüle az MFF, az NGEU és a „feltételes mechanizmus” alkotta csomag. A szóvivő hozzátette, hogy a német soros elnökség

megbeszéléseket kezdett a magyar és a lengyel kormánnyal a
csomag körüli kérdések megoldásáról. Ez a folyamat továbbra
is zajlik. A téma „a legnehezebbek közé tartozik” – mondta.
Steffen Seibert felidézte, hogy a soros elnökség megegyezésre jutott az Európai Parlamenttel a feltételes mechanizmusról. Ez egy „jó és kiegyensúlyozott kompromisszum”,
amellyel kapcsolatban a német soros elnökség továbbra is készen áll a konzultációra Magyarországgal és Lengyelországgal, és „keményen és komolyan” dolgozik a megoldásért.
Arra a kérdésre, hogy a soros elnökség miként ítéli meg azt
a javaslatot, miszerint szükség esetén nem valamennyi –
27 –, hanem 25 tagország együttműködésével kellene kialakítani az NGEU-t, azt mondta, hogy nem kíván részleteket
közölni a „gondolkodás és megoldáskeresés folyamatáról”.
A magyar és a lengyel kormány november 16-án jelezte,
hogy a jogállamisági mechanizmus miatt nem lát lehetőséget
az MFF és az NGEU alap elfogadására. (MTI)

Lankadó érdeklődés mellett folyik a tömeges tesztelés
Ausztriában

Napok óta zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra
szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval
kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az
első napon.

Bécsben három kijelölt helyszínen végzik a tesztelést mérsékelt érdeklődés mellett. Szombaton mindössze 21 329-en jelentek meg a szűréseken, miközben a szűrőállomások napi
kapacitását 150 ezer főre tervezték. Az alacsony részvétel Peter
Hacker egészségügyi tanácsost is meglepte, úgy véli, a novemberben elvégzett több mint kétszázezer teszt lehet az oka a
mostani visszafogott részvételnek. Bécsben eddig 112 pozitív
esetet találtak.

Tirolban a vasárnap kezdődött rendkívüli hóesés és ítéletidő
nehezíti a tesztelés lebonyolítását, ezért Elmar Rizzoli, a tesztelési kampány vezetője a vasárnapi szűréseket december
8-ára javasolta elhalasztani. Ez ügyben még folynak az egyeztetések. A tartományban két nap alatt a tesztelésen eddig megjelentek száma elérte a 156 ezret, de ez még mindig csak 22,65
százalékos részvételt jelent a lakosság számához képest. Az
első gyorsteszt Tirolban 417 főnél mutatott pozitív eredményt,
ami 0,27 százalékos fertőzöttségi rátát jelent.
A másik nyugati tartományban, Vorarlbergben is kevesebben mentek el eddig az önkéntes tesztelésre, mint azt a hatóságok várták. Az eddig elvégzett közel kilencvenezer teszttel
355 pozitív esetet találtak, ami 0,4 százalékos fertőzöttségi
aránynak felel meg. (MTI)

Ország – világ
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Az elvégzett tesztek közel
harmada lett pozitív

Az elmúlt 24 órában 134 koronavírus-fertőzéshez
köthető haláleset történt az országban, és további
5.231 új fertőzéses esetet regisztráltak a hatóságok
17.530 teszt elvégzése után – közölte a stratégiai
kommunikációs törzs vasárnap. Ez azt jelenti, hogy
az elvégzett tesztek csaknem harmada lett pozitív. A
járvány kezdete óta összesen Romániában 513.576
megfertőződésről tudnak a hatóságok, és a
Covid-19-betegek közül eddig 405.612 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, valamint 12.320 Sars-Cov–2
vírussal megfertőződött ember halt meg a járvány
kezdete óta. A tájékoztatás szerint jelenleg az intenzív osztályon 1289 Covid–19-fertőzéses esetet tartanak számon. (Agerpres)

Negatív kilátásokkal megerősítette
Románia államadós-besorolását
a Standard & Poor’s

A Standard & Poor’s hitelminősítő intézet (S&P) negatív kilátásokkal megerősítette Románia BBB mínusz/A-3 államadós-besorolását a hosszú és rövid
futamidejű adósságok esetében helyi pénznemben
és devizában – tájékoztat a hitelminősítő szombati
közleménye. Az S&P úgy ítéli meg, hogy 2020-ban
Románia gazdasága 5,2%-kal zsugorodik, a költségvetési hiány pedig a bruttó hazai termék (GDP) 9,2%ára nő. Jövőre az ügynökség Románia GDP-jének
4%-os növekedésére számít. Az S&P azonban úgy
véli, hogy a gazdaság csak 2022-ben tér vissza a
2019-es szintre. Florin Cîţu pénzügyminiszter szombati nyilatkozatában annak jeleként értékelte a S&P
minősítését, hogy Romániának „sikerült visszaszereznie a befektetők és a nemzetközi intézmények bizalmát”. (Agerpres)

Johnson és von der Leyen a tárgyalások folytatásáról állapodott meg

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni
kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó, a jelentős
nézetkülönbségek miatt felfüggesztett tárgyalások
folytatásáról állapodott meg szombaton Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöke. Michel Barnier, az Európai
Bizottság tárgyalóküldöttségének vezetője stábjával
együtt egy hete érkezett Brüsszelből Londonba, és a
két delegáció azóta szinte folyamatosan tárgyalt. Barnier és a brit kormány küldöttségvezetője, David
Frost azonban péntek este közös nyilatkozatot adott
ki, amely szerint egyheti intenzív tárgyalássorozat
után sem jöttek létre a megállapodás feltételei, mivel
változatlanul jelentősek a nézetkülönbségek a legvitatottabb területeken. Ezért a tárgyalásokat a két küldöttségvezető felfüggesztette, és tájékoztatta
feletteseit a kialakult helyzetről. Johnson és von der
Leyen szombaton csaknem két órán át tárgyalt telefonon, és a Downing Street esti közleménye szerint
megállapodtak arról, hogy jóllehet változatlanul súlyosak a nézetkülönbségek több területen, a megbeszélések Brüsszelben újraindulnak. (MTI)

Pártelnökké választották
a filippínó bokszvilágbajnokot

Az egyetemes profi ökölvívás legnagyobbjai közé tartozó Manny Pacquiaót szülőhazájában a kormányon
levő párt, az PDP-Laban vezetőjévé választották, így
akár a Fülöp-szigetek államfője is lehet 2022-ben –
írta a Fightnews. A sportág történetében eddig példátlan módon nyolc különböző súlycsoportban is világbajnok Pacquiao sportpályafutásával párhuzamosan régóta építi politikai karrierjét is, melynek részeként 2010-ben képviselő lett, 2016 óta pedig szenátor. Az PDP-Labannak a tagja az ázsiai ország
jelenlegi államfője, Rodrigo Duterte is, és ahogyan a
portál megjegyezte: a 41 esztendős Pacquiao két év
múlva, az akkor esedékes választásokon pályázhatja
meg az elnöki posztot. (MTI)

Újabb haladék

(Folytatás az 1. oldalról)
lehetősége az államnak több bevételt szerezni, mert az
adóbehajtás hatékonyságát tekintve sereghajtók vagyunk az unióban, csak ehhez hirtelen klasszisokkal
kéne javítani a szakhatóság munkáján. A másik módja
a bevételszerzésnek az adóemelés lehet. A kiadások viszszafogására több mód is van.
Ám bármit is akar majd lépni az új kormány ezek
közül, az nem lesz népszerű, sőt komoly politikai árat
kell majd fizetni érte, mert a választási kampányban a
pártok pozitív hangvételű üzenetekkel édesgették magukhoz a választókat. És ha nem tudják kezelni a helyzetet, a következő kormánypárt számára ez a helyzet
lehet egy olyan halálos csapda is, amilyennek a 2008as választási győzelmet követő hatalomra lépés bizonyult az akkori elnök demokrata csapata részére, akik
azóta eltűntek a süllyesztőben. De ez a kockázat legyen
a politikusok baja, az államháztartás egyensúlyba állításának költsége az adófizetőket politikai és ideológiai
hovatartozásra való tekintet nélkül fogja egyformán sújtani.
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Alacsony részvétel

Közel kétszáz bejelentés

Összesen 188 bejelentés érkezett eddig a szavazási folyamattal
kapcsolatos
incidensekről, ezek közül 57
nem igazolódott be – közölte
vasárnap délután Monica Dajbog belügyi szóvivő.

A szavazókörök megnyitása óta
188 bejelentés érkezett a hatóságokhoz választási incidensekről, mindegyik ügyben kivizsgálás indult, és

eddig 57 bejelentés alaptalannak bizonyult.
Ez idáig 33 bírságot róttak ki
több mint 120 ezer lej értékben, 24
esetben pedig írásbeli figyelmeztetést adtak.
Ugyanakkor 26 esetleges bűncselekményre vonatkozóan is érkezett
bejelentés, ezek kivizsgálása is folyamatban van – mondta még Monica Dajbog. (Agerpres)

Több mint 171 ezer külföldön
élő román állampolgár
szavazott kora délutánig

Kelet-európai idő szerint vasárnap 15 óráig több mint 171.000
külföldön élő román állampolgár szavazott a parlamenti választáson.

(Folytatás az 1. oldalról)
és az összehasonlítás drasztikusabb,
ha az önkormányzati választásokon
való részvételt vesszük alapul.
– Ettől függetlenül a kép árnyaltabb. A magyar emberek részvétele
a körülményekhez, a járványhelyzethez és az általános szavazókedvhez viszonyítva elfogadható –
mondta az elnök. Hozzátette, hogy
mivel az urnazárás előtt néhány
órával beszélgettünk, az RMDSZ
megyei szervezete megtesz mindent azért, hogy mozgósítsa a szavazókat. Vannak pozitív példák és
kiugróan rosszak is. Délután 4 órakor például Nyárádgálfalván, Tekeújfaluban,
Nyárádremetén
20–20%-os, Dédán 28%-os, Makfalván 17%-os, Balán 29%-os volt
a szavazásra jogosultak aránya.
Ezzel szemben Nyárádszeredában,

Fotó: Nagy Tibor

Erdőszentgyörgyön, Szovátán és ügyet tisztázzák. Lapzártakor
Sóváradon az átlagnál jobb volt a 28,53%-os volt megyénkben a részrészvételi arány. A becslések szerint vétel a parlamenti választásokon.
a marosvásárhelyi szavazók 40%-a
magyar volt. Az olyan vegyes lakosságú városokban, mint Szászrégen,
Dicsőszentmárton,
Marosludas, nem lehetett megállapítani azt, hogy hány magyar és
román szavazó élt az alkotmány
biztosította jogával. A kora délutáni
órákban még nem lehetett megjósolni, hogy a részvételi arányt illetően eléri-e az RMDSZ a
parlamentbe jutáshoz szükséges
5%-os küszöböt.
Megyénkben lapzártáig békésen
zajlottak a választások, egyetlen kivétellel az egyik szavazóhelyiségben az elnök a jegyzőkönyvet
annak kitöltése előtt alá akarta íratni
a szavazóbizottsági tagokkal, az

Parlamenti választások 2020

Országos adatok

December 6-án, vasárnap tartották Romániában a parlamenti
választásokat.
A
forradalom utáni nyolcadik
parlamenti választások során
465 honatyát választanak
meg: 329 képviselőt, 136 szenátort. Ezekre a helyekre öszszesen 7.100 jelölt pályázott.

Mózes Edith

Országos szinten 18.802 szavazókörzet várta a választópolgárokat
reggel 7 órától este 9-ig, ami szükség esetén 23 óra 59 percig meghosszabbítható
volt,
ha
urnazáráskor sorok voltak a szavazóirodák előtt. Külföldön 748 szavazókörzetet rendeztek be.
Az állandó választási névjegyzéken szereplő választópolgárok
száma 18.981.242. Ezek közül
18.237.521 állandó romániai lakhellyel rendelkező állampolgár,
743.721 külföldön élő román állampolgár.
„Ma a romániai magyar emberek
erejét megtöbbszörözhetjük!”
– nyilatkozta Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, aki kora reggel
Csíkkarcfalván egy erős magyar
képviseletre szavazott, hogy a romániai magyaroknak legyen megkerülhetetlen képviselete a parlamentben.
„Nehéz időket élünk, nehéz idők
következnek, és a legfontosabb,
hogy az emberek biztonságát, a biztonság kereteit a politikai képviselet
megteremtse.”
Kelemen Hunor azt üzente a magyar embereknek, hogy győzzék le

a félelmeiket, és ne adják más kezébe a döntést, menjenek szavazni.
„A szavazásnak nincs kockázata az
egészségünkre. Ha betartjuk az előírásokat, biztosan nem fertőződünk
meg. Ne dacoljunk, ne maradjunk
otthon!” – hangsúlyozta az
RMDSZ elnöke. Mindenkit arra
biztatott, hogy vegyen részt a választáson, a választásban lássa meg
azt az óriási lehetőséget, „amivel ha
élünk, akkor talán a romániai magyar embereknek az erejét megtöbbszörözzük”.
Mihai Sora, a Romániánál is
idősebb filozófus is szavazott
A 104 éves filozófus vasárnap
délelőtt szavazott, és felvételt készített személyi igazolványáról ezzel a
bejegyzéssel:
„Kedves barátaim, megfigyelhető, hogy a mostani »VOTAT«
matrica fejjel lefelé van, ami miatt
disszonánsan elüt a többitől. Ez
csak jó jel lehet, ha meggondoljuk,
hogyan mentek a dolgok országunkban mostanig. Megfázva vagy
ficamos lábbal (#énis), biciklivel
vagy görkorcsolyával, hajnalban
vagy délben, ha a 18. évet betöltötted, vagy akár a 100-at is meghaladtad, menj el szavazni, jóember.
Tégy eleget ennek az örömkötelességnek, hogy ne kelljen az utcára
menj egész télen, hogy tüntess
olyan politikusok törvénytelenségei
ellen, akiket nem te szavaztál meg”
– fogalmazott Mihai Şora, aki az elmúlt időszakban majd mindegyik
tüntetésen részt vett.

Döntő nap
Dinamikus, modern Romániára
szavaztam, amelynek tekintélye
van Európában, mondta Ludovic
Orban miniszterelnök. Klaus Iohannis „egy jobb parlamentre” szavazott, és arra biztatott mindenkit,
hogy menjen el szavazni.
Általában a vezető politikusok
mind egy jobb jövőre, a fejlődésre,
az európai Romániára szavaztak, és
állították, hogy a szavazás nem jelent fertőzésveszélyt. Incidensektől
sem volt mentes a választás napja:

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) honlapja szerint 21.329 személy
levélben voksolt. Spanyolországban, ahol a legtöbb (140) szavazókörzetet
alakították ki, ez idáig több mint 20 ezer román állampolgár adta le szavazatát. A 137 olaszországi szavazókörzetben több mint 30.000-en voksoltak, Nagy-Britanniában több mint 15 ezren, Németországban több mint
17 ezren, Franciaországban több mint 7 ezren.
A külügyi tárca emlékeztet, hogy a határokon túl élő román állampolgárok a külföldön kialakított 748 szavazókörzet bármelyikénél élhetnek
szavazati jogukkal. (Agerpres)

egyik fővárosi szavazókörzetben
szavazás közben derült ki, hogy két
szavazóbiztos is koronavírusos, két
szavazópolgárt a szavazóiroda udvarán ért a halál, mások a szavazókörzet közelében kampányoltak.
Volt olyan szavazókörzet, ahol egy
pisztoly is eldördült. Egyébként kisebb-nagyobb rendellenességekről
több száz bejelentés érkezett a hatóságokhoz.
Elveszett levelek
Több mint 14 ezer, külföldön leadott levélszavazat nem érkezett meg

az országba – adta hírül szombaton
az Állandó Választási Hatóság elnöke, Constantin Mituleţu- Buică.
Az elnök magyarázatot kért
a Román Postától.
A külföldön élő állampolgároknak két nap állt rendelkezésükre a
parlamenti választásokon, a voksaikat levélben is elküldhették. A diaszpóra négy képviselőt és két
szenátort juttathat a parlamentbe.
A vasárnapi 18 órai adatok szerint az országos részvételi arány
27,92 százalékos volt.

Fotó: MTI
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Hiányosságokra figyelmeztettek
a katasztrófavédelemtől

Alsóbb emeletekre költöztet- előírás betartása, de az érintett kór- esetet jelző berendezés az ellenőrték a megyei kórház intenzív házakat nem zárhatják be, mert nin- zés időpontjában nem működött. Ez
csen lehetőség máshova költöztetni utóbbit az orvosi egyetem udvarán
terápiai részlegét

Bodolai Gyöngyi

A Karácsonykői (Piatra Neamţ)
Megyei Kórházban történt tragédiát
követően, amelyben 13 páciens
vesztette életét, és a betegeket
mentő orvos súlyos égési sérüléseket szenvedett a berendezés meghibásodása miatt kiütött tűzben,
elrendelték az ország valamennyi
kórházában működő intenzív terápiás részleg ellenőrzését tűzvédelmi
szempontból.
Miközben a televízióadók esti
műsorából már napokkal ezelőtt
arról értesülhettünk, hogy a légzési
nehézségekkel küzdő, súlyos állapotban levő covidos betegeket ellátó intenzív terápiás osztályok
tűzvédelmi szempontból sok helyen
nem felelnek meg a törvényben előírt feltételeknek, a szóban forgó
egységeket a hiányosságok kiküszöbölésre kötelezték. Ugyanakkor
beismerték, hogy vannak esetek,
amikor nem lehetséges valamennyi

a koronavírusos betegeket.
Több mint egy héten át próbáltuk
megtudni a kormányhivataltól,
hogy Maros megyében mi volt a
tűzvédelmi vizsgálat eredménye, de
azt a választ kaptuk, hogy még nem
fejeződött be, aztán már hiába érdeklődtünk, nem is válaszoltak.
Emiatt a Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivőjéhez
fordultunk, aki az ellenőrzés
lezárulásáról és a jelentésben megfogalmazott hiányosságokról tájékoztatott. Elmondta, hogy 13
kórházi szekciót ellenőriztek, és a
tapasztalt rendellenességek miatt 26
figyelmeztetést adtak ki. Ezeket érdeklődésünkre Pălăcean Mihai ezredes, a tűzvédelmi engedélyeket
kibocsátó részleg felelőse részletezte.
Figyelmeztetést kaptak azok az
osztályok, amelyek a mentési útszakaszokat részben raktározási felületnek használták, másutt a
kimenekülést biztosító ajtó nem
nyílt automatikusan, továbbá a tűz-

Külföldről is néznék az Ariel előadásait

berendezett háttérkórházban tapasztalták.
– Nemrég olvashattunk arról,
hogy a szóban forgó háttérkórház
működését a vonatkozó törvény
előírásainak figyelmen kívül hagyásával engedélyezték.
– Mi csak tűzbiztonsági szempontból mondhatunk véleményt.
Megállapítottuk, hogy az ideiglenesen berendezett intenzív terápiás
háttérkórházban az ellenőrzés idején nem működött a riasztóberendezés. Az ellenőrzés után
intézkedtek, és rendezték a helyzetet. Ugyanott a kijárati ajtóknál
nem volt felhajtó, ami tűz esetén
megkönnyíti az ágyak biztonságos
kimenekítését, ha azt a helyzet
szükségessé teszi, amit ugyancsak
megoldottak.
Különlegesebb helyzetben volt a
Megyei Klinikai Kórház intenzív
terápiai részlege, amelynek nem
volt tűzvédelmi engedélye, ugyanis
a tetőtérben nem ajánlatos intenzív
terápiai osztályt berendezni, mert a

Világhálón hódító mesejátékok

A marosvásárhelyi Ariel színház az elsötétült, kiürült nézőtérek idején sem hagyta,
hagyja bábszínházi élmény
nélkül a gyermekeket és a
gyermeklelkű felnőtteket. Novemberben minden vasárnap
a virtuális térben várta a társulat egy-egy mesejátékkal a
nézőket. Sikerült-e így is
megszólítani, bevonzani a célközönséget, pótolhatják-e az
online előadások az ,,élő”
bábszínházi hangulatot, esetleg nyújthat-e valami többletet az új kommunikációs
helyzet? – minderről (és nemcsak erről) Székely Katalint,
az Ariel művészeti vezetőjét
kérdeztük.

Nagy Székely Ildikó

– Az online előadások közvetítését a szükség hozta, miután az óvatosan és teljesen új koncepció
alapján elindított színházi évad zátonyra futott a kulturális intézmények bezárása miatt. Az Ariel
nagyterme 170 férőhelyes. A bemutatóink általában telt házasak, a szervezett, csoportos előadások is kb.
80–90% százalékos nézőszámot je-

lentenek. A vasárnaponként közvetített online előadások iránt is óriási az érdeklődés, Svédországtól
Németországon át a székelyföldi
településekig rengetegen keresnek
minket. Úgy tűnik tehát, hogy
ebben a formában is igen nagy az
igény a bábszínházi előadásokra. A
Facebook-oldalunkon meghirdetett
online előadások eseménye több
mint 150 ezer emberhez jutott el,
átlagosan 4-5 ezren érdeklődtek
iránta. De ennek ellenére, mivel
egyelőre a jegyvásárlás csak személyesen, készpénzben, az Ariel
színház jegypénztárában lehetséges, a tulajdonképpeni nézőszám
előadásonként csupán néhány tíz.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy az
online fizetési rendszert bevezessük, így könnyítve meg a jegyvásárlást. Bízunk benne, hogy ez a
lehetőség megtízszerezi a nézőink
számát, a hatalmas érdeklődés legalábbis erre enged következtetni.
– Mire számíthat decemberben a
mesejátékváró közönség?
– Mivel a járványügyi helyzet
egyelőre nem teszi lehetővé, hogy
közönség előtt, élőben játsszunk,
decemberben is folytatódnak az on-

line előadásaink. 6-án a Csipike volt
műsoron, a továbbiakban, 13-án a
Lilla és Tündérbogyó, 20-án a Tejkút, 27-én pedig a Téli tücsök meséi
lesz műsoron.

helyszín nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak. Ezért a prefektus asszony úgy döntött, hogy ezt a
részleget a negyedik emeletről, a
beépített tetőtérből a második és az
első emeletre költöztetik, ahol eddig
is működtek intenzív terápiai kórtermek az urológiai és a sebészeti
klinikák keretében. A tetőtérben irodákat és a személyzet pihenését
szolgáló helyiségeket rendeznek be
– ígérték a klinika vezetői. A költözéssel egyetértettünk, és ezt követően az új helyszínre kell engedélyt
kérnie a kórháznak.
A hírt az intenzív terápiai részleg
elköltöztetetéséről dr. Ovidiu
Gîrbovan nőgyógyász főorvos, a
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Megyei Klinikai Kórház menedzsere is megerősítette.
Ami pedig az orvosi egyetem udvarán működő háttérkórház működési engedélyét illeti, Claudiu Puiac,
a Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere azt nyilatkozta, hogy sajátos
helyzetben, világjárvány közepette
egy ideiglenesen működő intenzív terápiai egységről van szó, amely besegít azoknak a kórházaknak, ahol nincs
hely a legsúlyosabb esetek ellátására.
Ezek szerint nem vonatkoztathatók rá
azok a törvényes előírások, mint a
kórházakban működő és kritikus
helyzetben levő fekvőbetegek ellátását végző egységekre – következtethetünk a menedzser szavaiból.

Gyorsan eloltották a tüzet

Alig költöztek az új helyre, pénteken (december 4-én) reggel egy
kisebb tűzeset történt a Megyei Klinikai Kórház Marinescu utcai
épületében működő intenzív terápiai osztály egyik kórtermében,
ahol súlyos állapotban levő koronavírus-fertőzötteket kezelnek.
Pălăcean Mihai, a Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség ezredese elmondta, hogy egy éjjelilámpa kábelén levő kapcsoló körül
gyulladt meg a szigetelés, és füst keletkezett. A jelen lévő személyzet
(szeptemberben vett részt tűzvédelmi felkészítőn) gyorsan közbelépett, és egy kézi tűzoltó készülékkel megakadályozta, hogy a tűz
továbbterjedjen. Amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, már nem
volt szükség a segítségükre.
Személyi sérülés nem történt, a tűzeset közeli ágyból elköltöztettek egy beteget, a hatágyas kórteremben pedig tovább folytatódott
a tevékenység. Ami az anyagi kárt illeti, a konnektor környékén
füstölődött meg egy négyzetméternyi falfelület.
Hiányzik a ,,nyüzsi”
– Hogyan éli meg az Ariel színház a jelenlegi időszakot szakmailag, illetve anyagilag?
– Minden szempontból nehéz ez
az időszak, művészileg, anyagilag
és emberileg is. A színfalak mögött
ugyan lázas munka folyik, hiszen
próbafolyamatok zajlanak, sőt néhány előadás filmezése, felvétele is
most történik, vagy a jobb minőség
elérése érdekében megismétlődik,
de a közvetlen nézői reakció, az interaktivitás, a „nyüzsi”, egyszóval a
közönség hiánya komoly megpróbáltatás minden alkotóember és művész számára.
– Van-e lehetőség ilyen körülmények között új előadáson is gondolkozni, netán azt színpadra is vinni?
– Barabás Olga egy több etűdből
álló sorozattal készül, amelyet eleve
az online térbe képzelt el. Ezt decembertől hetente közzé fogjuk tenni
az Ariel színház Facebook-oldalán.
– Milyen további tervek voltak,
vannak még az idei évadra?
– Tavaszra vannak új előadásterveink. Reményeink szerint vendégül láthatjuk Markó Róbertet, a
győri Vaskakas Bábszínház művészeti vezetőjét, aki az Egerek
könyve című előadást fogja rendezni Kovács András Ferenc szövege nyomán. Bízunk benne, hogy
ez megvalósulhat.

– Miben más egy virtuális térbe
költöztetett bábelőadás az ,,élőnél”,
és van-e ennek a kifejeződési formának valamilyen kedvező hozadéka?
– Az online bábelőadás nélkülöz
mindent, amiről egy jó színházi előadásnak szólnia kell: a jelenidejűséget, a spontaneitást, a reakciókat, a
felfokozott, kiélezett izgalmat a nézőtérről, akár a gyerekzsivajt is.
Mégis meg kell keresnünk az előnyeit is, mert vannak. Közös családi
vagy akár baráti együttlétre ad alkalmat, hiszen otthon, a szülőkkel,
nagyszülőkkel bekuckózva nézhetik
meg az előadásokat a gyermekek.
Megszakítható a felvétel, ha a kisgyereknek pl. mosdóba kell kimennie közben. A közeli, jó minőségű
képek apró részleteket is megmutatnak a bábokból, szereplőkből, díszletből, ez új élmény lehet a néző
számára, ami, valljuk be, egy hátsó
sorból nem lehetséges. Egy-egy
kedvenc jelenet vagy részlet megismételhető, újranézhető. Egy előadás
a világ bármely pontjáról elérhető,
nézhető, és nem utolsósorban olcsó,
mert egyetlen jegy áráért az egész
család osztozhat az élményben. Egy
felvétel soha nem fogja pótolni egy
valódi, élő színházi előadás élményét, de sok család számára mégis
alternatíva, és ebben a rendkívüli
helyzetben az értelmes szórakozás
egyik módja. Valószínűleg az életünk része is marad.
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Kastélysorsok

Reflexiók az örökségvédelemről

Éve(ke)t, rendszereket, parlamentet, kormányt, önkormányzatot váltunk. Visszatekintünk, elemzünk, programokat hirdetünk, a jövőt tervezzük. Ez egy kirándulás
(talán) előretekintő önreflexiója (lehet) a múltról, romokról, közösségről, felelősségvállalásról. Rólunk. És
nem csak.

Vajda György

Történelmi tények

Kényes kérdés a műemlékvédelem Romániában, különösen Erdélyben, ahol a gazdag történelmi
múltnak köszönhetően több vár,
kastély, kúria, templom épült, mint
az ország más vidékein. El kell ismerni, a Kárpátok ölében Erdély
ősidők óta stratégiailag, gazdaságilag vonzó volt a Közép-Kelet-Európa történelmét alakítóknak.
Létrejöttek azok a nagybirtokok,
közösségek, amelyek évszázados
gazdasági gyakorlattal tartották
fenn a birtokokat, építették újra a
környéket pusztító háborúk vagy
járványok, vallásháborúk után, új
erődöket, kastélyokat és templomokat húztak fel, a kornak és szükségnek megfelelő rendeltetéssel.
Gondoljunk csak a X. századi várakra, amelyek maradványai ma
leginkább erdők mélyén rejtőznek,
fákkal, legendákkal övezett környezetben. Folytathatnánk a szász
erődtemplomokkal, majd az új- és
modern korban épített, átépített kastélyokkal, kúriákkal és nem utolsósorban a boldog békeidőkben – a
szecesszió fénykorában – fejlődő
városok ékszer épületeivel. Aztán
jött az első világháború, amely átrendezte Európa térképét, a második világégés, amely után
ideológiailag elosztották az öreg
kontinenst, és az 1989-es változás,
amely megszabadította e kényszerhelyzetből az „öreg hölgyet”. Mit
hagyott örökségül nekünk a múlt
század? Évezredes kulturális kötődéseket feldaraboló nagyhatalmi
(gazdasági) érdekek által átrajzolt
határokat. A totalitárius rendszer
egyenlőséget hirdető leple alatt kifosztott országokat. A kényszerhelyzetből felszabadult országok
majdnem semmiből felemelkedni
próbáló törekvését, útkeresését.
Mindezt legjobban a műemlékek
helyzete tükrözi Erdélyben. Lássuk
csak, miről van szó konkrétabban.
Mi rejlik az erre vonatkozó jogszabályok, szándékok, jó és rossz megoldások mögött? A múltban
gyökerező valóság, amelytől nehéz
közösségileg és egyénileg is eltávolodni. Nem is kell.

Kulturális érdekellentétek

Az 1918-os országváltáskor
olyan, az addigitól eltérő, a kulturális közegtől idegen hatalom kezébe
került Erdély, amely (a mai napig)
nem tudta feldolgozni ezt a helyzetet. Politikailag, gazdaságilag a
román politikai elit egy olyan
komplex helyzet elé került, amivel
azóta sem tudott megbirkózni. Évszázados, bebetonozott egyházi és
szekularizált gazdasági háttérrel
rendelkező szociális viszonyrendszert kellett átírni. Ennek első lépése volt a gazdasági átrendeződés.
Az 1922-es földreform volt az első
lépés, amely a többnyire magyar
nemesek kezében levő birtokokat
megnyirbálta. Aztán jöttek az egyéb
megszorító intézkedések, politikai
próbálkozások. A magyar politikai
elit megpróbált igazodni a kialakult
helyzethez, de a közeledés egyik
félnek sem volt az érdeke. És ez,
tetszik vagy sem, a látszatpolitikán
túl a mai napig sem az. A két világháború között a román politika számára fontos volt a hatalmi
konszolidáció Erdélyben. És erre

kapóra jött a második világháború
és a szerencsésen alakuló helyzet.
Észak-Erdély elcsatolása intő jel
volt, majd a pálfordulás után az Erdélybe bevonuló szovjet hadsereg a
gazdátlanul maradt országrészben
garázdálkodhatott is. Számos kastélyt fosztott ki. A jaltai tárgyalások
– és nem csak – eredményeként
született szocialista rezsim, amely a
magyar elitet háborús bűnösnek
nyilvánította, befejezte mindazt,
ami burkoltan ugyan, de 1918-ban
elkezdődött. Az országváltást túlélő, megkapaszkodni próbáló magyar gazdasági és politikai elitnek
menekülnie kellett. Aki nem tette,
azt internálták, deportálták, kényszermunkára fogták. Nem csak a
grófok magánvagyona került ebek
harmincadjára, hanem olyan, évszázadok alatt gyűjtött műtárgyak, kinamelyek
hiányában
csek,
mindannyian szegényebbek lettünk.
A letűnt korok emlékeiként ott maradtak az évszázadokon át épített
kastélyok, kúriák, épületek, amelyeket nem lehetett csak úgy, ok
nélkül lebontani. De nem is kellett.
Az új hatalomnak szüksége volt –
szimbolikusan is – ezekre. És így
alakultak át termelőszövetkezetek
gabonatárolókká,
székházaivá,
egészségügyi szociális intézményekké. Szerencsére – mondhatnánk, a rendszerváltást követően
visszatekintve a közelmúltra. Volt,
ahol kevés külső beavatkozással
megmaradtak a címerek, ősi feliratok, homlokzatdíszek, máshol az új
rendeltetés szerinti átalakítás miatt
visszafordíthatatlan károk keletkeztek. De a használatban levő épületek legalább megmaradhattak. És
jött a rendszerváltás.

Restitutio ad absurdum?

Az új, demokratikus hatalmat felkészületlenül érintette az Erdélykérdés. A sokáig kényszerhelyzetben levő kisebbségek ügye 1989
után kissé emészthetetlenül került
az
új
politikai
hatalom

A mezőzáhi Ugron-kastély

asztalára. (Nem véletlenül alakult ki
az 1990-es marosvásárhelyi helyzet.) A politikai követelések mellett
(anyanyelvhasználat, oktatási kérdések stb.) terítékre került a tulajdon-visszaszolgáltatás is, ami újabb
fejtörést okozott, hiszen mind a
nagybirtokokról, mind az épületekről (egykor magántulajdonban levő
kastélyok vagy egyházi ingatlanok,
közbirtokosság stb.) pontos nyilvántartás, kimutatás, telekkönyv létezett. (Mint ismeretes, Mária
Terézia rendelte el Erdélyben a telekkönyvezést, míg a Román Királyságban nem igazán létezett
telekkönyvi adat.) A román politikai
hatalomnak az új, demokratikus
rendszerben el kellett fogadnia restitúciós törvényeket. Az igénylések
benyújtásakor kiderült, hogy Erdélyben kicsúszhat a kézből az a
konszolidált gazdasági hatalom –
amelynek átmentésén a háttérben
ugyanazok dolgoztak, akik 1989

előtt is megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkeztek –, amelyre tálehetett
volna.
maszkodni
Magyarul, ha feltétel nélkül visszaszolgáltatnák Erdélyben a földterületeket, erdőket, kastélyokat,
egyházi ingatlanokat, akkor jelentős
veszteség érné a „román államot”.
És ez 1918 óta nem érdek. Ezért húzódnak a rendszerváltást követően
évtizedek óta az ingatlan-visszaszolgáltatási perek. Közben pedig
ott, ahol már a betonbiztos bizonyítékok ellenében fel kellett adni a
jogi küzdelmet, mégis tettek „engedményt”. Perverzül – tehetnénk
hozzá. Mert bár megjelent a teljes
visszaszolgáltatásra vonatkozó jogszabály (restitutio in integrum)
mégsem alkalmazzák megfelelően.
Mert az esetek nagy többségében a
mai napig nem szolgáltatták vissza
azokat a gazdaságokat, amelyeknek
működtetésével hajdanában fenn lehetett tartani a birtokokat, karbantartani az épületeket. Valahogy úgy
tűnik, hogy a mindenkori román
kormány ezzel „mosta kezeit”. Kifelé teljesítette kötelezettségeit, de
félmegoldás született. Arról nem is
beszélve, hogy az egykori tulajdonosok, örökösök jó része el kellett
meneküljön, új életet kezdett külföldön, és azok is, akik maradtak.
Kevés kivétellel, egy alaposan megtépázott múltból nem lehetett egy
emberöltőn át visszajutni oda,
ahonnan kisemmizték őket.
Sokan dacból, az elszenvedett
megaláztatásokért vett családi, történelmi elégtételként kérték, követelték, harcoltak saját, illetve
elődeik vagyonáért. Még akkor is,
ha előre vetíthető volt a további
küzdelem, az ingatlanok fenntartásáért vállalt kilátástalan, sziszifuszi
munka. Harminc évvel a rendszerváltás és mintegy húsz évvel a restitúciós törvények megjelenése után
elmondhatjuk, hogy Erdély-szerte –
így megyénkben is – vannak sikertörténetek, de sajnos ebek harmincadjára jutott kastélyok is. Könyvek

születtek, temérdek újságcikk követte az ingatlanok tulajdon-visszaszolgáltató folyamatát, majd az ezt
követő sorsát. Mert ezek az épületek nem csak magántulajdonok.
Ezen túl egy közösség történelmi
hagyatékának bizonyítékai, közkincs, amely valahol a mindannyiunké: dacból, önigazolásként,
kötődésként múlthoz, jelenhez, jövőben vetett hitként.

Építsünk, ne romboljunk falakat!

És ezért kellene talán másként viszonyulnunk mindannyiunknak –
politikusoktól önkormányzati képviselőkön át a lakosokig – a műemlékekhez. A teljesség igénye nélkül
és anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, lássunk néhány példát.
Kezdjük talán a legrosszabbakkal. Tudomásunk szerint a kerelőszentpáli
Haller-kastély
a
visszaszolgáltatás előtt viszonylag
jó állapotban volt. A helyi téesz

A kerelőszentpáli Haller-kastély

használta. Miután megszűnt a gazdaság, sikerült néhány évig még
megőrizni az épületet, aztán megindult a leépülési folyamat. Egykori
tulajdonosa, gróf Haller Ilona (Harmath Ferencné) látni sem akarta,
mivé lett az a kastély, amelyet egyik
napról a másikra el kellett hagynia.
Az örökösök visszaigényelték, de
egyértelmű volt, hogy nem tudják
fenntartani. Bérbe vette volna a
helyi önkormányzat is, aztán a katolikus egyházra bízták. Úgy tűnt,
jó kezekbe kerül, bekerítették. Sokáig a tetőjavításra szánt építőanyag
az udvaron állt, de nem használták
fel. Elhordták a kerítést is, és lassan
minden mozdíthatót. Mára egy
emelet is eltűnt. Az egyház lemondott szándékáról. Az örökösök alapítványt hoztak létre, amin
keresztül pénzt gyűjtenének a rehabilitációra.
A radnóti kastélyt még az utolsó
tulajdonosa a katolikus egyházra
testálta. Mezőgazdasági iskola működött benne, a kapuépületben múzeum volt. Miután az oktatási
intézmény kiköltözött, az épület rohamosan romosodott. Néhány éve
tűz ütött ki, az egyik „bástya” teteje
leégett. A tűzkárosult épületrész tetőzetét megjavították. A többi az
összeomlás szélén áll. Se pénz, se
szándék... legalábbis tudomásunk
szerint.
A gernyeszegi Teleki-kastély
talán fél sikertörténet. A család által
örökölt kastélyt Teleki Kálmán
vette ügykezelésbe, tavaly óta fia,
Tibor folytatja e munkát. A gernyeszegi kastélyhoz tartozó birtok nagy
részét az állam nem szolgáltatta
vissza. Egyesületet hoztak létre,
több eseményt, tábort és más rendezvényt szerveztek, többek között
helyt adva az Awake fesztiválnak.
Az ezekből származó jövedelmet
önzetlenül a kastély fenntartására
fordítják. Elkészült egy felújítási
terv, amelynek kivitelezésére
pénzre van szükség. A Teleki család
kulturális központot szeretne működtetni a kastélyban.
A marosvécsi Kemény-kastélyt is
visszakapta a család. Egyesületet
hozott létre, amelynek segítségével
Nagy-Kemény Géza látogatókat fogadhat, azon fáradozik, hogy a
fenntartáshoz szükséges anyagi fedezetet előteremtse. Megpróbálja
visszaadni egykori fényét, hírnevét
mind a rendezvények által, mind a
néhány helyiségben berendezett állandó kiállításokkal. A Wass Albert,
a Kemény János és Augusta Paton,
valamint a Kemény Miklós sírját és
az épület mögött levő kastélykertet
is gondozza. Több szoba (egy
egész emelet) még őrzi az egykori
szociális intézmény nyomát, amit
óriási befektetéssel lehet eltörölni.
Az sem mellékes, hogy a kastély
mögött római vár állt.
A görgényszentimrei kastély a
Maros Megyei Tanács tulajdonába
került, a megyei múzeum gondozza
az ingatlant. Majdnem a 24. órában
sikerült megmenteni az amúgy elfogadható állapotban átvett épületet. Rendezvényeket szerveztek, és
a megyei költségvetésből állagmegőrző munkálatokat. Megállították a
visszafordíthatatlan épületromboló
folyamatokat. Átfogó projekt készül, amelynek kivitelezésére

Fotó: Vajda György

európai uniós támogatásra pályáznának. Hasonló helyzetben van a
mezőzáhi Ugron-kastély. Miután az
örökösök lemondtak a visszaigényléséről, az épület, amelyben árvaház
működött, a megyei tanácsé lett.
Szintén a múzeum gondoskodik
majd a sorsáról. A sürgős, halaszthatatlan javításokat elvégezték, felújításához a görgényszentimrei
kastélyéhoz hasonló projektet szeretnének előkészíteni.
Végül pedig a legszerencsésebb
a marosugrai Haller-kastély, amelyet beruházók megvásároltak és átalakítottak szállodává, megőrizve
egykori fényét, némiképpen visszaállítva a letűnt kor hangulatát. A kínálatot hozzáigazították a jelenkor
elvárásaihoz, követelményeihez.
A jó példák sorában említhetjük
a Kovászna megyei Kálnoky-birtokot, a zabolai Mikes-kastélyt, vagy
az olaszteleki Daniel-kastélyt, ahol
az idegenforgalmat a szolgáltatások
kibővítésével úgy lendítették fel,
hogy a múlt emlékeit ötvözték a
korszerűvel. És folytathatnánk a felsorolást más megyebeli példákkal
is.
Nem részleteztük a műemlékek
felújításának,
karbantartásának
hosszas eljárását. A három példa
közül az idegenforgalmi hasznosítás tűnik a legeredményesebbnek.
Igaz, a világjárvány egy kicsit lelassította az időt e téren, de reméljük,
hogy sikerül talpra állítani az iparágat. Jó az is, ha egy közösség (lelki)
gondozásával megbízott szervezet,
a (magán-) tulajdonosok civil szervezeteken keresztül, a megyei vagy
a helyi önkormányzatok saját, illetve a lehetőség kínálta hazai és
külföldi anyagi erőforrások bevonásával megpróbálják megmenti
közös múltunk emlékeit. S az is
szerencsés, amikor magán- (stratégiai) befektető vásárolja meg és
használja üzletszerű rendeltetésnek
megfelelően a történelmi épületeket. Talán azon kellene elgondolkodni, hogy a történelmi múlt és az
érdekellentétek dacára kinek mekkora volt a felelőssége abban, hogy
az évszázadok során – ideértve az
1989-es rendszerváltást követő évtizedeket is – ilyen állapotok alakultak ki. A múlt mindannyiunkat
kötelez. De kérdés az, hogy ki mit
vállal fel azért, hogy némiképpen
helyreállítsuk közös örökségünket.
Ebben része kell legyen az új politikai, gazdasági elitnek is. Olyan
jogszabályok megteremtésével (sz.
m: elég szigorú a műemlékvédő törvény, ami jó), amely szavatolja a
korhű helyreállítást, ugyanakkor
megkönnyíti az eljárást, pénzkeretet
(állami és magán) teremt a felújításra a jelenlegi tulajdonosoknak –
attól függetlenül, hogy magánszemélyek vagy intézmények – úgy,
hogy önzetlenül megtesznek mindent az örökségvédelemért. Nekünk, akik csak elsétálunk az
épületek előtt, az lenne a kötelességünk, hogy ne tegyük tönkre, és legyünk büszkék ezekre, még akkor
is, ha nem a miénk. Lehet, hogy eleink is azért dolgoztak, hogy talán
két téglával több kerüljön a
falba. Építsünk újra együtt falakat,
nem egymás között, hanem
a jövőnek!
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Ma sorsolják ki a vb-selejtezőcsoportok összetételét

Szerkeszti: Farczádi Attila 1164.

-Ma Zürichben rendezik a 2022es katari labdarúgó-világbajnokság
európai selejtezősorozatának sorsolását, amelyen a magyar válogatottat a harmadik kalapból húzzák ki.
A jövő márciustól novemberig
tartó kvalifikációból – amelyben öt
hatos és öt ötös csoportban zajlanak
majd a küzdelmek – a győztesek

jutnak ki automatikusan a világbajnokságra. Ezekre a helyekre leginkább az első kalapban lévő
csapatoknak van esélyük, itt található többek között a világbajnok
Franciaország, a vb-döntős Horvátország, a világelső Belgium és az
Európa-bajnoki címvédő Portugália.

A csoportmásodikokhoz csatlakozik majd két olyan együttes,
amely a Nemzetek Ligájában megnyerte csoportját, de a vb-selejtezők
során nem végzett az első két helyen – ilyen lehet akár a magyar válogatott is. A playoffban ez a 12
válogatott küzd majd a fennmaradó
három európai helyért, három ágon,
egymeccses párharcokban 2022
márciusában.
A sorsolást a FIFA versenyigazgatója bonyolítja le két korábbi kiváló futballista közreműködésével.
Jaime Yarza segítője lesz Daniele
De Rossi, aki 2006-ban világbajnoki címet nyert az olasz válogatottal, amelynek színiben 117
alkalommal lépett pályára, valamint
Rafael van der Vaart 109-szeres
holland válogatott irányító, aki
2010-ben vb-döntőt játszott csapatával.
A 19 órakor kezdődő sorsolást az
M4 Sport élőben közvetíti. A katari
vb-t 2022. november 21. és december 18. között rendezik.

Bálint Zsombor

Már-már úgy tűnt, ez marad a
végeredmény, amikor Marius Avram
játékvezető úgy döntött a hosszabbítás negyedik percében, hogy végigengedi a szentgyörgyiek utolsó
kétségbeesett támadását. Fl. Ștefan
adta be bal oldalról, Nouvier háttal
kapta a labdát, ezért Dimitrovnak

tette ki lövésre, akinek a labdájába
Pap még beleért, de nem tudta megakadályozni a gólt. A bíró pedig
azonnal le is fújta a mérkőzést, középkezdésre már nem maradt idő.
A Sepsi OSK legközelebb Medgyesre látogat, a találkozót szombaton 17 órai kezdettel játsszák.

Az utolsó másodpercben egyenlített az OSK

A labdarúgás bővelkedik az olyan
mérkőzésekben, amelyeken nem a
többet támadó, veszélyesebb csapat
nyer, hanem az, amelyik eredményesebben használja ki a kevesebb lehetőségét. Hajszál híján ez történt a
Sepsi OSK – FC Botoșani találkozón a labdarúgó 1. liga 12. fordulójában. A sepsiszentgyörgyiek
azonban az utolsó támadás során
egyenlítettek, és így legalább egy
pontot megmentettek.
Mindkét félidő során a háromszéki csapat volt a támadóbb szellemű és a veszélyesebb az FC
Botoșani elleni találkozón. Leo Grozavu csapata az első 30 percben teljesen beszorította az ellenfelét a saját
térfelére, de a 11. percben Šafranko
emelését elérte Pap, a 14. percben
Bouhenna és Šafranko egymást zavarták kiváló helyzetben, míg a 20.
percben Dimitrov remek lövőpozícióból melléküldte. Aztán a 36. percben először közelítette meg Botoșani
veszélyesen a hazaiak kapuját, s
máris gól lett belőle. Keyta verte
meg mindkét belső védőt a bal oldalon, a kapu elé, az Ongendával érkező Dumitrescu mögé gurított, ahol
a teljesen egyedül maradt Tîrcoveanu formaságot teljesített. A gól
megfogta a hazai csapatot, amely
képtelen volt újítani a szünetig.
Újrakezdésre három új emberrel,
támadóbb felfogásban érkezett az
OSK, ám hiába volt a hatalmas mezőnyfölény, ismét Botoșani volt
eredményes az 53. percben. Keytát
ezúttal sem tudták megállítani a bal
oldalon, egész a kapufa tövéig tört
be az alapvonal mellett, majd Fernandez alatt a rövid sarokba „gyötörte” a labdát. A játék képe alapján
teljesen igazságtalan 0-2 után még
nagyobb lett a hazai nyomás, és két
perccel később egy szögletet követően Mitrea térdéről becsorgott a
labda a botoșani-i kapu jobb alsó
sarkába. A hátralévő időben ráborította a pályát az OSK a vendégcsapatra, de sehogy sem tudott fogást
találni az ellenfél védelmén, sőt
szinte kapott egy harmadik gólt,
amikor Fernandez a kapujától 20
méterre lábbal szerelte az üres kapu
felé törő Toutouht.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 12. forduló: Sepsi OSK – FC Botoșani 2-2 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Marius
Avram (Bukarest) – Vladimir Urzică (Karácsonkő), Marius Badea
(Râmnicu Vâlcea). Tartalék: Rareș Vidican (Szatmárnémeti). Ellenőr: Constantin Ștefan (Bukarest).
Gólszerzők: B. Mitrea (55.), Dimitrov (90+4.), illetve Tîrcoveanu
(36.), Keyta (53.).
Sárga lap: Purece (15.), Ștefănescu (31.), Vașvari (63.), Golofca
(77.), Fl. Ștefan (85.), illetve M. Roman (18.), Chindriș (24.), Tîrcoveanu (59.).
Sepsi OSK: Fernandez – Dimitrov, Bouhenna, B. Mitrea, Dumitrescu (46. Fl. Ștefan), Ștefănescu (46. Petrila), Fofana (73. Fülöp Loránd), Vașvari, Purece (46. Golofca), Aganović, Šafranko (80.
Nouvier).
FC Botoșani: Pap – Patache, Haruț, Chindriș, Țigănașu, Rodriguez, Florescu, M. Roman (68. Toutouh), Ongenda, Tîrcoveanu (83.
Askovszki), Keyta (83. Holzmann).

1. FCSB
2. CSU Craiova
3. CFR
4. Sepsi OSK
5. Clinceni
6. UTA
7. Viitorul
8. Voluntari
9. Târgoviște
10. Medgyes
11. Botoșani
12. Dinamo
13. Nagyszeben
14. Jászvásár
15. FC Argeș
16. Astra
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Eredményjelző
* 1. liga, 12. forduló: FC Voluntari – Academica Clinceni 3-3, FC
Argeș Pitești – Bukaresti Dinamo 0-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
– FC Botoșani 2-2, Bukaresti FCSB – Aradi UTA 3-0.
* 2. liga, 12. forduló: Dunărea 2005 Călărași – Turris-Oltul Turnu
Măgurele 1-1; 15. forduló: Bodzavásári Gloria – Bákói Aerostar
1-1, Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul – Universitatea Craiova 2-3,
Turris-Oltul Turnu Măgurele – Lénárdfalvi ACSF 1-1, Concordia
Chiajna –CSM Slatina 3-2, Konstancai Farul – FK Csíkszereda 0-2,
Resicabányai CSM – Temesvári Ripensia 2-0, Unirea 04 Slobozia –
Petrolul Ploieşti 0-3, CS Mioveni – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii
1-2. Az élcsoport: 1. Universitatea Craiova 30 pont/14 mérkőzés, 2. Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 26/14, 3. Dunărea 2005 Călărași 24/13.

A kalapok
* 1. kalap: Belgium, Franciaország, Anglia, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Dánia, Németország, Hollandia
* 2. kalap: Svájc, Wales, Lengyelország, Svédország, Ausztria,
Ukrajna, Szerbia, Törökország, Szlovákia, ROMÁNIA
* 3. kalap: MAGYARORSZÁG, Oroszország, Írország, Csehország, Norvégia, Észak-Írország, Izland, Skócia, Görögország, Finnország
* 4. kalap: Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Montenegró, ÉszakMacedónia, Albánia, Bulgária, Izrael, Fehéroroszország, Georgia,
Luxemburg
* 5. kalap: Örményország, Ciprus, Feröer szigetek, Azerbajdzsán, Észtország, Koszovó, Kazahsztán, Litvánia, Lettország, Andorra
* 6. kalap: Málta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltár, San Marino

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Budai Barna. A Román Labdarúgó-szövetség
szakreferensével Szucher Ervin a hazai gyermek- és ifjúsági futball
helyzetéről, valamint az infrastrukturális beruházásokról beszélget.

Olasz–spanyol és francia–belga elődöntő
a Nemzetek Ligájában
Olaszország Spanyolországgal, a világbajnoki címvédő Franciaország pedig a vb-bronzérmes Belgiummal találkozik a labdarúgó
Nemzetek Ligája Olaszországban megrendezendő négyes döntőjének elődöntőjében, jövő októberben. Az európai szövetség (UEFA)
végrehajtó bizottsága csütörtökön döntött arról, hogy a mérkőzéseket Torinóban és Milánóban játsszák majd 2021. október 6-án és
7-én, míg a harmadik helyért kiírt összecsapást, valamint a finálét
október 10-én rendezik.

Budai Barna a Marosvásárhelyi TVR-ben

Másodszor sem bírt egymással
a Budafok és az Újpest

Az újonc Budafoki MTE 1-1-es
döntetlent játszott a vendég Újpesttel
a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.
Az alacsony színvonalú, közepes
iramú és kevés helyzetet hozó első
félidő elején az Újpest bizonyult aktívabbnak, de a biztonságra nagy figyelmet fordító Budafok hamarosan
egyenlő félként küzdött a mezőnyben. Az újpesti védelem hibái után a
hazaiak előtt adódott néhány ígéretes
lehetőség, ám egyikkel sem tudtak
élni. A vendégek támadójátékán érződött, hogy a sok kihagyás után
még nincsenek formában.
Nagy elánnal kezdte a második játékrészt az Újpest, még a kapura is
veszélyt jelentett, a Budafok azonban az 53. percben büntetőhöz jutott,

melyet Kovács Dávid értékesített. A
vendégeket nem zavarta meg a kapott gól: Csongvai szöglet utáni fejesével gyorsan egyenlítettek, és
támadásban is maradtak. A hajrára
viszont ismét leült a találkozó, és
hiába akadtak hazai helyzetek – köztük két kapufa –, az eredmény már
nem változott.
A Budafok házigazdaként, az Újpest vendégként először ért el döntetlent a szezonban. Augusztusban a
két együttes első, újpesti összecsapása is 1-1-re végződött. A Budafok
már négy, az Újpest öt mérkőzés óta
nem tudott nyerni, bár utóbbi esetében benne van az a miskolci vereség
is, amelyen a játékosokat sújtó koronavírus-járvány miatt nem állt ki a
DVTK ellen.

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 13. forduló: Budafoki MTE – Újpest FC 1-1 (0-0)
Budafok, zárt kapus, vezette: Káprály.
Gólszerzők: Kovács D. (55., 11-esből), illetve Csongvai (59.).
Sárga lap: Huszti A. (22.), Kulcsár K. (62.), Ihrig-Farkas (84.), illetve Pajovic (24.), Csongvai (37.).
Budafoki MTE: Póser –Huszti A. (Margitics, 52.), M. Nikolic,
Romic, Medgyes – Micsinai, Oláh – Kovács D., Kulcsár K. (Lőrinczy,
75.), Szabó M. (Takács, 66.) – Zsóri (Ihrig-Farkas, 66.).
Újpesti FC: Pajovic – Kastrati, Kutrumpisz, Baosic, Antonov –
Csongvai, Onovo, Mitrovic (Szakály P., 77.) – Simon (Bacsa, 77.), Perosevic (Gigic, 92.), Beridze (Pauljevic, 92.).

1. Ferencváros
2. Fehérvár
3. Kisvárda
4. Puskás AFC
5. Paks
6. MTK
7. Budafok
8. ZTE
9. Újpest
10. Mezőkövesd
11. Diósgyőr
12. Honvéd

11
11
12
13
12
12
11
12
12
13
12
11

A bajnokság állása
9
2
0
6
4
1
6
3
3
6
1
6
5
3
4
5
3
4
4
3
4
4
2
6
3
3
6
3
2
8
3
1
8
2
3
6

24-5
27-14
16-14
17-21
23-20
18-16
14-17
21-22
13-26
10-19
16-22
14-17

29
22
21
19
18
18
15
14
12
11
10
9

Eredményjelző
NB I, 13. forduló: ZTE FC – Mezőkövesd Zsóry FC 3-0, Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC 1-3, Puskás Akadémia FC – Kisvárda
Master Good 0-0, Budafoki MTE – Újpest FC 1-1.
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Rebrov csalódott
a mérkőzés eleje miatt

Ronald Koeman (b2), a Barcelona és Szerhij Rebrov (b3), a Ferencváros vezetőedzője kezet fog a Ferencváros – FC Barcelona mérkőzés végén.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője a találkozó elején mutatott játék miatt csalódott az FC Barcelona ellen
3-0-ra elvesztett Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést követően.
„Az első huszonöt perc után nagyon csalódott voltam, hiszen
olyan szituációkból kaptunk gólokat, amelyekre előzetesen felkészültünk. A második félidőben már elégedettebb voltam, de
persze ekkor már csoda lett volna a pontszerzésünk” – nyilatkozta a Puskás Arénában az összecsapást követő sajtótájékoztatón Szerhij Rebrov, aki szerint óriási volt a két csapat között
a sebességkülönbség.
Az ukrán szakember hozzátette, az ilyen találkozók, mint a
Barcelona vagy a Juventus elleni mérkőzések, jó példák lehetnek a játékosok számára, hogy milyen szintre kellene eljutniuk.
A válogatott védő Botka Endre elmondta, nagyon szomorú
volt mindenki a mérkőzés után, hiszen előzetesen úgy érezték,
több lehet ebben a mérkőzésben: „Többet akartunk ma elérni,
azt éreztük a mérkőzés előtt, hogy valami extrát tudunk nyújtani, de sajnos nagyon hamar eldőlt, hogy nem. Emiatt mindenki nagyon csalódott. Az első félidő után próbáltuk tartani
magunkat, de ez most csak ennyire volt elég. A legfontosabb
meccs Kijevben lesz, ott dől el minden, mi pedig mindent fel
fogunk tenni egy lapra.”
A Barcelona vezetőedzője, Ronald Koeman elmondta, kiváló
első félidőt játszott csapata, amely nagyon jó ritmusban futballozott, remekül támadott le, és négy-öt hatalmas helyzetet kidolgozott, ezekből három gólt szerezve könnyedén döntötte el
az összecsapást. Hozzátette, az elmúlt időszakban sokat fejlődött együttese játéka, sokkal hatékonyabbak a támadásai, mint
korábban, de a védekezésén még van mit csiszolni.
Arra a kérdésre, hogy a magyar bajnoknak vagy a Dinamo
Kijevnek van több esélye a harmadik hely megszerzésére, kitérő választ adott a holland tréner, aki szerint az említett két
együttesnek nagyon nehéz dolga volt két olyan nagy klub ellen,
mint a Juventus és a Barcelona.
A spanyol újságírók kérdésére Koeman megdicsérte az elmúlt mérkőzéseken kiemelkedően futballozó Antoine Griezmannt, illetve Ousmane Dembélét, aki amellett, hogy nagyon
veszélyesen futballozik, kiemelkedő fizikai állapotban is van.

Könnyedén nyert a Barcelona a Puskás Arénában

A Ferencváros 3-0-s vereséget szenvedett az FC talankodott vele szemben. A büntetőt Dembélé a jobbra veBarcelonától a labdarúgó Bajnokok Ligája cso- tődő Dibusz mellett a kapu bal oldalába lőtte (0-3).
Nem sokkal a fordulást követően Nguen révén először
portküzdelmeinek ötödik fordulójában szerda
került helyzetbe a Ferencváros, amely jóval kisebb nyoeste a Puskás Arénában.

A négyest továbbra is százszázalékos teljesítménnyel más alatt futballozhatott, ugyanis a Barcelona már közel
vezető katalánok gyorsan eldöntötték az összecsapást, hi- sem annyira erőltette úgy letámadást, mint az első félidőszen Antoine Griezmann, Martin Braithwaite és Ousmane ben. A hazaiak a csereként pályára lépő Baturina fejesénél
Dembélé találataival kevesebb mint fél óra játék után már jártak a legközelebb a gólhoz, de Neto könnyedén hárított.
3-0-ra vezettek, és biztosan megtartották előnyüket. A ma- A hajrában könnyedén labdázgatott a Barcelona, és még
el is puskázott néhány helyzetet, így az eredmény nem válgyar bajnok először nem szerzett gólt a BL főtábláján.
A Ferencváros azonnal beszorult a térfelére, a zöld-fe- tozott.
A rosszabb gólkülönbségével negyedik Ferencváros
hérek saját 16-osuk előteréből is csak komoly nehézségek
árán tudták kihozni a labdát. Braithwaite gyorsan vezetést kedden az ukrán Dinamo Kijev otthonában zárja a csoszerezhetett volna a katalánoknak, de közelről hibázott. portkört, a találkozó tétje a kvartett harmadik helye, azaz
Így sem kellett sokat várni az első vendéggólra, a 14. perc- az Európa-liga legjobb 32 csapata közé kerülés lesz. A
ben Dembélé Botka lábai között kiugratta Jordi Albát a győztes lesz a harmadik, a döntetlen a hazaiaknak kedvez,
bal oldalon, a védő centerezését a rövidnél érkező Griez- kivéve ha 3-3, vagy még több gólos.
mann csodálatos mozdulattal, sarokkal továbbította a hálóba, a
Eredményjelző
labda Dibusz lábai között talált
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:
utat a kapuba (0-1). A spanyol
* E csoport: Sevilla – Chelsea 0-4, Krasznodar – Rennes 1-0. Az állás: 1. (már
csapat a következő negyedórában továbbjutott) Chelsea 13 pont, 2. (már továbbjutott) Sevilla 10, 3. Krasznodar 4,
eldöntötte az összecsapást. A 21. 4. Rennes 1.
percben Dembélé könnyedén elhú* F csoport: Borussia Dortmund – Lazio 1-1, Club Brugge – Zenit 3-0. Az
zott Botka mellett, tökéletes kö- állás: 1. (már továbbjutott) Dortmund 10 pont, 2. Lazio 9, 3. Club Brugge 7,
zépre adását pedig Braithwaite 4. Zenit 1.
négy méterről becsúszva a bal alsó
* G csoport: Ferencvárosi TC – FC Barcelona 0-3, Juventus – Dinamo Kijev
sarokba lőtte (0-2). Hét perccel ké- 3-0. Az állás: 1. (már továbbjutott) FC Barcelona 15 pont, 2. (már továbbjutott)
sőbb Braithwaite ugrott ki a lesha- Juventus 12, 3. Dinamo Kijev 1, 4. Ferencváros 1.
táron, betört a 16-oson belülre,
* H csoport: Manchester United – PSG 1-3, Basaksehir – Lipcsei RB 3-4. Az
Frimpong pedig hátulról szabály- állás: 1. Manchester United 9 pont, 2. PSG 9, 3. Lipcsei RB 9, 4. Basaksehir 3.
Korábban nem közölt eredmények a 4. fordulóból:
Jegyzőkönyv
* A csoport: Bayern München – Salzburg 3-1, Atlético Madrid – Lokomotiv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, Moszkva 0-0.
* B csoport: Internazionale – Real Madrid 0-2, Borussia Mönchengladbach –
G csoport, 5. forduló: Ferencváros – FC Barcelona (spa- Sahtar Donyeck 4-0.
* C csoport: Olympique Marseille – FC Porto 0-2, Olimpiakosz – Manchester
nyol) 0-3 (0-3)
Budapest, Puskás Aréna, zárt City 0-1.
* D csoport: Ajax Amsterdam – Midtjylland 3-1, FC Liverpool – Atalanta
kapus, vezette: Alkeszej Kulba0-2.
kov (fehérorosz).
Gólszerzők:
Griezmann
(14.), Braitwaite (21.), Dembélé (28., 11-esből).
Sárga lap: Frimpong (27.), illetve Busquets (29.), Griezmann (53.), Trincso (70.)
Ferencváros: Dibusz –
Botka, Blazic, Frimpong,
Dvali, Heister (Lovrencsics,
64.) – Sigér (Laidouni, 64.), Somalia (Haratin, 81.) – Isael,
Uzuni (Baturina, 71.) – Nguen
(Mak, 71.).
FC Barcelona: Neto – Dest,
Mingueza, Lenglet, Jordi Alba
(Junior Firpo, a szünetben) –
Busquets (de Jong, a szünetben), Pjanic – Trincao, Griezmann (Ricardo Puig, 65.), Középen a gólszerző Antoine Griezmann, a spanyol csapat játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája csoDembélé – Braithwaite (De La portkörének ötödik fordulójában játszott Ferencváros – FC Barcelona mérkőzésen a Puskás Arénában
Fuente, 80.)
2020. december 2-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Nullás eredmény és játék Kolozsváron

A gól nélküli döntetlen tökéletesen tükrözi a csoport élén zár. Az olaszok bő tíz perccel a szüjáték képét a CFR és a CSZKA Szófia kolozsvári net előtt kerültek hátrányba, ám még a szünet
összecsapásán, értékelte a találkozón látottakat előtt egyenlíteni tudtak, majd a második félidőaz NSO.
ben Calafiori és Dzeko góljaival tették egyértelA Dan Petrescu múlt hétfői távozása után edző művé sikerüket.
nélkül maradt román bajnoknak csak
az első félidőben akadtak helyzetei,
de Michaël Pereira melléfejelt, az
egyedül kapura törő Gabriel Debeljuh pedig lábon lőtte Gustavo Busatto kapust.
Az első négy fordulóban gólt sem
szerző bolgár csapat végig többet
birtokolta a labdát, szünet után pedig
csak az átlövéseket hárító Cristian
Bălgrădean kapus és a közeli vendégkísérleteket blokkoló Andrei
Burcă akadályozta meg a szófiaiak
gólszerzését. A CFR emberhátrányba
Fotó: Digi24
került a végére, Alexandru Chipciu
műesésért kapta meg a második
Jegyzőkönyv
sárga lapját a 85. percben, társai
Labdarúgó-Európa-liga, A csoport, 5. forduló: Kolozsazonban nélküle is kivédekezték a vári CFR – CSZKA Szófia 0-0
hátralevő időt.
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion, nézők nélA hazai pontvesztés ellenére a ko- kül. Vezette: Amaury Delerue (francia).
lozsvári gárda versenyben maradt a
Sárga lap: Susic (33.), Chipciu (54., 85.), illetve Vion
továbbjutásért, ehhez azonban a jövő (1.), Geferson (54.).
héten Svájcban kell legyőznie a
Kiállítva: Chipciu (85).
Young Boyst.
CFR: Bălgrădean – Susic, Manea, Burcă, Camora –
A csoport másik mérkőzésén a Chipciu, Djokovic –Rondon, Păun (75. Carnat), Pereira
Roma hátrányból fordítva legyőzte a (61. Deac) – Debeljuh (86. Vojtus).
második helyen álló Young Boyst,
CSZKA: Busatto – Antov, Mattheij, Zanev – Vion,
így az utolsó forduló előtt már mate- Youga, Geferson, Carey –Sankhare (78. Rodrigues) –
matikailag is biztossá tette, hogy a Sowe, Jomov (77. Henrique).

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, A csoport, 5. forduló:
* A csoport: AS Roma – Young Boys 3-1, Kolozsvári CFR – CSZKA Szófia
0-0. Az állás: 1. (már továbbjutott) AS Roma 13 pont, 2. Young Boys 7, 3. Kolozsvári CFR 6, 4. CSZKA Szófia 2.
* B csoport: Arsenal – Bécsi Rapid 4-1, Molde – Dundalk 3-1. Az állás: 1. (már
továbbjutott) Arsenal 15 pont, 2. Molde 9, 3. Bécsi Rapid 6, 4. Dundalk 0.
* C csoport: Prágai Slavia – Hapoel Beer Sheva 3-0, Nice – Leverkusen 2-3. Az
állás: 1. (már továbbjutott) Slavia 12 pont, 2. (már továbbjutott) Leverkusen 12,
3. Nice 3, 4. Hapoel Beer Sheva 3.
* D csoport: Glasgow Rangers – Standard Liege 3-2, Benfica – Lech Poznan
4-0. Az állás: 1. (már továbbjutott) Rangers 11 pont, 2. (már továbbjutott) Benfica
11, 3. Poznan 3, 4. Standard 3.
* E csoport: Granada – PSV Eindhoven 0-1, Omonia Nicosia – PAOK 2-1. Az
állás: 1. (már továbbjutott) Granada 10 pont, 2. (már továbbjutott) PSV Eindhoven
9, 3. PAOK 5, 4. Omonia 4.
* F csoport: AZ Alkmaar – Napoli 1-1, Real Sociedad – Rijeka 2-2. Az állás:
1. Napoli 10 pont, 2. Real Sociedad 8, 3. AZ Alkmaar 8, 4. Rijeka 1.
* G csoport: Zorja – Leicester 1-0, AEK Athén – Braga 2-4. Az állás: 1. (már továbbjutott) Leicester 10 pont, 2. (már továbbjutott) Braga 10, 3. Zorja 6, 4. AEK 3.
* H csoport: AC Milan – Celtic 4-2, Lille – Prágai Sparta 2-1. Az állás: 1. (már
továbbjutott) Lille 11 pont, 2. (már továbbjutott) AC Milan 10, 3. Sparta 6, 4. Celtic
1.
* I csoport: Sivasspor – Villarreal 0-1, Qarabag – Maccabi Tel Aviv 1-1. Az állás:
1. (már továbbjutott) Villareal 13 pont, 2. Maccabi Tel Aviv 8, 3. Sivasspor 6,
4. Qarabag 1.
* J csoport: Antwerp – Ludogorec 3-1, LASK – Tottenham 3-3. Az állás: 1. (már
továbbjutott) Antwerp 12 pont, 2. (már továbbjutott) Tottenham 10, 3. LASK 7,
4. Ludogorec 0.
* K csoport: Feyenoord – Zágrábi Dinamo 0-2, CSZKA Moszkva – Wolfsberger
AC 0-1. Az állás: 1. (már továbbjutott) Zágráb 11 pont, 2. Wolfsberger 7, 3. Feyenoord 5, 4. CSZKA Moszkva 3.
* L csoport: Crvena zvezda – Hoffenheim 0-0, Gent – Liberec 1-2. Az állás:
1. (már továbbjutott) 13 pont, 2. (már továbbjutott) Crvena zvezda 10, 3.
Liberec 6, 4. Gent 0.
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Mégis útjára indult a kosárlabda 1. liga

Bálint Zsombor

Megszokhattuk már az évek során, hogy a
Román Kosárlabda-szövetség nem a következetességéről és a kiszámíthatóságáról híres, az idei
bajnoki idény pedig különlegesen problematikus, hiszen a férfi országos ligában négyszer
vagy ötször változtattak a rendezés mikéntjén,
kétszer pedig halasztottak, így még mindig nem
kezdődött meg az idény. Rajtolt viszont az 1.
liga, példátlan módon korábban, mint az élvonal,
noha egy héttel korábban még a halasztásról beszéltek.
November végén jutott oda a sportági szövetség, hogy közzétegye a sportági 1. liga versenykiírását, egy nappal az első mérkőzések előtt. Ez
pedig felülír mindent, amit korábban nem hivatalos forrásokból megtudtunk, a föderáció
ugyanis nem a közérdekű hivatalos információk
kommunikálásának bajnoka. Így például a bajnokságot nem csoportokban, hanem egyetlen 11
csapatos csoportban rendezik, a földrajzi szempontok csak a hét végén rendezett első tornára
voltak érvényesek. A folytatásban aztán mindenki mindenkivel játszik, összesen öt tornán,
ezeket február 13-14-én, március 13-14-én, április 10-11-én és május 8-9-én rendezik. A szabályzat szerint a részletes programot az 1. számú
melléklet tartalmazza, a függelék azonban sehol
nem érhető el.
Az első tornán a Marosvásárhelyi CSU Medicina a Kolozsvári U és a Nagyszebeni CSU II
ellen kellett volna pályára lépjen, sőt meg is szerette volna szervezni a meccseket, azonban a keretet sújtó koronavírusos esetek miatt nem
szerepelhetett a múlt hét végén. Így a szebeniek
és a kolozsváriak egyetlen meccset játszottak,
Nagyszebenben. Némileg megnyugtató, hogy a

marosvásárhelyi csapat nem veszíti el hivatalból
ezt a két mérkőzését, hanem a végén szerveznek
egy pótbuboréktornát, amelyen bepótolják a
vírus miatt elmaradt meccseket. Hasonló helyzetben van a Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium is, amely szintén nem játszhatott.
A kiírás szerint az első kör után, amelyben
mindenki mindenkivel játszik, döntő torna következik május végén, a legjobb hat csapat részvételévél, majd a végső sorrend első két
helyezettje júniusban pótselejtezőt játszik a
Nemzeti Liga utolsó két helyén végzett csapata
ellen a feljutásért.
Az 1. ligában legfeljebb két külföldi játékos
szerepelhet a csapatokban, és a mérkőzésekre
benevezett 12 fős keretben legkevesebb hatnak
az U23-as korosztályhoz kell tartoznia, közülük
kettőnek végig a pályán kell lennie.
A kosárlabdában a többi sportághoz képest
szigorúbb a tesztelési protokoll, és ez alól az 1.
liga sem kivétel. A mérkőzéseken való részvétel
érdekében a játékosoknak két negatív Covidtesztet kell felmutatniuk: egyet hét nappal, egyet
pedig 48 órával a torna első mérkőzése előtt.
Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, eredmények: Nagyszebeni CSU II – Kolozsvári U 114:81, Bukaresti Rapid – Bukaresti Lumina Wolves
70:53, CSU Ploiești – Bukaresti Liliecii
79:67, Bukaresti Agronomia – Bukaresti
Știința 62:63, Bukaresti Liliecii – CSM
Ploiești 52:77, Bukaresti Lumina Wolves –
Bukaresti Agronomia 60:65, Bukaresti
Știința – Bukaresti Rapid 69:58, Bukaresti
Rapid – Bukaresti Agronomia 64:49, CSU
Ploiești – Ploiești CSM 73:100, Bukaresti
Știința – Bukaresti Lumina Wolves 77:65.

Meglepő vereséggel rajtolt a magyar
válogatott a női kézilabda-Eb-n

A magyar női kézilabda-válogatott 24-22-re
kikapott Horvátország csapatától a dániai Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában, pénteken Koldingban.
A horvátok a – Bajnokok Ligájában országukat egyedüliként képviselő – Podravka Koprivnica hat játékosára koronavírusos megbetegedés
miatt nem számíthattak, Ivana Kapitanovic és
Ivana Dezic pedig sérülés miatt nem tagjai a keretnek.
Tomori Zsuzsanna vezérletével jól kezdett a
magyar csapat, 12 perc alatt hatszor volt eredményes. A Siófok tapasztalt játékosának minden
találathoz köze volt gólszerzőként vagy előkészítőként. A horvátok jól tartották magukat,
egyre hatékonyabban védekeztek, és amikor
negyven másodpercig kettős emberelőnyben játszottak, sikerült egyenlíteniük (6-6).
A magyarok 6-4-es vezetésük után megtorpantak, a védekezésük pontatlan volt, támadásban pedig jó néhányszor eladták a labdát, és
számos lövést elrontottak, így a következő 12
percben csak egy
gólra voltak képesek (7-9). A szakmai stáb csak 16
másodperccel az
első félidő vége
előtt kért időt, a játékosok ennek ellenére
kikecmeregtek a gödörből, és a szünetben
döntetlen volt az
állás (12-12).
A második felvonást a horvátok
jó védekezéssel, a
magyarok elképzelés nélküli támadásokkal
és
rossz lövésekkel
kezdték. Előbb

felváltva, majd kettesével születtek a gólok,
és az 53. percben, amikor ismét két találat
volt a horvát válogatott előnye, Elek Gábor és
Danyi Gábor ismét időt kért. Ez sem segített
az együttesen, amely több mint 11 percig nem
talált a hálóba, ebben az időszakban a horvátok egy 5-0-s sorozattal eldöntötték a mecscset.
„Óriási csalódás számunkra a találkozó. Mélyen tudásunk alatt, szinte hit nélkül játszottunk,
emellett dekoncentráltak is voltunk. Rengeteg
technikai hibánk volt, valamint a horvátok nyitott védekezése ellen is szenvedtünk. Amikor sikerült helyzetig eljutnunk, akkor olyan
játékosaink is hibáztak, akik egyébként ilyen
esetekben nem, vagy csak nagyon ritkán szoktak. A legnagyobb csalódás számunkra az, hogy
az eddig elvégzett munka és a lányok mutatott
hozzáállása alapján egyáltalán nem számítottunk
ilyen forgatókönyvre” – idézte a magyar szövetség honlapja Danyi Gábort, a magyar válogatott
szövetségi kapitányát.

Fotó: AFP

Egy győzelem, egy vereség az eddigi román mérleg
A román válogatott vereséggel kezdte az Eb koldingi D csoportját a németek ellen. A rivális már 7-1-re vezetetett, amikor a románok elkezdték a felzárkózást, és egy egy 4-0-s
sorozattal feljöttek ellenfelükre, a szünetben pedig három találat volt a különbség a két
csapat között. A második félidő elején egyenlített Románia, majd a német válogatott egy
5-1-es szériát produkált, és visszaszerzett előnyét megtartotta a meccs végéig (22-19).
A vereség markáns nyomot hagyott a csapat játékán. A lengyelek ellen így szinte újabb
kudarcot könyveltek el Neaguék: az első félidőben már öt góllal is vezettek a lengyelek, a
második félidő második felében azonban magukra találtak a románok, fokozatosan felzárkóztak, a 48. percben– a meccs során először – előnybe kerültek, a hajrában pedig magabiztosan növelték a különbséget. Így 28-24 lett a vége, ez pedig továbbjutást jelent az
alakulat számára a csoportból.
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Marosvásárhelyi tekézők uralták
az országos ifjúsági bajnokságot

A Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros és a CSM tekézői uralták a kolozsvári györgyfalvi negyedi tekepályán
rendezett U23-as országos egyéni tekebajnokság küzdelmeit.
A bajnokságon, amelyen 45 játékos
vett részt, két próbában, egyéni klasszikusban és párosban rendeztek vetélkedőt,
a nyolcsávos pályán csupán négy tekézővel, annak érdekében, hogy a fizikai távolságtartásra vonatkozó előírásokat be
lehessen tartani.
Orosz István és Seres József edzők tanítványai hét érmet szereztek, közöttük
valamennyi aranyérmet, ahányat csak kiosztottak.
A lányoknál Maria Ciobanu a felnőtteknél is rendkívül versenyképesnek számító 614 fás teljesítménnyel nyerte az
egyéni verseny aranyát, és ugyanő vég-

zett a párosban is az első helyen, ahol
Seres Bernadett volt a társa, 1173 fás
összesített teljesítménnyel. Kétszeresen
dobogós helyen végzett Fekete Réka is,
aki egyéniben 597 fával nyert ezüstérmet, míg párosban Szabó Júlia Emesével együtt, 1155 fával állhattak fel a
dobogó második fokára. Bár érmet nem
szerzett, a mindössze 15 éves Roxana
Bordianu is ígéretes teljesítményt nyújtott
A fiúknál Szász Tibor nyerte mindkét
versenyszámot. Egyéniben 595 fával
nyert aranyérmet, míg párosban ifj.
Benke Zoltánnal együtt, 1130 fával lett
első. A fiúk egyéni versenyében Szász
Attila Alfréd bronzérmet gyűjtött 575
fával. A párosok versenyében ugyanő és
Szilágyi Ervin (1091 fa) a negyedik helyen végeztek. (bálint)

Bálint Zsombor

jelentése szerint nem jelent meg, a mérkőzésen Galac úgy nyerte meg a három
pontot, hogy tulajdonképpen nem volt
versenyképes csapata.
A CSU Medicina így baleknek bizonyult, és a bajnoki mezőnyben egyedüliként négy vereséget könyvelhet el a vírus
miatt.
Az egyelőre kieső helyen tanyázó marosvásárhelyi gárda Lugoson javíthat a
mérlegen, ahol jó esélye van a házigazdák (pénteken), a Bukaresti Rapid (csütörtökön) és a sereghajtó U-NTT Data
(szombaton) ellen.
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy
ebben a bajnokságban nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, rengeteg a meglepő
eredmény, már több körbeverést láthattunk, ami talán a vírus miatt feje tetejére
állított
felkészülésnek
is
tulajdonítható. Így sok múlik azon, miként tudja túltenni magát Predrag Zucović csapata az edzések karanténidőszak
miatti kiesésén.

Kieső helyen a Medicina

A rangsor 11. helyére csúszott vissza a
Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata, miután a hét végén rendezett negyedik bajnoki tornán sem tudott
részt venni a keretet sújtó koronavírusos
esetek miatt. Az előző heti két vereséget
újabb kettő követte a zöldasztalnál,
ezúttal a CSM Târgoviște és a Galaci
Belor ellen.
A Medgidián rendezett tornán amúgy
a kikötővárosiak sem léptek pályára a
Târgoviște ellen, így a marosvásárhelyiek arra számítottak, hogy az egymás
elleni találkozót mindkét klub elveszíti.
A sportági szövetség azonban számukra
meglepetésszerűen nem törölte a mérkőzést a programból, és mint kiderült, nem
véletlenül. A találkozó kitűzött időpontjában ugyanis megjelent a minimális
számú, azaz hat galaci játékos, akiket
össze tudtak szedni az ifiktől, innenonnan, és mivel a Medicina az előző be-

Női röplabda A1 osztály:
* 4. torna, 1. játéknap eredményei: Bákói Știința – Bukaresti Dinamo 0:3,
CSO Voluntari – FC Argeș Pitești 3:0.
* 4. torna, 2. játéknap eredményei: Bukaresti Dinamo – Bukaresti Rapid
3:0, FC Argeș Pitești – Lugosi CSM 2:3, Balázsfalvi Alba Volei – CSM
Târgoviște 2:3.
* 4. torna, 3. játéknap eredményei: Bákói Știința – Lugosi CSM 3:2, CSO
Voluntari – Bukaresti Rapid 3:2, CSM Medgidia – Kolozsvári U-NTT Data
3:0.
Megállapított eredmények: Galaci Belor – CSM Medgidia 0:3, CSM
Târgoviște – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0, Galaci Belor – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0.
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Belefáradtak az EP-képviselők a jogállamisági vitába

Újabb vita a LIBE-bizottságban

A magyar és a lengyel jogállamiság helyzetéről tartottak
vitát a minap az Európai Parlament alapjogokkal foglalkozó
LIBE-bizottságában,
ahol a képviselők többsége
csalódottságának adott hangot a megrekedt ügyek és az
Európai Bizottság tétlensége
miatt. Egyik érintett kormány,
illetve a német uniós elnökség sem képviseltette magát.

Mózes Edith

A jogállamiság problémája központi kérdéssé vált az Európai Unióban az utóbbi évtizedben. A
reflektorfény főleg Magyarországra
és Lengyelországra irányul, mivel
sokan a demokratikus normákat féltik: Brüsszel szerint Budapest és
Varsó nem tartja tiszteletben az európai értékeket.
Semmilyen engedményt nem tenne
a vétózó országoknak
a legtöbb frakció
Sophie in ‘t Veld (Hollandia)
azzal kezdte felszólalását, hogy ez
már a sokadik hasonló vita a demokráciáról és a jogállamiságról,
amit ő már nagyon un. „Ha ez a
bizottság egy éve képtelen arra,
hogy az értékekért feleljen, akkor
nem látja el a feladatát. Elegem
van abból, hogy az Európai Bizottság nem tesz semmit, vagy nagyon keveset és nagyon lassan
tesz.”
A magyar, illetve lengyel költségvetési vétóról így fogalmazott a
holland liberális EP-képviselő: „Az
unió többi kormányának nem sza-

Gwendoline Delbos-Corfield, az Európai Parlament magyarországi ügyekben illetékes
jelentéstevője

badna engedményeket tennie két
korrupt autokrata vezető felé, mert
ez nagyon rossz precedenst teremtene.” A képviselő üzent az Európai
Néppártnak is, amely felfüggesztette a Fidesz tagságát, de a kizárásról nincs döntés több mint másfél
éve.
„Ha nem tudnak kizárni egy korrupt autokratát, akkor hagyják el az
Európai Néppártot. Nem komoly
dolog az értékekről beszélni úgy,
hogy közben egy padsorokban
ülnek a fideszes kollégákkal.”
Vladimír Bilčík szlovák képviselő az Európai Néppárt nevében
azt mondta, a döntés a jogállamisági ügyben nem az ő kezükben
van, hanem a német elnökségében.
Hozzátette, pártja nem fog kompromisszumot kötni az értékek
ügyében.

Milliméternyi engedményt sem
szabadna adni Magyarországnak
és Lengyelországnak
A zöldpárti Gwendoline DelbosCorfield, az Európai Parlament magyarországi ügyekben illetékes
jelentéstevője azt mondta, több magyarországi civil szervezet panaszkodott arról, hogy az Erasmus+
programból járó pénzeket sem tudják felvenni a civiltörvény korlátozásai miatt. Hozzátette, egyre több
civil aktivistától hallja azt, hogy a
magyarországi helyzet annyira reménytelen, hogy a kivándorlást fontolgatják.
A Svéd Baloldali Párt tagja,
Malin Björk azt hangsúlyozta, hogy
milliméternyi engedményt sem szabadna adni Magyarországnak és
Lengyelországnak a költségvetési
tárgyalásokon. Ha ezt megadják

Az unió 2030-ra megszüntetné a hajléktalanság jelenségét

Utópia vagy reális elképzelés?

Az Európai Parlament múlt
kedden egy sor ajánlást fogadott el a hajléktalanság és a
lakhatásból való kirekesztettség felszámolására az unióban. Ugyanis, mint kiderült,
az elmúlt évtizedben 70 százalékkal nőtt a hajléktalanok
száma. Az EP-állásfoglalásról,
magáról a problémáról Vincze
Loránt képviselőt, az Európai
Parlament petíciós bizottságának tagját kérdeztük.

Mózes Edith

– A valódi oka az állásfoglalásnak az a jó pár petíció, amellyel magánszemélyek, uniós polgárok és
szervezetek az utóbbi időszakban
megkeresték a Parlament petíciós
bizottságát (PET), hogy foglalkozzon a hajléktalanság témájával, és
javasoljon megoldásokat annak felszámolására Európában.
A petíciós bizottságban képviselőtársaimmal arra a döntésre jutottunk pár hónappal ezelőtt, hogy
érdemes nagyobb figyelmet szentelni ennek a valós európai problémának, a PET „eszköze” az ilyen
esetekben az ún. rövid állásfoglalás
megszövegezése a Parlament plenáris ülésére, ezzel tudja még inkább
felhívni a figyelmet az adott kérdésre.
Becslések szerint több mint 4
millió hajléktalan él ma Európában,
a tavasz óta tartó COVID-19 járvány gazdasági következményei
pedig nem kímélik a szegénységi
küszöb alatt élő személyeket, családokat. Nem kérdés, hogy az eddigieknél még többet kell tennünk,
főleg a megelőzés és odafigyelés
terén.
– A petíciós bizottsághoz több beadvány érkezett, amelyek a hajlék-

lyen alapvető gondokkal
küzdenek az érintettek,
mint a személyazonossági okmány hiánya, regisztrációs
gondok,
választójog megtagadása, és még sorolhatnám.
Az állásfoglalás elkészítésénél a PET feladata
volt az is, hogy olyan
szöveget alkosson a petíciók hatására, amely, bár
figyelembe veszi a petíciót benyújtók kéréseit,
megfelelő és valós keretbe tereli azokat. Erre
azért volt szükség, hogy
a legtöbb parlamenti csoVincze Loránt
Fotó: Facebook
port
elfogadhatónak
talanság erőteljes növekedéséről tartsa a szöveget, és egységesen leszámoltak be az Európai Unióban. hessen fellépni a hajléktalanság elÖn ennek a bizottságnak is a tagja. leni küzdelemben. Egyébként az
Mondana néhány részletet vagy ki- egyik legfontosabb elemének azt
ugróan súlyos helyzetet? Honnan tartom, hogy a tagállami hatáskörök
érkezett a legtöbb petíció? Egyéni és kötelezettségek mellett arra öszvagy csoportos kezdeményezések- tönözi az EU-t és a tagállamokat,
ről, beadványokról van szó?
hogy jobban dolgozzanak együtt
– Az elfogadott parlamenti állás- ennek a kérdésnek a megoldásában
foglalás elsősorban azt a legfrisseb- ott, ahol ez hasznos, vagyis a jó
ben beérkezett petíciót (0546-20) gyakorlatok átvételében, a jogok éremlíti hivatkozásként, amelyet egy vényesítésének elősegítésében.
svéd polgár nevén jegyeztek be, és
– A lakhatáshoz való jog alapmár a Covid-járvány idején érkezett vető emberi jog, az EP hathatósabb
a Parlamenthez. Ezt a petíciót sokan fellépést vár a Bizottságtól és a tagaláírták, és a change.org oldalon is államoktól annak érdekében, hogy
elolvasható a szövege, zöldképvise- Európában 2030-ra megszűnjön a
lők és a Volt párt tagállami tagszer- hajléktalanság. Ilyen szempontból
vezetei is (Romániából szintén) uniós és tagállami szinten is sok a
támogatták. A beadvány általánosan teendő.
írja le a hajléktalanság elleni küzde– Egyértelműen sok a teendő, azt
lem fontosságát. Korábban tárgyal- is tudnunk kell, hogy a hajléktalantunk már olasz petíciót, illetve ság kezelésében megközelítésbeli
érkezett be spanyol, német és sok különbségek ismerhetők fel. Míg
más tagállamból kb. egytucatnyi egyes országokban főleg az otthon
petíció a hajléktalanság témájában, biztosítására koncentrálnak az involtak olyan egyéni esetek is, ame- tézkedések már ma is, másutt ez
lyek például részletesen leírták, mi- lehet sokrétűbb, megelőző intézke-

nekik, akkor a többi tagállamot is
„beszennyezik majd”. Hiszen az autoriter rendszerek lényege az, hogy
terjedni akarnak. Ha ezt nem állítjuk
meg most egy költségvetési feltételrendszerrel, akkor más országokra is
átterjed majd a jelenség.
Beata Kempa, a lengyel Jog és
Igazságosság részéről azt mondta,
nem szabadna pénzeket elvenni
ettől a két országtól azért, mert másként látják az európai értékeket,
mint a szocialisták és a liberálisok.
Újabb meghallgatás lehet
még az idén
Az Európai Bizottság részéről
Didier Reynders reagált, aki elmondta, a bizottság egyáltalán nem
tétlenkedik, a civiltörvény ügyében
született bírósági ítélet azonnali hatállyal kötelező Magyarországra
nézve. És magyar kormány levélben jelezte is a szándékát az ítélet
betartására. Ha ez nem történik
meg, a bizottság lépni fog – mondta
Reynders. A hetes cikkely szerinti
eljárásról a biztos azt mondta, azok
mindkét ország esetében folytatódnak, és a decemberi általános ügyek
tanácsán újabb meghallgatás jöhet.
Věra Jourová:
Amit mondtam, megmondtam
„A legnagyobb problémák az
igazságszolgáltatásban vannak – itt
a tendenciák arra mutatnak, hogy
egyre nagyobb politikai nyomást
helyeznek az igazságszolgáltatási
rendszerre, a bírókra, különösképp
a végrehajtói hatalmi ágak vagy a
kormányok. Abszolút biztosnak kell
lennünk abban, hogy minden országban függetlenek a bírók, akik a
törvény betűje alapján döntenek,
nem pedig az alapján, ki kicsoda.”
„Nem csak Lengyelországról és
Magyarországról van szó: a jelentés
a bolgár, román, horvát és szlovák
igazságügyi rendszerek problémáira

dések vagy más támogatások célzása. Ezért eltérőek lehetnek például az ezzel kapcsolatos európai
adatok, ami nem könnyíti a koordinált munkát a segítség érdekében.
Meg kell erősíteni azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az EU
hasznos támasza lehet a tagállami
folyamatoknak. Azok a személyek,
akik új lehetőséget kapnak az élettől, egy támogatott otthon, új munkahely formájában, ismét teljes
értékű tagjaivá válnak társadalmainknak, ami mindannyiunk javára
válik.
– Az állásfoglalás egy sor ajánlást fogalmaz meg a tagállamok
számára. Többek között azt, hogy
vállajanak felelősséget a hajléktalanság megoldásáért, foglalkozzanak a megelőzéssel és a korai
beavatkozással, szüntessék meg a
hajléktalanság büntethetőségét;
biztosítsanak egyenlő hozzáférést az
olyan közszolgáltatásokhoz, mint az
egészségügyi ellátás, az oktatás és
a szociális szolgáltatások; biztosítsanak a hajléktalanok speciális igényeit figyelembe vevő, testre szabott
támogatást, képzést és programokat
a munkaerőpiacra való visszatéréshez; segítsék a szociális vállalkozásokat
és
az
öninnovációs
tevékenységeket a hajléktalanok
aktív társadalmi befogadásának javítása érdekében. Lesz-e ennek az állásfoglalásnak konkrét következménye?
– Az ilyen és hasonló állásfoglalásokat
elfogadásukat
követően az EP megküldi a társjogalkotó
uniós intézményeknek, továbbá a nemzeti parlamenteknek
és kormányoknak. Ez
az első lépés, hogy a
többi érintett intézmény értesüljön a
Parlament elképzeléseiről az adott témában.

is rámutat. Bulgáriában és Máltán a
médiumok politikai erőkhöz kötődnek, miközben Spanyolországban,
Szlovéniában, Bulgáriában és Horvátországban az újságírókat gyakran fenyegetik vagy támadják
meg.”
„Most olyan helyzetben vagyunk, hogy több pénzt fogunk
szétosztani. A pénznek pedig nagyon jó célokat kéne szolgálnia. Segítenie kéne abban, hogy a
tagállamok kilábaljanak a koronavírus-járvány okozta válságból. Ezért
nem tarthatjuk tovább fenn azt a
rendszert, amelyben növeljük a
szétosztott pénzösszeget, egyúttal
csökkenő bizalommal kell megküzdenünk. Több biztosítékot kell bevezetnünk.”
Věra Jourová nem sajnálja, hogy
korábban azt mondta, Orbán Viktor
beteg demokráciát épít: „Amit
mondtam, megmondtam. Talán
százszor is elmondtam, hogy súlyos
aggályaink vannak a magyar állapotokkal kapcsolatban. Más szavakat
használva, de ugyanazokról a dolgokról és komoly aggodalmakról
beszéltem. Félre is értették némileg,
amit mondtam, mert emlékszem rá,
hogy az interjú fő üzenete az volt,
hogy az első és az utolsó szó az állampolgároké kell, hogy legyen, a
magyar embereké. Nagy tiszteletben tartom a magyar embereket és
szabad akaratukat. Elismerem, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök nyerte
a választásokat, és csak annyit
mondtam, hogy látnunk kell minden tagállamban, ebbe beleértve
Magyarországot is, hogy minden
feltétel adott ahhoz, hogy az emberek szabadon és igazságosan
dönthessenek.”
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája, euronews)

Az állásfoglalás valójában egy
iránymutatás a jövőbeli politikák és
jogalkotás számára, amely nem kötelező érvényű, jelentősége abban
van, hogy egy-egy specifikus témával részleteiben, petíciók alapján
foglalkozik, és lehetőséget nyit a
téma további, szélesebb körben történő felkarolására.
– A Parlament végül felszólítja a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy
a hosszú távú uniós költségvetésben
és a helyreállítási és reziliencia eszközben található eszközöket használják ki a munkanélküliek
foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésére és társadalmi visszailleszkedésének segítésére.
– Ahogy a fentiekben mondtam,
ez egy elképzeléseket megfogalmazó dokumentum, a javaslatokat
a Bizottság és a tagállamok megfontolhatják, ha azokat jónak és
megvalósíthatónak tartják. Konkrét
kötelezettséggé akkor válhat bármelyik felhívás, ha az bekerül egy
készülő jövőbeli uniós jogszabályba.
– Az, hogy 2030-ra megszűnjön a
hajléktalanság az unióban, reális
elképzelés vagy utópia?
– Utópiának nem nevezném,
hanem inkább egy nagyon ambiciózus uniós célnak 2030-ra, amelynek elérése érdekében még nagyon
sok erőfeszítésre van szükség minden oldalról.

Fotó: wikimedia
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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)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK garázsjavítást vastag
vízszigetelő membránnal és készítünk
bármilyen háztetőt. Tel. 0747-816-052.
(9898)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, udvartakarítást és bármilyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod
nem tudjuk feledni, mert elfelejteni téged soha nem lehet.
Szívünk mély fájdalmával emlékezünk december 7-én a székelyvajai születésű id. SZABÓ
MÁRTONRA, akinek nemes, jó
szíve tíz éve megszűnt dobogni.
Emlékét örökre szívébe zárja felesége, fia, lánya, s a négy unokája. (9915-I)

ELHALÁLOZÁS
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RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó férj, édesapa, nagypapa,

testvér, após, barát és szomszéd,
a gegesi születésű

id. SOMODI FERENC

életének 71. évében folyó hó 3-án
hirtelen eltávozott közülünk. Te-

Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett és mélyen tisztelt
szomszédunktól,
dr.
MAKAI
MÁRIÁTÓL (Maresz). Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Őszinte részvétünk gyászoló
szeretteinek.
Puskás
László és családja. (-I)

metése december 7-én, hétfőn 14

órakor lesz a marosvásárhelyi

katolikus temetőben, református
szertartás szerint.
Emlékét

mindörökké

szívébe

zárva búcsúzik felesége, három

fia, lánya, négy unokája, veje,

menyei, testvérei és rokonai.
Nyugalma legyen békés, emléke

örök!

A gyászoló család. (9918-I)

Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt
kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk
hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben
és a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Alkalmazunk VEGYÉSZT vagy BIOLÓGUST ORVOSI LABORBA. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot.
(65204-I)

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel, vagy
álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek
hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Légy TE AZ, AKI öSZTöNöZ éS VéD MÁSOKAT!

A VíRUS öL. Légy ÓVATOS!

