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hűséges előfizetőinknek.

Az orvosi műhibák rendezésének hiányosságairól indított 
több nagyvárosban vitasorozatot a Romániai Orvosi Kamara 
(romániai szóhasználat szerint kollégium) az orvosok és a 
páciensek szervezetei, az egészségügyben működő szakszer-
vezetek, jogászok és a sajtó képviselőinek részvételével.  

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai Egyetemen a vita résztvevői arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a kötelező műhiba-felelősségbiztosítás nem nyújt 
valós erkölcsi és anyagi védelmet az orvosoknak, akik mögül feljelentés 
esetén a kórház is kivonul. (Az elhangzottakhoz tegyük hozzá, hogy  

Különleges bajok 
Ahogy közelít az év vége, és ezzel együtt az új esztendőtől ér-

vénybe lépő nyugdíjemelés, a kormánykoalíció két nagy pártja egyre 
hangosabb nyilatkozatpárbajba keveredik. A politikusok bajban van-
nak, mert az uniós helyreállítási alap pénzeit csak úgy lehet lehívni, 
ha szép hazánk megreformálja a nyugdíjrendszerét, és véget vet a 
speciális nyugdíjak útján folyó esztelen osztogatásnak. Ez nekik és 
a kivételezetteknek nem kis gond. Ennél sokkal nagyobb bajban csak 
a kisnyugdíjasok milliós tábora van, mert erre a létminimum határán 
tengődő tömegre fabatkát nem ad a kormány. 

A pártok nyilvánosan zajló vitája alapján a kulcskérdés az, hogy 
a bruttó nemzeti összterméknek mekkora hányadát lehet nyugdíjakra 
fordítani. Ez sem lényegtelen kérdés, de van ennél sokkal fogasabb: 
a helyreállítási alap feltételrendszere szerint az év végéig le kéne 
tenni az asztalra egy új, a hozzájárulások méltányos elosztásának 
elvén alapuló nyugdíjtörvényt. Ennek kapcsán is vannak nyilatko-
zatok, de azok nem a pártok választóbolondító szócséplésének részei, 
inkább a brüsszeli szabályalkotóknak címzett üzenetek. Sok múlik 
azon, hogy például a katonák és más állami szolgálatok volt alkal-
mazottainak nem kis illetményét hogyan címkézik fel az új törvény-
ben, mennyire fognak ezek „speciálisnak” számítani. Tekintve, hogy 
Európa határán épp háború zajlik, és ennek folytán a kardcsörtető 
papírhuszárok most magas polcon vannak, meglehet például,  
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Bodolai Gyöngyi

Benedek István

A kötelező malpraxisbiztosítás hatékonyságát vonják kétségbe  

Közvita az orvosi műhibák 
rendezéséről  

 

(Folytatás a 3. oldalon)

Tovább nő 
az orvosi és gyógy- 
szerészeti egyete-
mek szenátusának 
szerepe 
A marosvásárhelyi fellebbviteli bíróság 
döntéshozói szerint a marosvásárhe-
lyi, akkor még „csak” orvosi és gyógy-
szerészeti egyetem szenátusának 
döntése fölülírta a közoktatási törvény 
előírásait a magyar kar önállóságáért 
folytatott peres eljárás során. Az idén 
novemberben elfogadott 310-as 
számú jogszabály, amely az egész-
ségügy reformjára vonatkozik, tovább 
növeli az orvosi karral rendelkező 
egyetemek szenátusának a jogkörét.  
____________2. 
Díszkivilágítást 
kapnak Maros 
megyei települései 
Marosvásárhelyen minden bizonnyal 
már éjfélkor le fogják kapcsolni a 
díszek (amelyeknek nagy része a ta-
valyról, illetve az előző évekből szár-
mazik) fényeit. Idén is fognak újakat 
bérelni, de ezek mindegyike már LED-
es technológiával rendelkezik, ezzel is 
csökkentve a fogyasztást. 
____________3.(Folytatás a 3. oldalon)

Felvételünk illusztráció. Fotó:  Nagy Tibor (archív)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Ma nyílik a marosvásárhelyi  
karácsonyi vásár 

December 5-én, ma 15 órakor ünnepélyes keretek kö-
zött megnyitják a marosvásárhelyi karácsonyi vásárt. A 
Színház téren a feldíszített karácsonyfa, 16 órától 20 
óráig pedig a Mikulás várja a gyerekeket a Rózsák 
terén. 18.30-tól kezdődnek a programok a Színház téri 
színpadon, 19 órától gyúlnak fel a fények a karácsony-
fán. Az esemény alatt, 18 és 20 óra között forgalomkor-

látozás lesz a főtéren. Erre a két órára a központot le-
zárják, és kizárólag a Mikulás-buszok közlekedhetnek 
majd. 

Adventi operett-, magyarnóta-  
és táncdalgálaest 

December 5–18. között újra Erdélyben turnéznak a Bu-
dapesti Operettszínház előadói – Peller Károly és Ka-
locsai Zsuzsa –, valamint Gergely Róbert táncdal- és 
popzeneénekes. Marosvásárhelyen december 12-én, 
hétfőn 20 órakor lépnek fel a Kultúrpalotában. Jegyek 
elővételben a Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók. 

A marosvásárhelyi fellebbviteli bíróság döntésho-
zói szerint a marosvásárhelyi, akkor még „csak” 
orvosi és gyógyszerészeti egyetem szenátusának 
döntése fölülírta a közoktatási törvény előírásait 
a magyar kar önállóságáért folytatott peres eljá-
rás során. Az idén novemberben elfogadott 310-
as számú jogszabály, amely az egészségügy 
reformjára vonatkozik, tovább növeli az orvosi 
karral rendelkező egyetemek szenátusának a 
jogkörét.  

A törvény életbe lépését követően az orvostudományi 
képzést folytató egyetemi klinikák és azok laboratóriumá-
nak vezetőit a szenátus javaslata alapján versenyvizsga nél-
kül nevezhetik ki. A tisztséget a legmagasabb rangú 
egyetemi oktatók tölthetik be, amit jóvá kell hagynia a kli-
nika menedzserének. Az említett törvény módosítása előtt 

a klinikavezetői megbízatást versenyvizsga alapján lehetett 
elnyerni, amelynek nem volt feltétele, hogy milyen rangja 
van a vizsgára álló orvosnak. A törvény módosított válto-
zata szerint ezentúl csak akkor szerveznek versenyvizsgát, 
ha nincsen magasabb egyetemi fokozatú orvos a szóban 
forgó klinikákon, illetve, ha többen vannak azonos rangban 
azok közül, akik jelentkeznek a vizsgára.  

Az oktatókórháznak számító marosvásárhelyi Megyei 
Sürgősségi Klinikai Kórház és a hozzá tartozó egységek 
26 vezető tisztséget betöltő orvosa közül jelenleg hatan 
vannak magyar nemzetiségűek, és kevés klinika kivételé-
vel az orvosok között is alig egy-két név akad, ami az 
utóbbi évek tapasztalata szerint megnehezíti a beteg-orvos 
kapcsolatot. Ha a szenátusnak olyan kedve lesz, ezekre az 
állásokra is másokat javasolhatnak, hiszen a még megma-
radt klinikavezetők mögött ott sorakoznak az azonos rangú 
egyetemi oktatók. (bodolai) 

hogy az egyenruhások és az állambiztonságiak nyugdíjai 
nincsenek nagy veszélyben. De van még számos egyéb ki-
vételezett kategória is, az oda tartozók nyugdíjai köszö-
nőviszonyban sincsenek az illetők aktív pályafutása során 
befizetett hozzájárulásának mértékével, és ezek mind be-
folyásos érdekcsoportok, amelyek igyekeznek megőrizni 
kiváltságaikat. A politikusok meg jól láthatóan kezüket-
lábukat törik azért, hogy a kiváltságosok – függetlenül 
attól, hogy például valódi nehéz szolgálat révén kiérde-

melnek-e valamilyen plusz jóindulatot – megőrizhessék 
privilégiumaikat. A többieknek meg kiszúrják a szemét a 
maradékkal. A közel ötmillió nyugdíjasból még van mint- 
egy hétszázezer volt mezőgazdász, akiknek havi hétszáz 
lej körüli a nyugdíjuk, további egymillió nyugdíjasnak 
pedig havi ezer lej körüli összeggel csenget a postás. Ezek 
csak akkor számítanak valamit a pártkatonáknak, amikor 
négyévente szavazni kell. 

Végül, de nem utolsósorban a még nem nyugdíjas adó-
fizetők is bajban vannak, de ezt csak később fogják érzé-
kelni. Több mint évtizednyi esztelen gazdaságpolitikának 
betudhatóan a nyugdíjkasszát és az államháztartás egé-
szét is csak hitelekből lehet kifoltozni, és egyszer ezekért 
is csengetni fognak. De az már nem a postás, hanem a 
végrehajtó lesz. 

IDŐJÁRÁS 
Felhős, eső lehetséges 
Hőmérséklet: 
max.  70C 
min.   20C

5., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 49  perckor,  
lenyugszik  

16 óra 36 perckor.  
Az év 339. napja,  
hátravan 26 nap.

Új ügyfélablakot nyitott  
a marosvásárhelyi adóigazgatóság  

A Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság két új ügyfélabla-
kot nyitott a Kossuth utca 26–28. szám alatt, a személyi 
nyilvántartó, valamint a gépjárművezetői engedélyeket is 
kibocsátó épületben. A földszinti 6-os számú fizetőablaknál 
a szállítóeszközök elidegenítési/megszerzési irataihoz 
szükséges ügyintézésre (adóbevallások benyújtása, szer-
ződések láttamozása és/vagy adóügyi igazolások beszer-
zése stb.) nyílt lehetőség. Az 5-ös ablaknál a helyi 
költségvetési adókötelezettségeket lehet törleszteni. 

Használt, jó állapotban lévő lábbelit 
gyűjtenek 

A Divers Egyesület a Zurli Alapítvánnyal használt, de jó ál-
lapotban levő lábbelit gyűjt, amit rászoruló gyerekeknek 
ajánl fel. Bármilyen méretű lábbelit átvesznek, leginkább a 
28-as számútól a 40–42-es méretűekig. Ezenkívül a téli 
lábbeli mellett meleg ruhaneműt, kabátot, dzsekit, nadrá-
got, pulóvert, zoknit, sapkát, kesztyűt, valamint egészség-
ügyi, tisztálkodószereket (fogkrém, fogkefe, szappan, 
sampon, tusfürdő) is átvesznek az adományozóktól. Az 
adományokat az egyesület marosvásárhelyi székhelyére, 
az Avram Iancu utca 29. szám alá várják naponta délelőtt 
10–12, délután 4–5 óra között, előzetes telefonos egyez-
tetés után. Az adományozásról a 0265-311-727-es telefon-
számon vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen lehet 
érdeklődni. 

Lajos Anna nemezkép-kiállítása 
December 4-étől Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitá-
rius egyházközség kiállítótermében (Dávid Ferenc tér 1. 
szám) megtekinthető Lajos Anna nemezelt képeinek kiállí-
tása. Szeretettel várják a szép iránt érdeklődőket. 

János vitéz – a Maros 
Művészegyüttes bemutatója 

December 6-án, kedden 19 órától a kövesdombi székhá-
zában a Maros Művészegyüttes a 200 évvel ezelőtt szüle-
tett Petőfi Sándor emlékére bemutatja a János vitéz című 
mesejátékot. Az elbeszélő költemény két legfőbb üzenete 
a mai gyerekek számára, hogy az élet legfontosabb vezér-
lőelve a szeretet, és hogy tetteinek következményeit min-
denkinek vállalnia kell. Rendező-koreográfus Novák 
Ferenc (Tata). Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes 
helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon. 

Lakástűzben hunyt el egy kiskorú 
Kedden, november 29-én Marosvásárhelyen a tűzoltókat a 
Hidegvölgybe riasztották, ahol egy ingatlan helyiségében, 
mintegy 20 négyzetméteren csaptak fel a lángok. Egy két 
év körüli kiskorút a tűzoltók megérkezése előtt kimenekí-
tettek, a helyszínre érkező mentősök megpróbálták újraé-
leszteni, és súlyos állapotban szállították kórházba, ahol az 
apróság elhunytát állapították meg – tájékoztatott a Maros 
megyei tűzoltóság.  

Kigyulladt családi ház Szovátán – 
egy nő megsérült 

Szovátán a Parajdi utcában egy családi ház tetőzetén 
csaptak fel a lángok szerdán, november 30-án 11 óra körül. 
A szovátai egység tűzoltói a nyárádszeredai tűzoltókkal és 
a szovátai önkéntes alakulattal oltották a hozzávetőleg 25 
négyzetméteren terjedő lángokat. Egy 75 éves nő az arcán 
szenvedett égési sérüléseket, ezért a szovátai egészség-
ügyi intézménybe szállították szakellátásra. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma VILMA,  
holnap MIKLÓS napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

8, 19, 41, 17, 18 + 8 NOROC PLUS:  2 3 8 6 5 2

32, 4, 10, 35, 27, 25 SUPER NOROC:  4 6 4 2 1 6 

36, 27, 23, 14, 38, 43 NOROC: 5 7 0 3 5 0 1

Tovább nő az orvosi és gyógyszerészeti 
egyetemek szenátusának szerepe 

Különleges bajok 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Az energiaválságot és az 
egyre magasabb inflációt 
mindenki a pénztárcáján érzi. 
Bár összességében kb. 16%-
os drágulásról van szó, van-
nak olyan termékek, amelyek 
esetében az árnövekedés 
jócskán meghaladja az 50%-
ot. Többek között ilyen az 
energia is, amely jelenleg ár-
sapka alatt van, viszont a 
végső számlát valakinek ki 
kell fizetnie. Ez a valaki jelen 
esetben az állam. Az energia-
válság ugyanis a kormányt és 
az önkormányzatot is érinti. 
Ez az oka, hogy idén Maros 
megyében is szegényebb lesz 
a karácsonyi díszkivilágítás. 

Marosvásárhelyen minden bi-
zonnyal már éjfélkor le fogják kap-
csolni a díszek (amelyeknek nagy 
része a tavalyról, illetve az előző 
évekből származik) fényeit. Idén is 
fognak újakat bérelni, de ezek 
mindegyike már LED-es technoló-
giával rendelkezik, ezzel is csök-
kentve a fogyasztást. Borsos Csaba 
kül- és belkapcsolatokért felelős ta-
nácsadó elmondta, hogy tavaly 
sokan támadták az önkormányzatot 
a műfenyő miatt, viszont idén a 
város nem kell fenyőt vásároljon, 
használják a tavaly megvásároltat, 
így ez nem eredményez többletkia-
dást a megyeszékhelynek. Maros-
vásárhelyen december 5-én, ma este 
kapcsolják fel az ünnepi díszkivilá-
gítást. 

Természetesen nem a kivilágítás 
és a felvonulás határozza meg az 
ünnep fényét. Nyárádszeredában 
például erre soha nem is fektettek 
nagy hangsúlyt, ez pedig az idén 
még jobban érződni fog az energia-
válság következtében. Az oszlopo-

kat ugyan feldíszítik, de nem vásá-
rolnak új világító elemeket, hanem 
azt használják, ami raktáron van. A 
városközpontban adventi koszorút, 
továbbá fenyőfát állítanak. Tóth 
Sándor, Nyárádszereda polgármes-
tere kiemelte, hogy vannak olyan 
tényezők, amelyeket karácsonykor 
nem lehet és nem is szabad elke-
rülni, éppen ezért a felsoroltakat 
megvalósítják, de csak advent har-
madik vasárnapján, december 11-én 
kapcsolják fel a fényeket. Az ad-
venti koszorú tavaly a református 
templom előtt kapott helyett, idén 
pedig a katolikus templom elé he-
lyezték. Az adventi koszorún levő 
gyertyákat vasárnaponként 16 óra 
45 perckor gyújtják meg. Továbbá 

karácsonyi vásárt is szerveznek a 
polgármesteri hivatal előtt, tette 
hozzá az elöljáró. 

Fontos a karácsonyi díszkivilágí-
tás, de még fontosabb az, hogy a te-
lepülés közvilágítása korszerű 
legyen. Idén Szovátán az utóbbira 
fektették a hangsúlyt, a városnak 
ebben az évben az angyal modern 
LED-es közvilágítást fog vinni, amit 
az önkormányzat saját erőből finan-
szírozott, mondta el lapunknak 
Fülöp László Zsolt, Szováta polgár-
mestere. Ettől függetlenül lesz kará-
csonyi díszkivilágítás is a Petőfi és 
a Nicolae Bălcescu parkban, vala-
mint a hagyományos betlehemi ki-
állítással is készülnek a városban, 
viszont mellőzni fogják a villany- 

oszlopokra szerelhető karácsonyi vi-
lágítást. Szovátán a díszkivilágítás 
január második feléig fog üzemelni. 

Erdőszentgyörgyön is szegénye-
sebb lesz az idén a karácsonyi dísz-
kivilágítás, ennek egyik oka a 
magas energiaárak és az infláció, de 
az is közrejátszott, hogy nem ké-
szült el a Rhédey-kastély körüli 
park, ahova a tervek szerint a kará-
csonyi vásárt és az ünnepi felhoza-
talt tervezték. Csibi Attila, 
Erdőszentgyörgy polgármestere 
abban reménykedik, hogy jövőre el-
készül a park, és akkor egy teljesen 
új helyszínen várhatják az ünnepet, 
és szervezhetik meg a különböző 
programokat. Mindezek ellenére 
lesz karácsonyi díszkivilágítás Er-

dőszentgyörgyön, igaz, nem olyan 
színvonalas, mint az elmúlt tíz 
évben, tette hozzá a polgármester. A 
városban december 5-én gyúlnak ki 
a fények, de már november 27-én is 
programmal várták a lakosokat, hi-
szen meggyújtották az első gyertyát 
az adventi koszorún. 

Vannak a megyében olyan tele-
pülések is, ahol nem spórolnak 
Jézus születésnapján. Ilyen Maros-
szentgyörgy, ahol számos progra-
mot szerveznek a nemrég felújított 
Máriaffi-kastélyban. Sófalvi  
Szabolcs polgármester kiemelte, 
hogy a gyermekek azok, akik a leg-
jobban élvezik az ünnep fényét, már 
csak ezért sem szabad spórolni. To-
vábbá idén Marosszentgyörgy sem 
vásárol fenyőfát, hiszen az elmúlt 
évek során a polgármesteri hivatal 
előtt ültetett fák annyira megnőttek, 
hogy már karácsonyfaként is lehet 
őket használni, ezzel is megmentve 
egy másik fát a kivágástól. Sófalvi 
Szabolcs arról is beszámolt, hogy 
minden évben az iskolákban szer-
veznek egy karácsonyfa-díszítő ver-
senyt, amelyhez a fákat az 
önkormányzat biztosítja, a díszeket 
pedig a diákok készítik, idén 15 
osztály részesülhet fában. A feldí-
szített karácsonyfákat kiállítják a 
városközpontban, ahol bárki meg-
tekintheti őket, majd pár nappal ka-
rácsony előtt elszállítják olyan 
családoknak, akik nem tudnak meg-
engedni maguknak ilyesfajta kia-
dást. Ezzel a figyelmességgel 
szebbé varázsolják számukra az ün-
nepet, mondta Marosszentgyörgy 
polgármestere. A település önkor-
mányzata az időseknek is szervez 
külön karácsonyi programot, ami-
kor arra törekednek, hogy szellemi 
kincseket adjanak át a résztvevők-
nek. Marosszentgyörgyön decem-
ber 5-én, hétfőn délután 5 órakor 
kapcsolják fel a fényeket.

Nagy-Bodó Szilárd 

a probléma megoldásával már ko-
rábban is próbálkozott az Orvosi 
Kamara, de a biztosítótársaságok el-
lenkezése miatt a törvénymódosí-
tást a szenátus nem szavazta meg.)  

A fővárosban tartott nyitórendez-
vényen a résztvevők kiemelték az 
orvosi műhibák önkéntes jelenté-
sének és részletes elemzésének a 
fontosságát, nem a büntetés, hanem 
a hibák ismétlődésének a kiküszö-
bölése, az orvosi ellátás minőségé-
nek javítása érdekében. A 
malpraxisra vonatkozó törvény sze-
rint a páciensnek kétségtelen joga 
van arra, hogy valós időn belül 
anyagi kártérítésben részesüljön, ha 
az orvos által elkövetett eljárásbeli 
hiba szenvedést, kárt okozott szá-
mára. (Az orvos viszont nem von-
ható felelősségre, ha szakszerűen 
járt el, de a kívánt hatás elmaradt.) 
Mivel körülményes és hosszan tartó 
a kivizsgálás, az Orvosi Kamara 
szerint olyan törvénymódosítás 
szükséges, amely lehetővé teszi az 
ügy sokkal gyorsabb lezárását. Meg 
kell erősíteni a felelősségvállalást is 
oly módon, hogy a súlyos vagy is-
métlődő hibák miatt fel is függeszt-
hessék az orvos működési jogát a 
páciensek védelme érdekében. 

A bukarestit követő november 
16-i temesvári rendezvényen a pol-
gárjogi felelősségvállalás hatékony-
ságának növeléséről folyó vitán az 
Orvosi Kamara javasolta egy füg-
getlen orvosszakértői testület létre-
hozását, amelynek tagjai az 
igazságügyi kivizsgálást elvégzik. 
Ebbe a testületbe minden orvosi 
ágazatból jól képezett szakemberek 
kinevezését javasolják, akik olyan 

igazságügyi orvosi szakvéleményt 
tudnak megfogalmazni, ami eldönti, 
hogy orvosi műhibáról van-e szó 
vagy sem. Így van ez minden más 
szakterületen, kivéve az orvosi gya-
korlatot, ahol a műhibát az igazság-
ügyi orvostani szervek állapítják 
meg. A jelenlegi rendszer nehézke-
sen működik, és előfordulnak több 
hónapos, többéves késések is. Ráa-
dásul orvosi műhiba esetén nem is 
lehet a kivizsgálás függetlenségéről 
beszélni, mivel az igazságügyi or-
vostan közvetlenül alá van rendelve 
az egészségügyi hatóságoknak.  

A marosvásárhelyi vitán Szeben, 
Beszterce-Naszód, Brassó, Hargita 
és Kovászna megye Orvosi Kama-
rájának képviselői vettek részt. El-
hangzott, hogy a jelenlegi 
biztosítási rendszer nem hatékony, 
nem nyújt valós védelmet az orvo-
soknak. Prof. dr. Daniel Coriu, az 
országos Orvosi Kamara elnökének 
beszédében elhangzott, hogy a biz-
tosítási kötvények nagyon sok te-
hermentesítési záradékot 
tartalmaznak, és nem fedik le pél-
dául az erkölcsi felelősséget sem. 
Kevésbe kerül a kötelező orvosimű-
hiba-felelősségbiztosítás, ami az or-
vosnak nem nyújt valódi védelmet 
malpraxis esetén. A jelenlévők 
többsége szerint a páciens által el-
szenvedett sérelem miatt az anyagi 
és erkölcsi kártérítést a biztosítótár-
saságok kellene hogy rendezzék. Az 
orvosi műhibáért indított perekben 
Romániában az orvos magára 
marad az igazságügyi szervek előtt. 
Holott a nemzetközi szervek és az 
Egészségügyi Világszervezet sze-
rint a leggyakrabban a rendszerbeli 
hibák, az emberi erőforrás szűkös-

sége, a kórházak hiányos felszerelt-
sége, az előírásoknak nem megfe-
lelő kórházi betegutak és a 
világosan megfogalmazott beteg-
ápolási útmutatók hiánya képezi az 
elkövetett hibák fő okait. A megbe-
szélésbe online csatlakozott orvos 
számolt be arról, hogy Franciaor-
szágban a biztosítási és a betegel-
látó rendszer vállalja a felelősséget, 
és közbelép, Romániában az orvost 
magára hagyják. A kórház csak 
akkor kerül be a peres eljárásba, ha 
a páciens úgy érzi, hogy nagyobb a 
fizetőképessége, és kéri, hogy az or-
vossal együtt az intézmény is felel-
jen a történtekért. „Jelenleg ez a 
romániai valóság, és emiatt nagy 
lelki teher nehezedik az orvosra” – 
hangsúlyozta Coriu professzor.  

Az Orvosi Kamara és a résztve-
vők többsége szerint a malpraxis-
biztosítás hasonló kellene legyen a 
kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sításhoz, és orvosi műhiba esetén a 
biztosító vállalja a felelősséget az 
orvossal együtt az igazságügyi szer-
vek előtt, a páciensnek pedig fizes-
sen kártérítést. Ez feltehetően a 
biztosítási díjak megemelkedéséhez 
vezet, de még mindig jobb, ha az 
orvosnak többet kell fizetnie, ellen-
ben valóban védelemben részesül – 
hangzott el a vita során. 

A megbeszélések januárban foly-
tatódnak Kolozsváron, Jászvásáron 
és Craiován. A végső cél az, hogy a 
sorozat lezárultával a romániai or-
vosi ellátási rendszer jobban iga-
zodjon a nemzetközi gyakorlathoz 
az orvosi ellátás színvonalának nö-
velése és a páciensek elégedettsége 
terén is.  

– A hosszú és néha viharos ta-
nácskozás után mivel maradtak a 
szakemberek? – kérdeztük Opris 
Zsoltot, a Kovászna megyei Orvosi 
Kamara elnökét.  

– Nagyon érdekes és nagyon he-
lyénvaló kezdeményezés, amelyet 
reményeink szerint egy jó törvény-
módosítással lehet megvalósítani. 
Lényege, hogy valamelyest egysze-
rűsíteni, átláthatóvá kell tenni az or-
vosi műhibák problematikáját, és 
amennyiben nem egy szándékos, 
durva vétség van a háttérben, akkor 
lehessen különbséget tenni. Jelenleg 
a büntető törvénykönyv hatáskö-
rébe tartozó bűncselekménynek 
tartják, holott csak az nem követ el 
hibát, aki nem dolgozik. Az orvost 
viszont az úgynevezett „deffenzív” 
medicinára ösztönzik.  

Ebbe a rendszerbe kellene egy 
egyszerűsített eljárás, amely során 
a valóban elkövetett orvosi műhibát 
ismerje el az, aki mulasztott, mert a 
mások vagy a saját felismert és ki-
mondott hibáiból tanul az ember, de 
ugyanakkor ez ne vonjon maga után 
feltétlenül büntető eljárást. Ugyan-
akkor a páciens számára is legyen 
meg a megfelelő védettség, egy-
részt részesüljön egy erkölcsi kielé-
gítésben annak elismerésével, hogy 
valóban hiba történt, valamint 
anyagi jóvátételben is. Ehhez kap-
csolódik a malpraxisbiztosítás kér-
dése, ami egy nagyon sokrétű, 
nagyon szerteágazó, már-már meg-
foghatatlan problematika. A jelen-
legi helyzet ugyanis nagyon 
zavaros, és ebbe kellene valamilyen 
szintű változást bevinni. Az nem 
baj, ha csattan az orvoson az ostor, 
ha nagy hibát követ el. De, ha mini-
mális a hiba, miért kerüljön büntető 
eljárásban vád alá, és miért szüles-

sen büntető jellegű bírósági ítélet el-
lene? Nem ez a nyugat-európai és 
főleg az egyesült államokbeli rend-
szer gyakorlata. 

– A tanácskozáson elhangzott, 
hogy növelni kellene a malpra-
xisbiztosítás összegét. Egyetért 
ezzel a javaslattal? 

– Teljes mértékben. Ha egy mű-
ködőképes és hatékony biztosítási 
rendszer van, annak legyen meg 
egy ára. Én szívesebben adom a je-
lenlegi összeg háromszorosát is egy 
olyan biztosításért, amelyről tudom, 
hogy abban az esetben, ha hibát kö-
vettem el, a biztosító szó és gond 
nélkül kifizeti a páciensnek vagy 
hozzátartozóinak a követelt össze-
get. 

– Szóba kerül a kórház felelős-
ségvállalása is. Mi e véleménye 
erről?  

– Az orvosi szakmában tevé-
kenykedők jelentős, de nem döntő 
hányadát képezik azok az orvosok, 
akik kórházban dolgoznak. A csa-
ládorvosokról például teljesen elfe-
lejtkezünk. Fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy ez ne csak egy 
kórházi rendszerre irányuló védeke-
zés legyen, ugyanis orvosi kamarai 
szinten minden kollégát képvise-
lünk, függetlenül attól, hogy milyen 
formában gyakorolja a medicinát. 
Az viszont természetes, hogy egy 
kórházban vagy egy magánintéz-
ményben dolgozó kolléga mögé 
műhibaper esetén a munkáltató is 
fel kellene sorakozzon, jogilag is 
ügyvédet biztosítva, ne pedig kivo-
nuljon az orvos mögül, és elhatáro-
lódjon tőle. Ez utóbbi nem etikus, 
és véleményem szerint nem köve-
tendő példa – nyilatkozta dr. Opris 
Zsolt.  

Közvita az orvosi műhibák rendezéséről  

Díszkivilágítást kapnak Maros megyei települései 
Az energiaválságban is lesz karácsonyi hangulat? 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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A holland válogatott jutott elsőként 
negyeddöntőbe a katari labdarúgó-vi-
lágbajnokságon, mivel a szombati 
nyolcaddöntőben 3-1-re legyőzte az 
Egyesült Államok csapatát. 

Az amerikai válogatott támadólag 
lépett fel a mérkőzésen, Pulisic – aki 
az irániak elleni, keddi csoportmér-
kőzésen szerzett kismedencei zúzó-
dásából annyira felépült, hogy 
pályára léphetett – már a harmadik 
percben nagy helyzetbe került: egye-
dül állt Nopperttel szemben, de ki-
hagyta a gólszerzési lehetőséget. A 
hollandok viszont éltek az első ko-
moly esélyükkel, egy mesterien fel-
épített, húsz passzból álló támadást 
pontosan zárt le Depay. 

Vezetése birtokában az európai 
csapat átengedte a területet az ameri-
kaiaknak, akik agilisan futballoztak, 
de nem tudtak több veszélyt terem-
teni ellenfelük kapuja előtt. A holland 
védelem a mérkőzés eleji megingása 
után stabilan működött, a szórványos 
ellentámadások pedig esélyt jelentet-
tek az előny növelésére. A félidő 
vége felé nyomást helyeztek a hol-
land kapura az amerikaiak, távoli, 
pontos lövésük is akadt, a pihenő 
előtt mégis nőtt a hátrányuk, a hol-
landok az elsőhöz hasonló gólt sze-
reztek a ráadásban. 

A második félidőre a holland válo-
gatott kettő, az amerikai egy helyen 
változott, a tempó viszont maradt, 
amilyen az első játékrészben volt. 
Élénk iramban futballoztak a csapa-
tok, negyedóra elteltével „megszűnt” 
a középpálya, ebben a szakaszban 
mindkét fél gyorsan átjutott a túlol-
dalra, és többször veszélyeztette el-
lenfele kapuját. Fél óra elteltével a 
felelőtlenül hazapasszoló Depay lö-
vetett majdnem gólt Wrighttal, de a 
cserecsatár hibázott. Pár perccel ké-
sőbb viszont nagy szerencséje volt, 
Pulisic középre adásánál az ő lábfe-
jéről pattant meg a labda úgy, hogy 
összejött az amerikai szépítés. 

Nem sokáig örülhettek azonban a 
tengerentúliak, mert csakhamar visz-
szaállt a kétgólos különbség, a máso-
dik holland gól főszereplői hozták 
össze a harmadikat is, de fordított 
szereposztásban. A végeredmény így 
3-1 lett Hollandia javára. 

Az amerikaiak végig nagy ambíci-
óval játszottak, de a helyzeteiket ru-
tinosabban kihasználó hollandok 
megérdemelt győzelmet arattak, 
ezzel 1974, 1978, 1994, 1998, 2010 
és 2014 után hetedszer jutottak vb-n 
negyeddöntőbe. Pénteken Argentíná-
val csapnak majd össze az elődöntő-
ért.

A több helyzetet kidolgozó és értékesítő ar-
gentinok megérdemelten kerültek a legjobb 
nyolc közé, miután szombat este 2-1-re le-
győzték az ausztrál csapatot. 

A dél-amerikaiak fölényében telt az első 

pár perc, de ellenfelük nem jött zavarba, sőt, 
okos passzolgatással lassította a játékot. Mes-
siék lendülete így lassan alábbhagyott, sokáig 
nem alakultak ki helyzetek egyik oldalon 
sem. Aztán az első kaput eltaláló lövésből ve-

zetést szerzett az argentin csapat, a hétszeres 
aranylabdás lövése utat talált a hálóba a lábak 
között, a vetődő ausztrál kapus mellett. 

A második félidő elején, védelmi hibát 
kihasználva, növelték előnyüket az argen-
tinok, ketten támadták meg a kapust, ami-
kor nehéz helyzetben hazapasszolták neki 
a labdát, és a túlerő győzött. Az ausztrálok-
nál jöttek a cserék – a 71. percben már öt 
új játékos volt a pályán –, és egy megpat-
tanó lövéssel csakhamar sikerült szépíte-
niük. Addig is szervezetten játszottak, de 
támadásban nem mutattak sokat, a gól után 

nem sokkal viszont akár egyenlíthettek is 
volna. 

A hajrában viszont az argentinoknak min-
den ellentámadásuk veszélyes volt, három-
négy nagy helyzetük kimaradt, a legvégén 
pedig, a ráadás hetedik percében az ausztrá-
lok előtt adódott egyenlítési lehetőség, de 
Emiliano Martínez óriási bravúrral hárított. 

A kétszeres vb-győztes argentinok pénte-
ken játszanak a hollandokkal az elődöntőért. 

Ausztrália a hatodik vb-jén másodszor sze-
repelt a legjobb 16 között, de negyeddöntőig 
még nem jutott. 

* Szuperliga, 6. forduló: Chindia Târgoviște – 
CSU Craiova 1-1, Nagyszebeni Hermannstadt – Ko-
lozsvári CFR 1907 2-3, Botosáni FC – Bukaresti 
FCSB 2-3; 19. forduló: Aradi UTA – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1-4, Petrolul 52 Ploiești – Ko-
lozsvári FCU 2-0, FC Voluntari – Nagyszebeni 
Hermannstadt 3-0, CSU Craiova – Universitatea 
1948 Craiova 0-2, Konstancai FCV Farul – Botosáni 
FC 8-0, Kolozsvári CFR 1907 – Chindia Târgoviște 
2-0. Az élcsoport: 1. Konstanca 44 pont/19 mérkő-
zés, 2. Kolozsvári CFR 1907 40/18, 3. Bukaresti 
Rapid 1923 33/18. 

* 2. liga, 15. forduló: Bodzavásári Gloria – Con-
cordia Chiajna 0-1, Nagybányai Minaur – Zsilvásár-
helyi Viitorul Pandurii 1-2, Bukaresti Metaloglobus 
– Bukaresti Progresul 1944 Spartac 3-0, CSM Sla-
tina – Temesvári Politehnica 0-0, Újszentesi CSC – 
Konstancai Unirea 2-0, Unirea 04 Slobozia – Dési 
Unirea 1-1, Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti 
Dinamo 1948 1-0, Temesvári Ripensia – Galaci Su-
porter Club Oțelul 0-1, Bukaresti CSA Steaua – 
Brassói FC 0-1, FK Csíkszereda – Sellemberki CSC 
1599 1-2; 16. forduló: Bukaresti CSA Steaua –  
Bodzavásári Gloria 1-1, Concordia Chiajna – Unirea 
04 Slobozia 1-0, Konstancai Unirea – Jászvásári 
CSM Politehnica 1-2, Sellemberki CSC 1599 – Új-
szentesi CSC 0-3, Temesvári Politehnica – FK Csík-
szereda 2-1, Bukaresti Progresul 1944 Spartac – 
CSM Slatina 1-1, Galaci Suporter Club Oțelul – Bu-
karesti Metaloglobus 3-0, Zsilvásárhelyi Viitorul 

Pandurii – Temesvári Ripensia 3-1, Dési Unirea – 
Nagybányai Minaur 1-1, Brassói FC – Bukaresti Di-
namo 1948 0-2. Az élcsoport: 1. CSA Steaua 33 
pont, 2. Jászvásár 31 (20-11), 3. Galac 31 (19-11). 

* 3. liga, IX. csoport, 15. forduló: ACS Marosvá-
sárhely – Kolozsvári Viitorul 2-1, Gyulafehérvári 
CSM Unirea – Gyulafehérvári CS Universitatea 2-
1, Kudzsiri Metalurgistul – Szászrégeni CSM Avân-
tul 2-0, Nyárádtői Unirea 2018 – Vajdahunyadi 
Corvinul 1921 0-3, Kolozsvári Sănătatea –  
Marosújvári CS 7-3. Az élcsoport: 1. Vajdahunyad 
43 pont, 2. Kudzsir 28, 3. Nyárádtő 26. 

* NB II, 18. forduló: ETO FC Győr – Diósgyőri 
VTK 0-3, Pécsi MFC – Szentlőrinc 2-1, Szombat-
helyi Haladás – HR-Rent Kozármisleny 6-4, FC 
Ajka – Dorogi FC 1-0, Tiszakécskei LC – Békés-
csaba 1912 Előre 2-0, Kolorcity Kazincbarcika SC 
– MTK Budapest 3-3, Soroksár SC – Budafoki 
MTE 1-2, BFC Siófok – Credobus Mosonmagyaró-
vár 0-1, Nyíregyháza Spartacus FC – Aqvital FC 
Csákvár 0-3, Gyirmót FC Győr – Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia 0-1; 19. forduló: MTK Budapest 
– Gyirmót FC Győr 5-2, Aqvital FC Csákvár – ETO 
FC Győr 1-1, Credobus Mosonmagyaróvár – Sorok-
sár SC 1-1, Budafoki MTE – Tiszakécskei LC 1-1, 
Békéscsaba 1912 Előre – FC Ajka 0-1, Dorogi FC 
– Pécsi MFC 1-0, Szentlőrinc – Kolorcity Kazinc-
barcika SC 1-1, Diósgyőri VTK – Szombathelyi Ha-
ladás 1-2, HR-Rent Kozármisleny – BFC Siófok 
4-0. Az élcsoport: 1. Diósgyőri VTK 40 pont, 2. 
Pécsi MFC 36, 3. MTK Budapest 35. 

Fotó:  FIFA World Cup közösségi oldal 
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Csíkszereda kirúgta edzőjét 
Váratlanul  megbízott vezetőedzői feladatot kényszerült vállalni a 2. ligás FK Csíkszeredánál a szep-

temberben szakmai igazgatónak szerződtetett László Csaba. A székelyföldi alakulat kispadjáról ugyanis 
menesztették Francisc Dicant. A váltás nem hozott eredményt: az 58 éves székelyudvarhelyi szakember 
az év utolsó mérkőzésén, Temesváron 2-1-es vereségbe vezette az együttest. „A futball ilyen, az élet 
ilyen, vannak váratlan meglepetések” – mondta László Csaba még a mérkőzés előtt, amikor is válto-
zatlan célként jelölte meg, hogy az első hatban végezzenek, és így a felsőházi rájátszásban szerepel-
hessenek. Hozzátette: a téli szünet után január 16-án ül össze ismét a keret, és bízik benne, hogy addigra 
lesz végleges megoldás az edzői posztra. A bajnokság alapszakaszából még három mérkőzés van hátra, 
a Csíkszereda jelenleg a hetedik helyen áll. 

Messi ezredik meccsét játszotta 
 
Az Argentína – Ausztrália mérkőzés első gólját a hétszeres aranylabdás Lionel Messi 

szerezte, aki a válogatott és klubszereplést együttvéve az 1000. mérkőzését játszotta 
felnőtt pályafutása során. Országa nemzeti együttesében 169. alkalommal lépett pá-
lyára – emellett az FC Barcelonában 778, a Paris Saint-Germainben 53 összecsapáson 
játszott –, és eddig 789 gólt szerzett. A válogatottban kilencszer volt eredményes vi-
lágbajnokságokon.

Jegyzőkönyv 
Nyolcaddöntő: Hollandia – Egyesült Államok 3-1 (2-0). 
Al-Rajjan (Halifa Stadion), 44.846 néző, vezette: Wilton Sampaio (brazil). 
Gólszerzők: Depay (10.), Blind (45+1.), Dumfries (81.), illetve Wright (76.). 
Sárga lap: Koopmeiners (60.), De Jong (87.). 
Hollandia: Noppert – Timber, Van Dijk, Ake (90+3. De Ligt) – Dumfries, De Roon (46. 
Bergwijn), De Jong, Blind – Klaassen (46. Koopmeiners) – Gakpo (90+3. Weghorst), 
Depay (83. Simons). 
Egyesült Államok: Turner – Dest (75. Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (90+2. 
Morris) – Adams – McKennie (67. Wright), Musah – Weah (67. Aaronson), Ferreira 
(46. Reyna), Pulisic. 

Jegyzőkönyv 
Nyolcaddöntő: Argentína – Ausztrália 2-1 (1-0). 
Al-Rajjan (Ahmad bin Ali Stadion), 45.032 néző, vezette: Szymon Marciniak (lengyel). 
Gólszerzők: Messi (35.), Álvarez (57.), illetve Fernández (77., öngól). 
Sárga lap: Irvine (15.), Degenek (38.). 
Argentína: Emiliano Martínez – Molina (80. Palacios), Romero, Otamendi, Acuna (71. Tagliafico) – Fer-
nández – De Paul, Mac Allister (80. Montiel) – Gómez (50. Lisandro Martínez), Messi, Álvarez (71. Lau-
taro Martínez). 
Ausztrália: Ryan – Degenek (71. Karacic), Souttar, Rowles, Behich – Leckie (71. Kuol), Mooy, Irvine, 
Baccus (58. Hrustic) – McGree (58. Goodwin), Duke (71. MacLaren). 

   4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT_________________________________________________ 2022. december 5., hétfő 

 

Román és magyar futballbajnoki eredmények Többet ért a rutin,  
mint az ambíció 

A labdarúgó-világbajnokság további nyolcaddöntős mérkőzései 
* vasárnap (lapzárta után): Franciaország – Lengyelország, Anglia – Szenegál 
* hétfő: Japán – Horvátország (17.00 óra), Brazília – Dél-Korea (21.00) 
* kedd: Marokkó – Spanyolország (17.00), Portugália – Svájc (21.00) 
A foci-vb élő közvetítésben követhető a TVR 1 és az M4 Sport televízió műsorán. 

Megérdemelt argentin továbbjutás 
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A csoportA csoport 
Ecuador – Szenegál 1-2 (0-1) 

Gólszerz k: Caicedo (68.), illetve Sarr (44., 11-esb l), Ko-
ulibaly (70.). 

A meccs elejét l érz dött, hogy az afrikai együttes játszik 
gy zelmi kényszerben a továbbjutást illet en. Ennek megfe-
lel en a szünet el tti hajrában vezetést szerzett az Afrika-baj-
nok. A második félid ben váratlanul egyenlített Ecuador, 
sokáig viszont nem örülhettek a szurkolói, mert Szenegál 
azonnal visszavette a vezetést, és meg is nyerte a mérk zést. 

 
Hollandia – Katar 2-0 (1-0) 

Gólszerz k: Gakpo (26.), de Jong (49.). 
A hollandok félg zzel játszva is simán legy zték Katart, 

amely képtelen volt veszélyt teremteni a rivális kapujánál. 
Az európai alakulat két gy zelemmel és egy döntetlennel az 
A csoport els  helyér l jutott tovább a nyolcaddönt be, míg 
a házigazda együttes három vereséggel búcsúzott.  

 

B csoportB csoport   
Irán – Egyesült Államok 0-1 (0-1) 

Gólszerz : Pulisic (38.). 
Az amerikaiak legy zték, ezzel megel zték az irániakat, 

és a második helyen végeztek a B jel  kvartettben. A talál-
kozót eldönt  találat az els  félid  hajrájában született, egy 
szép támadás végén. A hajrában az irániak többször közel ke-
rültek az egyenlítéshez, ám minden helyzetüket kihagyták, 
az utolsó pillanatokban pedig hiába reklamáltak büntet t. 

 
Wales – Anglia 0-3 (0-0) 

Gólszerz : Rashford (50., 68.), Foden (51.). 
Játék, de lelkesedés tekintetében sem tudott ellenfele szint-

jére emelkedni a búcsúzó Wales: Marcus Rashford két, vala-
mint Phil Foden egy találatával Anglia nyomasztó fölényben 
futballozva nyert, és a csoport els  helyér l jutott tovább. El-
lenfele pedig – egyetlen rúgott góllal és ugyancsak egyetlen 
szerzett ponttal – a csoport negyedik helyén végezve kiesett. 

 

C csoportC csoport 
Lengyelország – Argentína 0-2 (0-0) 

Gólszerz k: Mac Allister (46.), Álvarez (68.). 
Az argentin csapat az 1. perct l támadólag lépett fel, a len-

gyelek teljesen beszorultak a kapujuk elé, csak a védekezésre 
összpontosítottak, és kizárólag a kapusuknak köszönhették, 
hogy a találkozó nem d lt el már az els  45 percben: 
Szczesny a 39. percben még Messi – videóbíró segítségével 
megítélt – büntet jét is hárította. Szünet után azonban már  
is tehetetlennek bizonyult: a dél-amerikai csapat els  akció-
jából gólt szerzett, majd a vezetés birtokában is nyomasztó 
fölényben játszott tovább, és rövidesen meg is duplázta el -
nyét. A kétgólos siker csoportels séget jelentett Argentíná-
nak, azonban a lengyelek is továbbmentek. 

 
Szaúd-Arábia – Mexikó 1-2 (0-0) 

Gólszerz : al-Davszari (95.), illetve, Martín (48.), Chávez 
(52.). 

A gy zelmi kényszerben lév  közép-amerikaiak játszottak 
gólratör bben, az ázsiaiak jellemz en mélyen visszahúzva 
védekeztek és a kontrákban bíztak. Mexikó a fordulás után 
négy perc alatt két gólt is szerzett, de hiába került közel a to-
vábbjutáshoz, több helyzetet nem tudott értékesíteni, csak les-
gólig jutott. S t a szaúdiak a hosszabbításban szépítettek, 
ezzel elbúcsúztatták a mexikóiakat, akikkel legutóbb 1978-
ban fordult el , hogy nem jutottak tovább a csoportból. 

 

D csoportD csoport 
Ausztrália – Dánia 1-0 (0-0) 

Gólszerz : Leckie (60.). 
Az európai együttes meglehet sen idegesen futballozott, 

szokatlanul sok technikai hiba csúszott a támadásépítéseibe. 
Az ausztrálok ezt kihasználva gyors kontrákkal próbálkoztak, 
és egy mintaszer  ellenakcióból megszerezték a vezetést, 
amely végül számukra a biztos továbbjutást jelentette. Dánia 
egyetlen ponttal és egyetlen szerzett góllal búcsúzott a tor-
nától, míg Ausztrália 2006 után, története során másodszor 
ünnepelhetett továbbjutást. 

 
Tunézia – Franciaország 1-0 (0-0) 

Gólszerz : Hazri (58.). 
A már biztosan továbbjutó francia együttesben csupán 

Tchouaméni és Varane maradt a szombati, dánok elleni kez-
d csapatból, de így is kontrollálta a mérk zést. Az ellenfelé-

nél jóval motiváltabban kezd  tunéziai gárda így csak lesgó-
lig jutott a szünet el tt. A második félid ben azonban na-
gyobb sebességre kapcsoltak az afrikaiak, és megszerezték a 
vezetést. A franciák behozták sztárjaikat, a hátra lév  id ben 
uralták a játékot, azonban nem sikerült egyenlíteniük. Bár 
Griezmann a 8 perces ráadás végén betalált, a gólt videózás 
után érvénytelenítette a játékvezet . 

 

E csoportE csoport   
Japán – Spanyolország 2-1 (0-1) 

Gólszerz k: Ricu (48.), Tanaka Ao (51.), illetve Morata 
(11.). 

A japánok a spanyolok elleni összecsapáson korán hát-
rányba kerültek, de a második félid  elején gyors gólokkal – 
a második véleményes szituációban született – fordítottak, 
majd el nyüket meg rizve 2-1-re nyertek. Az ázsiai gárda 
ezzel óriási meglepetést okozott, hiszen korábban a kvartett 
másik korábbi világbajnokát, Németországot is legy zte. Két 
sikerével els  helyen lépett a katari labdarúgó-világbajnokság 
nyolcaddönt jébe, és hazaküldte Németországot. 

 
Costa Rica – Németország 2-4 (0-1) 

Gólszerz k: Tejeda (58.), J. Vargas (70.) illetve Gnabry 
(10.), Havertz (73.), (85.), Füllkrug (90+1.). 

Németország sorozatban második tornáján búcsúzott a cso-
portkörben, a német sajtóban azóta egymást érik az elemzé-
sek és kritikák. A többi között felvetették, hogy a szivárvá- 
nyos karszalag ügynek talán mégsem kellett volna akkora fe-
neket keríteni, f leg, hogy a játékosok többsége nem is érzett 
közösséget a dologgal. Costa Rica ellen ugyan viszonylag 
hamar vezetést szereztek, azonban nyolcgólos siker kellett 
volna a továbbjutáshoz, és ehhez már nem volt elegend  pus-
kapor a tarsolyban. A közép-amerikaiak ráadásul fordítani is 
tudtak, s bár erre volt válaszuk Mülleréknek, sorsukat már 
nem kerülhették el. 

 

F csoportF csoport   
Horvátország – Belgium 0-0 

A legutóbbi vb ezüst- és bronzérmesének összecsapásán 
óriási lendülettel kezdtek a négy évvel ezel tt dönt s horvá-
tok, és már 10 másodperc elteltével veszélyeztették a 100. 
válogatottságát ünnepl  Thibaut Courtois kapuját. A belgák 
túlélték a kezdeti horvát rohamokat, azonban kapura szinte 
teljesen veszélytelenek voltak. Csak szünet után váltak táma-
dóbbá, azonban a sérüléséb l visszatér  Romelu Lukaku kö-
zeli lövése a bal kapufán csattant, majd a hajrában közvetlen 
közelr l hibázott. A belgák ezzel búcsúztak, Horvátország to-
vábbment. 

 
Kanada – Marokkó 1-2 (1-2) 

Gólszerz k: Agerd (41. – öngól), illetve Zijes (4.), En-Ne-
sziri (23.). 

Az a csapat, amely megveri Belgiumot, és nem kap ki a 
horvátoktól, megérdemelten jut tovább egy világbajnoki cso-
portból. Marokkó ezt tette. Ugyan a 2018-as világbajnokság 
ezüst- és bronzérmese váratlanul súlytalannak bizonyult a 
mostani vb-n, de az afrikai gárda sikeréhez az is kellett, hogy 
ne ijedjen meg, és bátran focizzon. A Kanada elleni sikerével 
pedig Marokkó nem csupán továbbjutott, de meg is nyerte a 
csoportját. A 2-1-es eredményt már az els  félid ben beállí-
tották a csapatok, a két afrikai gólra az észak-amerikai gárda 
a hajrában válaszolt. Szünet után az egyenlítéssel is megpró-
bálkoztak, de kapufánál tovább nem jutottak a kanadaiak. 

 

G csoportG csoport   
Brazília – Svájc 1-0 (0-0) 

Gólszerz : Casemiro (83.). 
Sokáig gyenge iramú mérk zést produkált a brazil és a 

svájci együttes. Egyórai, nagyjából steril futball után ingott 
meg el ször az európaiak védelme, azonban Vinícius Jr. les-
r l l tt gólt, így maradt a 0-0. A történtek azonban felrázták 
az ötszörös vb-aranyérmes brazil válogatottat, amely a haj-
rában egyértelm en ellenfele fölé kerekedett, és Casemiro 
révén megszerezte a gy ztes találatot. 

 
Kamerun – Szerbia 3-3 (1-2) 

Gólszerz k: Castelletto (29.), Aboubakar (64.), Choupo-
Moting (66.), illetve Pavlovic (45+1.), S. Milinkovic-Savic 
(45+3.), A. Mitrovic (53.). 

Fordulatos találkozó, amelyen  Kamerun jutott el nyhöz, 
majd a szerbek fordítottak, és 3-1-re is vezettek, az afrikaiak 
azonban egyenlítettek: az 55. percben pályára küldött Vincent 
Aboubakar két jó ütem  kiugrása két gólt eredményezett. 

Kamerun – Brazília 1-0 (0-0) 
Gólszerz : Aboubakar (90+2.). 
Két sorozat is megszakadt ezen a mérk zésen: egyrészt a 

brazilok 2021 nyara óta tartó veretlenségi sorozata – amikor 
17 mérk zésen nem találtak legy z re, legutóbbi kilenc mér-
k zésüket pedig megnyerték – lett a múlté, Kamerun ugyan-
akkor kilenc vb-mérk zés óta volt nyeretlen, ezeken 
nyolcszor kikapott, most azonban összejött a bravúros siker. 
A tartalékosan felálló dél-amerikaiak kissé alábecsülték el-
lenfelük képességeit, utolsó passzaikból rendszerint hiányzott 
a határozottság és a kreativitás, amikor pedig lövésig jutottak, 
pontatlanok voltak. A kameruniak az els  és a második félid t 
is egy-egy veszélyes fejessel zárták, míg azonban szünet el tt 
Ederson bravúrral mentett, a meccs hajrájában már tehetet-
lennek bizonyult a brazil kapus. 

 
Szerbia – Svájc 2-3 (2-2) 

Gólszerz k: A. Mitrovic (26.), Vlahovic (35.), illetve Sha-
qiri (20.), Embolo (44.), Freuler (48.). 

Nyílt sisakos küzdelmet vívtak a felek, a középpályát 
szinte minden esetben azonnal átjátszották: az els  találatot 
Shaqiri vitte be húsz perc után, de a szerbek gyorsan két gól-
lal válaszoltak, Embolo azonban tett arról, hogy együttese ne 
legyen hátrányban a szünetben. A fordulás után újra Svájc 
szerzett vezetést, a szerbek pedig erre már nem tudtak vála-
szolni, inkább a sárga lapok gy jtésében jeleskedtek. A ráa-
dásban több tömegjelenet is kialakult a pályán, az utolsó fél 
óra leginkább ezekr l maradt emlékezetes. 

 

H csoportH csoport 
Portugália – Uruguay 2-0 (0-0) 

Gólszerz : Fernandes (54., 93. – a másodikat tizenegyes-
b l). 

A találkozó els  fél ideje jobbára unalmas mez nyjátékkal 
és több durva belép vel telt, egyik csapat sem tudta feltörni 
a másik védelmét. Fordulás után Bruno Fernandes szerencsés 
góljával megszerezték a vezetést a portugálok, a találatban 
vastagon benne volt a bal oldalról érkez  labdára fejelni fel-
ugró Cristiano Ronaldo is, aki ugyan nem találta el a labdát, 
de megzavarta a kapust, így a játékszer érintetlenül a hosszú 
sarokba szállt. A hátrányba került uruguayiak ezután szerke-
zetet váltottak, és próbáltak támadóbb szellemben futballozni, 
Pellistri révén kapufát is l ttek, de nem sikerült betalálniuk, 
a hosszabbításban pedig Fernandes büntet je végleg eldön-
tötte a mérk zést. 

 
Koreai Köztársaság – Ghána  

2-3 (0-2) 
Gólszerz k: Cso (58., 61.), illetve Salisu (24.), Kudus (34., 

68). 
Gólgazdag mérk zésen nyert a ghánai együttes a Koreai 

Köztársaság ellen. Az afrikaiaknak ez már a második olyan 
meccsük volt, amelyen öt találat születik. Ám míg a nyitó-
körben 3-2-re kikaptak, most ugyanilyen eredménnyel gy z-
tek. 

 
Ghána – Uruguay 0-2 (0-2) 

Gólszerz : De Arrascaeta (26., 32.). 
Mindkét csapat búcsúzott a mérk zés végén a világbajnok-

ságtól, mert a dél-koreaiak mindkettejüknél jobbnak bizo-
nyult. Igaz, Uruguaynál csak egy góllal, és azért a gólért a 
dél-amerikaiak mindent megtettek, a végén még a bírót is az 
öltöz be kergették, amiért nem adott meg egy szerintük tiszta 
tizenegyest Cavani buktatásáért. Luis Suarez könnyes tekin-
tetére még évekig emlékezni fogunk. 

 
Koreai Köztársaság – Portugália  

2-1 (1-1) 
Gólszerz k: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (91.), 

illetve Horta (5.). 
Portugália nemigen stresszelte magát az utolsó mérk zés 

miatt, kezd jében csak Cristiano Ronaldo maradt meg hír-
mondónak az els  két meccshez képest. Ezzel együtt is gyor-
san vezetéshez jutott az európai együttes, a dél-koreaiak 
azonban nem zuhantak össze, gyorsaságukban bíztak. Mind-
két kapu el tt adódtak lehet ségek, de amíg Kim Szung Kju-
nak játékba is kellett avatkoznia, addig Diogo Costának nem 
akadt komoly védenivalója. Mégis kétszer utóbbi kapujába 
került a labda, mert a dél-koreai csapat pontrúgásai váratlanul 
sok veszélyt jelentettek, egy ilyent gólra is váltottak. Majd a 
hajrában egy gyors ellenakciót is sikerült eredményesen be-
fejezni, ez pedig nemcsak gy zelmet, de továbbjutást is je-
lentett számukra a csoportkörb l. 

Így zárult a labdarúgó-világbajnokság csoportköre 



Kilencet kapott Bukarestben 
a női focicsapat 

Nagy Mikire emlékezik 
a Marosvásárhelyi TVR 

 
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsora 

a 80 évvel ezelőtt született Nagy Mikinek, az ASA (illetve a Dinamo Pi-
teşti) legendás futballistájának igyekszik emléket állítani. Szucher Ervin 
meghívottja a marosvásárhelyi játékirányító egykori csapattársa, Szöllősi 
László. 

Hol van már az az idő, amikor a 
marosvásárhelyi női labdarúgócsa-
pat a bajnoki címért küzdött, sőt 
egyszer meg is nyerte a bajnoksá-
got, indult a BL-ben, kétszer pedig 
a kupát hódította el? A jelenlegi 
együttes azért küszködik, hogy 
megkapaszkodjon az élvonalban, 
ám ezt nem a legutóbbihoz hasonló 
eredményekkel érheti el. Az ACS 
Marosvásárhely vasárnap Bukarest-

ben 9-0-ra maradt alul a Carmennel 
szemben, ez az idénybeli legna-
gyobb különbségű veresége is egy-
ben. 

Az alapszakasz utolsó fordulójá-
ban, tegnap, lapzárta után a sereg-
hajtó Galacot fogadta az együttes, 
amely ez alkalommal javíthatott, 
azonban az már biztos, hogy a ta-
vasszal az alsóházban folytatja sze-
replését. 

Simán kikapott Simándon 
a teremlabdarúgó-csapat 

Nagy arányú, 8-2-es vereséget 
szenvedett Simándon a marosvásár-

helyi városi sportklub 2. ligás te-
remlabdarúgó-csapata. Ami 
meglepő lehet azok számára, akik 
látták a megyeszékhelyi találkozót, 
amelyen az akkori házigazdák 15-
6-ra ütötték ki a simándiakat. Ez a 
két ellentmondásos eredmény azon-
ban rávilágít arra az amatörizmusra, 
ami ebben a bajnokságban uralko-
dik. A hazai pálya előnye itt ugyanis 

nem azt jelenti, hogy jobban isme-

red a termet, esetleg a közönség tá-
mogatása segít, hanem azt, hogy a 
hazai meccseken többnyire „min-
denki eljön” játszani, kiszállásra 
pedig úgy kell könyörögni néme-
lyeknek, mások munkahelyi kötele-
zettség miatt hagyják ki az 

utazásokat. Ez pedig mindkét csa-
patnál fennáll. Továbbá több játékos 
szombaton pályára lépett a nagypá-

lyás 4. ligában, utána pihenés nélkül 
utazott Simándra. 

A pályán egyébként távolról sem 

ez volt a különbség a két csapat kö-

zött, véli Kacsó Endre szakosztály-

vezető, aki szerint mezőnyben az 

övéi „játszottak”, ám miközben ki-

hagyták helyzeteiket – egyedül a 

kapussal is! –, az ellenfél valameny-

nyi hibájukat kihasználta, a vége 

felé pedig a teljes keretnek lehető-

séget adott, így tovább nőtt a kü-

lönbség. A marosvásárhelyi csapat 

góljait Barbócz és Văidean szerezte. 

A teremlabdarúgó 2. ligában idén 

még egy fordulót rendeztek, tegnap, 

lapzárta után a CSM a sereghajtó 

Korondi Juniort fogadta. 

Két nap alatt játszott le két 
bajnoki mérkőzést a CSU Me-
dicina női röplabdacsapata. 
Temesváron rangadót nyert, 
Aradon pedig a kötelező pen-
zumot teljesítette a sereg-
hajtó ellen. 

A csoportban talán legerősebb 
ellenfele, a Temesvári Poli ottho-
nában vendégszerepelt a marosvá-
sárhelyi együttes az A2 osztály 
nyugati csoportjának 4. fordulójá-
ban. A kiegyensúlyozott, ötjátsz-
más találkozót a brazil Paulo de 
Tarso által irányított marosvásárhe-
lyi csapat nyerte, amelynek adott 
pillanatban a kezében volt mindhá-
rom pont, ám egyet kiengedett a 
kezéből. 

Rosszul kezdett a Medicina, 5:1-
gyel indított az ellenfél, később 
azonban kiegyensúlyozottá vált a 
játszma, mindkét csapat vezetett. 
Előbb a Medicina 20:18-ra, majd 
Temesvár 22:20-ra, ám a marosvá-
sárhelyiek zsinórban öt ponttal le-
zárták a játszmát. A második 
szettet a Medicina uralta, 20:12-re 
vezetett, amikor kicsit lazult az 
összpontosítás, és végül szoros lett 
a vége. A harmadikban többször el 
tudott volna húzni a vendég együt-
tes, ám mindig becsúszott egy-egy 
hiba, ez különösen a szett végén 
nyomott sokat a latban, így szépí-
tett a házigazda. A negyedik játsz-
mában elkeseredett küzdelem folyt 

minden labdáért, 20:20-ig egyik fél 
sem tudott elhúzni, aztán két egy-
szerű rontás után 23:21-re Temes-
vár vette át a vezetést. A következő 
átvételük a saját pályájukon lan-
dolt, Robert Costea dévai játékve-
zető azonban –  mindenki teljes 
elképedésére – a pontot Temesvár-
nak ítélte, amely így 23:22 helyett 
24:21-re vezetett. A Medicina 
megpróbált kapaszkodni, két lab-
damenetet megnyert, 24:23-nál a 
dévai sípmester pedig ismét adott 
egy olyan pontot Temesvárnak, és 
ezzel egyúttal a játszmagyőzel-
met, amelyet senki nem értett, 
miért. 

A fura körülmények között el-
vett játszma azonban annyira feltü-
zelte a marosvásárhelyieket, hogy 
az ötödik játszmában átgázoltak a 
házigazdákon, 5:3 után egy 10:1-
es parciálissal. 

A temesvári siker után az aradi 
mérkőzés következett, amelyet két 
hete kellett volna lejátszani Maros-

vásárhelyen, azonban a költségfa-
ragás érdekében összevonták a te-
mesvári és aradi kiszállást (a 
visszavágót pedig a Pongrácz 
Antal csarnokban rendezik). A 
CSU Medicinának nem okozott 
semmilyen gondot a győzelem 
megszerzése, noha az idő zömében 
tartalékosan szerepelt. Az aradiak 
csak a második szettben tudtak tíz-
nél több pontot gyűjteni, a nagyon 
könnyen megnyert első játszma 
utáni marosvásárhelyi ellazulás 
eredményeként is.  

Az alapszakasz első felének 
utolsó mérkőzését december 17-én 
játssza a CSU Medicina, hazai pá-
lyán, a mindeddig játszmát sem ve-
szítő Nagyváradi CSU ellen, 
azonban a majdani vendégek csak 
10-én mérkőznek meg a Temesvári 
Politehnicával. Ennek a meccsnek 
az eredménye egyben jelzi majd, 
hogy mekkora ellenállásra számít-
hatnak a marosvásárhelyiek egy 
héttel később. 

Hozták a kötelezőt Aradon 

Akadozó bajnoki kezdés után 
harmadik mérkőzését nyerte 
meg zsinórban az Arena női 
kézilabdacsapata az A osz-
tály 7. fordulójában. Ráadá-
sul mind feljutási joggal 
rendelkező ellenfelekkel 
szemben győztek a marosvá-
sárhelyiek, így feljöttek a 4. 
helyre a rangsorban, ezzel 
pedig bejutnának a ráját-
szásba, tekintve, hogy a pil-
lanatnyilag második 
Nagybányának nincs erre 
joga. 

A Temesvári Universitatea ellen 
eleve favoritként indult a megye-
székhelyi együttes, amely a sport-
csarnok foglaltsága miatt a 
Sportlíceum termébe kellett köl-
töztesse a találkozót, így a kis le-
látó elégtelennek bizonyult a 
meccsre kíváncsi valamennyi néző 
befogadására. Ezt pedig már az 
első percektől bizonyította, első-
sorban védelemben, ahol esélyt 
sem adott az ellenfélnek, míg tá-
madásban az első hat birtoklást 
góllá váltotta, így a 8. percben már 
6-1-re vezetett. Utóbb kiegyensú-
lyozottabb lett a meccs, elsősorban 
néhány buta módon eldobált labda, 

illetve a védelem figyelmének lan-
kadása miatt. Így szünetben csupán 
hat gól volt a marosvásárhelyiek 
előnye, alig eggyel több, mint ami 
a 8. percig már kialakult. 

A második félidőben aztán ismét 
kezdett nőni a különbség, noha pél-
dául a csapat gólkirálya, a bal-
szélső Gál Anna mintha eltökélte 
volna ezen a meccsen, hogy nagy-
gyá teszi az ellenfél kapusát. 
Ugyanakkor a védelem megoldha-
tatlan feladat elé állította a temes-
váriakat, akik a 40. és az 56. perc 
között csak egy gólt szereztek. 

Ebben Jitarunak is lényeges sze-
repe volt, és a különbség 34-17-re 
nőtt. Az utolsó percekben aztán Te-
mesvár még lefaragott két gólt a 
hátrányából. 

A marosvásárhelyi alakulat szá-
mára az igazi nagy vizsga decem-
ber 7-én, szerdán következik, 
amikor az éllovas és veretlen 
Déva otthonába látogat. Itt nem is 
feltétlenül a győzelem a fontos (ez 
elég nehéz lenne), hanem hogy já-
tékosai felmérjék, milyen szinten 
állnak a feljutásért hajtó ellenfél-
hez képest. 

Rájátszást érő helyen az Arena 

Eredményjelző 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 7. forduló: Tordai Liviu Rebreanu Szakkö-
zépiskola – CNE Rm. Vâlcea 41-32, Nagybányai CNOPJ – Nagyváradi CSU 38-
30, Besztercei Gloria II – Resicabányai Universitatea 44-27, Kolozsvári U – Dévai 
CSM 24-34, Marosvásárhelyi Arena – Temesvári Universitatea 36-21. Eredményjelző 

Női labdarúgó 1. liga, 10. forduló: Resicabányai Banat Girls – Nagybányai FF  

1-0, Bukaresti Carmen – ACS Marosvásárhely 9-0, Temesvári Politehnica – CSM 

Alexandria 4-0, Bukaresti Fair Play – FK Csíkszereda 1-5, Galaci Universitatea – 

Aradi Piros Security 1-2, Kolozsvári FC Universitatea – Székelyudvarhelyi Vasas 

Femina 8-2. 

Eredményjelző 

Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 3. forduló: Aradi Pro Volei – Maros-
vásárhelyi CSU Medicina 0:3 (9:25, 16:25, 9:15).  
Arad, Avram Iancu sportiskola csarnoka. Vezette: Lucian Husa (Kolozsvár), An-
tonio Drăgan (Kolozsvár). CSU Medicina: Duțu, Albăstroiu, Arniceru, Nedelcu, 
Bizdrigheanu, Colesnicov. Liberó: Dan. Cserék: Szász, Ghimbășan, Pria. 
A 4. fordulóban: Temesvári Politehnica – Marosvásárhelyi CSU Medicina 2:3 
(22:25, 22:25, 25:22, 25:23, 4:15). Temesvár, Bega sportiskola csarnoka. Vezette: 
Robert Costea (Déva), Georgiana Grădinaru (Nagyvárad). CSU Medicina: Duțu, 
Albăstroiu, Arniceru, Nedelcu, Bizdrigheanu, Gheți. Liberó: Dan. Cserék: 
Șumandea, Szász.  
További eredmény: Aradi Pro Volei – Nagyváradi CSU 0:3. A 6. fordulóból előre 
hozott mérkőzésen: Aradi Pro Volei – Máramarosszigeti CSM 0:3.

Eredményjelző 

Teremlabdarúgó 2. liga, 2. csoport, 7. forduló: Korondi Junior – Gyergyószent-
miklósi Inter 2-8, Simándi Șoimii – Marosvásárhelyi CSM 8-2, Gyergyóremetei 
Kereszthegy – Metropolitan Ișalnița 17-2. 

Jegyzőkönyv 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 7. forduló: Marosvásárhelyi Arena – Temes-
vári Universitatea 36-21 (19-13) 
Marosvásárhely, Szász Albert Sportlíceum csarnoka, 250 néző. Vezette: Robert 
Dudău (Brassó), George Dudău (Brassó). 
Arena: Szász (Jitaru, Colceri) – Bărăbaș 8 gól, Căruntu 7, Gál 5, Țifui 5, Samson 
5, Ördög Sz. 2 (Havasi 1, Pasc 3, Opriș). 
Temesvári Universitatea: Țurlea (Bădrăgan) – Sufana 3, Voicu 3, Drăgan 2, Sîn-
giorzan 2, Gheorghe 1, Bilan (Ludwig 6, Biro 2, Brânză 1, Sîrbu 1, Ivașcu).

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

KÖZLEMÉNY 
nyilvános közvita indításáról 

 
A Maros Megyei Tanács 2022. november 29-én nyilvános közvitát indított a következő, 
normatív jellegű okirattervezetről: Határozattervezet az árazási stratégia elfogadására 
a költség-haszon elemzés eredményei szerint a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrast-
ruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló regionális projektet illetően a követ-
kező közigazgatási-területi egységekben: Marosludas – Mezőméhes övezet, Marosludas 
KTE, Mezőszengyel KTE, Mezőtóhát KTE, Mezőzáh KTE, Mezőgerebenes KTE, Mezősályi 
KTE, Mezőménes KTE. 
A dokumentáció tartalmazza: 

• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének megindoklását; 
• A regionális fejlesztési és projektkivitelezési igazgatóság szakjelentését; 
• A jogügyi osztály jelentését; 
• A határozattervezet mellékletét. 

A dokumentáció elemezhető: 
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű 
   határozattervezeteknél; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda; 
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérvény  
   alapján. 

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű ja-
vaslatokat, indítványokat és véleményeket 2022. december 9-ig lehet benyújtani: 

• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii  
  publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare,  
  armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – „Formular 
  pentru colectarea de propuneri” néven; 
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre:  
   cjmures@cjmures.ro 
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8–16 óra 
   között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Határozattervezet az 
árazási stratégia elfogadására, a költség-haszon elemzés eredményei szerint a Maros 
megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló regio-
nális projektet illetően a következő közigazgatási-területi egységekben: Marosludas – 
Mezőméhes övezet, Marosludas KTE, Mezőszengyel KTE, Mezőtóhát KTE, Mezőzáh KTE, 
Mezőgerebenes KTE, Mezősályi KTE, Mezőménes KTE” – javaslatok. 

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozat-
tervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 

Az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra ezek beküldői írásban 
kapnak indoklást. 
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a tervezetről 
nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más 
hatóság írásban kéri 2022. december 9-ig. 
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1271-as mel-
lék, vagy e-mailben az urzica.cecilia@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Urzică Cecilia. 

ADÁSVÉTEL 

RÉVAI Nagylexikon (új) 20 kötet, Pallas 
Nagylexikon 18 kötet, Panoráma 
sorozat, albumok és más irodalmi 
könyvek eladók. Tel. 0365/409-787, 
0749-154-820. (18012) 

LAKÁS 

KIADÓ külön bejáratú szoba egy 
személy részére. 500 lej/hónap. Tel. 
0771-677-830. (18000-I) 

MINDENFÉLE 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Nem múlnak el, kik 
szívünkben élnek, itt 
maradnak bennünk örök 
csendességben. 
Fájó szívvel emlékezünk a 
drága jó édesapára, nagy-
apára, apósra és testvérre, a 
nyárádköszvényesi id. 
SIMONFI GÉZÁRA halálának 
második évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Szerettei. (17936-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
a nyárádköszvényesi szüle-
tésű SIMONFI GÉZÁRA 
halálának második évfor- 
dulóján. Nyugodjál békében! 
Testvére, Árpád és családja. 
(180169) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
halálának 7. évfordulóján 
FERENCZ TIBOR mezőzáhi 
fogorvosra. 
Felesége, gyerekei, unokái. 
(18023-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

„A romániai magyar kisebbség képviselő-
jeként személyes rálátásom van a kisebbség-
védelem nemzeti és európai rendszerére, 
amelynek számos hiányossága van” – 
mondta el Vincze Loránt, az RMDSZ EP-
képviselője, a FUEN elnöke pénteken Genf-
ben, az ENSZ Kisebbségi Fórumán. Az 
ENSZ kisebbségi jogokról szóló nyilatkoza-
tának harmincadik évfordulójára szervezett 
nemzetközi fórum meghívottjaként Vincze 
Loránt kifejtette: a kilencvenes években Eu-
rópában a háború szörnyűségei vezettek 
annak felismeréséhez, hogy a nemzeti ki-
sebbségek védelmére jogi és politikai keretet 
kell létrehozni. Ezt követően jött létre az Eu-
rópa Tanácsban a Nyelvi Charta és a Kisebb-
ségvédelmi Keretegyezmény, az Európai 
Unióban a csatlakozási kritériumok közé be-
került a kisebbségek tisztelete és védelme. Az 
ezt követő évtizedekben azonban a nemzet-
közi figyelem a kisebbségi közösségek hely-
zete iránt folyamatosan csökkent, annak a 
téveszmének tulajdoníthatóan, hogy ez egy 
politikailag kényes téma, amelyet nemzeti 
szinten kell kezelni.  

„Meggyőződésem, hogy a kisebbségi 
jogok nem kizárólag nemzeti hatáskörbe tar-
tozik. A nyugat-balkáni országok, Ukrajna, a 
Moldovai Köztársaság és Georgia csatlako-
zási kilátásainak fényében az Európai Unió-
nak ezt az elvet ismét meg kell erősítenie 
annak érdekében, hogy érdemi eredményeket 

érjen el a biztonság, a jó interetnikus kapcso-
latok, a megbékélés, az emberi jogok és a 
kulturális sokféleség terén. Ez a geopolitikai 
megközelítés különösen fontos ma, a nyugati 
világ teljes szolidaritását élvező Ukrajnának 
meg kell felelnie a területén élő számos nem-
zeti kisebbség elvárásainak – fogalmazott 
Vincze Loránt. 

Európai szinten – véleménye szerint – a cél 
az, hogy az Európai Uniót egyértelmű hatás-
körökkel és kötelezettségekkel ruházzák fel 
a kisebbségek jogainak védelmére és támo-
gatására az uniós szerződések módosításakor. 
Ennek eléréséhez meg kell győzni az Európai 
Bizottságot, hogy a nemzeti és nyelvi kisebb-
ségek érdekében tett intézkedések előnyösek 

lehetnek társadalmaink számára, illetve rá 
kell venni a tagállamokat, hogy megállapod-
janak a kisebbségvédelem közös normáiban. 
Tájékoztatta a fórumot arról, hogy a FUEN 
berlini kongresszusa ezzel kapcsolatban ha-
tározatot fogadott el. 

Vincze Loránt méltatta az ENSZ tevékeny-
ségét a kisebbségi jogok elismerése, védelme 
és támogatása terén, külön kiemelve Fernand 
de Varennes kisebbségügyi különmegbízott 
munkáját. Rendkívül fontosnak nevezte az 
ENSZ New York-i közgyűlésén elfogadott 
nyilatkozatot, amely hivatalosan elismeri a 
problémákat, és ezért előrelépést eredmé-
nyezhet. Hozzátette: sajnos az uniós intézmé-
nyekben nem volt nyilvános visszhangja 
ennek, éppen ezért kezdeményezte, hogy az 
Európai Parlament következő plenáris ülésén 
tartsanak vitát az ENSZ nyilatkozatáról. 

Az EP-képviselő az ENSZ legrangosabb 
kisebbségi fórumának meghívottjaként el-
mondta: közös jogszabályi keretet kell létre-
hozni a világban és Európában a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 
védelmére; másrészt az EU-ban ellenőrzési 
mechanizmust is létre kell hozni, ezért a nem-
zeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbsé-
gekhez tartozó személyek jogainak 
tiszteletben tartása kiemelt fontosságúvá kell 
váljon a jogállamiság éves ellenőrzési ciklu-
sában – fogalmazott Vincze Loránt az ENSZ 
fórumán. 

Vincze Loránt az ENSZ genfi kisebbségi fórumának meghívottjaként: 
Globális és európai normákra van szükség a kisebbségvédelemben 
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A GOLD GYM EDZŐTEREM egyetemi végzettséggel rendelkező 
SZEMÉLYI EDZŐT keres. Tel. 0745-816-146. (23315-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Ellenjegyzi 
Paul Cosma 
FŐJEGYZŐ

Péter Ferenc  
ELNÖK  
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