
Ígéretvírus
Javában tombol a koronavírus-járvány, és mivel kevesebb mint

egy hónap maradt még hátra a parlamenti választásokig, a politi-
kumot hevenyen megfertőzte a teljesíthetetlen ígéretek vírusa is. Ez
a kórokozó ideológiamentes, és az általa okozott fertőzés számos
csalódást fog okozni a szavazóknak a választás utáni időkben.

Az egyik legjellemzőbb tünete, hogy ellenzékiek és rendszerkriti-
kusok egymást licitálják túl az adócsökkentési ötletekben. A nagyfiúk
is tudják, hogy a reálgazdaság alkalmazottainak igen jelentős része
minimálbéren él, így azt mindenképpen adómentessé tennék, de az
új legények a magasabb fizetéseknek is csak a minimálbér feletti há-
nyadát adóztatnák.

Normális időkben és gazdasági kontextusban ez a témakör joggal
lehetne egy komoly választási és kormányprogram lényeges eleme
bármely párt részéről, hiszen az alacsony bérek adóterhének csök-
kentése milliók életén könnyítene. Elviekben az is rendben, hogy az
ebben rejlő politikai tőkét mindegyik párt igyekszik szavazatokra át-
váltani, de az ígérgetés mögött nyoma sincs fenntartható megoldás-
nak.

Ez leginkább abból látszik, hogy alig ejtenek szót ennek az adó-
csökkentésnek a vonzatáról, legfeljebb halvány utalásokban. Jelen-
leg szép hazánk államkasszája bevételeinek közel 60 százaléka az
állami fizetésekre és nyugdíjakra megy, és ha a tendenciák maradnak,

Benedek István
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Lélekvakáción 
Koszikáékkal
,,Hol járnál, ha mászkálnál?” – énekli
Koszorus Krisztina Otthon ülni jó című,
slágergyanús, új dalában, amelynek vi-
deoklip-premierjét október 27-én a 
YouTube-csatornán követhették a ra-
jongók.  
_____________8.
Mesterlövészt 
állítanának Haa-
landra a románok
„Azt szeretném látni, hogy a játékosok
százszázalékosan odateszik magukat,
bármit is mutat az eredményjelző, füg-
getlenül attól, hogy valaki először lép
pályára a válogatottban, vagy pedig
már tíz éve állandó tagja a csapatnak”. 
_____________9.

15 éves 
a Yorick Stúdió
A Yorick Stúdió 2020-ig több mint 30
előadást hozott létre, és több mint 200,
különböző nemzetiségű és etnikumú
művésszel dolgozott együtt (…) Az elő-
adások a Studio Yorick YouTube-csa-
tornán lesznek követhetők, a hozzá-
férés díjtalan.
____________10.

Az élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacok-
nak, ezért működésük a koronavírus-járvány ideje alatt is
kiemelten fontos, hiszen a termelőknek ez az egyetlen meg-
élhetési forrásuk. Éppen ezért a szervezet nemet mond az
országos járványügyi operatív törzs november 5-i ha-
tározatára, miszerint bezárnák a zárt helyiségű élelmiszer-
piacokat.

Ha bezárják a zárt piacokat, felvetődik a kérdés, hogy mit fognak tenni
azok a termelők és kereskedők, akiknek eladási pontjaik vannak ezeken
a helyeken, hogyan fogják majd eladni friss, szezonális termékeiket azok
a termelők, akik már így is a csőd szélére sodródtak a vendéglátásban
hozott korlátozások miatt? Ami ennél is több, ezeken a piacokon az áru-
sok élelmiszer-biztonsági engedélyekkel is rendelkeznek. Minden ilyen
termelő, kereskedő kénytelen lenne bezárni ezeket az értékesítési 

A járványügyi rendeletek betartása mellett a nyitott piacok ezután is működhetnek, ám még mindig kérdés, hogy mi lesz a többi termelő sorsa Fotó: Facebook.com/Magyar Loránd

RMGE Maros: nemet mondunk a piacok bezárására

Csiki-csuki játszma a vásárterek körül

Gligor Róbert László (Folytatás a 7. oldalon)



Több évtizedes testvér-
kapcsolat van Szászrégen
és a hollandiai Vianen kö-
zött. A hollandok minden
évben teherautónyi aján-
dékot gyűjtenek és juttat-
nak el a Maros-parti
városba. Az idén novem-
ber 5-én érkezett meg 
a szállítmány, amelyet
Márk Endre polgármester
jelenlétében vettek át és
raktároztak el ideigle-
nesen a közüzemek ud-
varán, ahonnan a rászo-
rulókhoz juttatják el. El-
sősorban egyházi és szo-
ciális szervezetek, óvodák
kapják a hollandiai aján-
dékot: ruhaneműt, mat-
racokat, ágybetéteket,
játé-kokat és sok más
olyan eszközt, amely se-
gíti a karitatív tevékeny-
séget. (v.gy.)

IDŐJÁRÁS
Változékony
Hőmérséklet:
max.90C
min.00C

Ma MÁRTON, holnap JÓNÁS
és RENÁTÓ napja.
JÓNÁS: héber eredetű név,
amely görög-latin közvetítéssel
érkezett hozzánk, jelentése: ga-
lamb. 
RENÁTÓ: latin név olasz alakja,
jelentése: újjászületett. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. november 10.

1 EUR 4,8674
1 USD 4,0987

100 HUF 1,3547
1 g ARANY 258,0763

Magam adom! – véradási kampány 
Mivel a járvány idején Romániában közel 50 százalékkal
csökkent a véradók aránya, miközben azoknak a száma,
akiknek vérre van szüksége, nem lett kevesebb, a Magyar
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Magam adom! címmel véradási
kampányt indított. A MIÉRT a koronavírus-járvány okozta
vérhiányra igyekszik választ adni, és Erdély-szerte a vér-
adás fontosságára hívja fel a figyelmet. A kampány követ-
kező állomása Marosvásárhely, a véradók november 11-én,
ma még adhatnak vért 9–11 óra között a Marosvásárhelyi
Regionális Vérközpontban (Molter Károly u. 2. szám). A
részvételi szándékot a mietsajtoiroda@gmail.com e-mail-
címen vagy Messenger-üzenetben várják. 

Lőgyakorlat éles lőszerrel
A november 9–20. közötti időszakban 8.30 és 19 óra között
a marosszentgyörgyi lőtéren megsemmisítő és lőgyakorla-
tot tartanak, amikor is éles lőszert használnak a honvé-
delmi, köz- és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek
Maros megyei egységei. Az egységek felkérik a térség la-
kosságát, hogy ilyen körülmények között kerülje el a lőtér
környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalá-
lozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisz-
térium nem vállal semmilyen felelősséget. 

Segítség karanténban lévőknek 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírá-
sainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyil-
vántartásában szereplő kiszolgáltatott személyek számára
(a 18/2017-es sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyének
2. bekezdése szerint), a házi elkülönítés/karantén 14 napos
időtartamára, a SARS-COV 2-vírus terjedésének korláto-
zása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgató-
ságon, a 0365-430.859-es telefonszám 103-as
mellékállomásán kérhető. 

Külföldi ösztöndíj orvosis diákoknak
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem mesteri és doktori képzésben részt
vevő hallgatói pályázhatnak a Bajor Akadémiai Központ
2021–22-es tanévre meghirdetett ösztöndíjprogramjára. A
pályázatok leadási határideje december 1. Bővebb tájékoz-
tatás a https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english1/
bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
linken található.

Online zajlik a nemzetközi 
orvostudományi konferencia 

A vírusjárványra való tekintettel a MOGYTTE diákligája on-
line szervezte meg a 24. Marisiensis nemzetközi orvostu-
dományi és gyógyszerészeti konferenciát, amelynek
munkálataiba, műhelymunkáiba, előadásaira december 13-
ig  lehet bekapcsolódni regisztráció alapján. Jelenleg a világ
minden tájáról mintegy 1500-an jelentkeztek különböző
szaktémával (orvosi, fogorvosi és gyógyszerészet). Az elő-
adók között orvosok és diákok is vannak. A legjobb szak-
dolgozatokat díjazzák. Az érdeklődők a www.marisiensis.ro
honlapon jelentkezhetnek a konferenciára.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

11.,szerda
A Nap kel 

7 óra 19 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 53 perckor. 
Az év 316. napja, 
hátravan 50 nap.

Megyei hírek

Nemzetközi színháztudományi 
konferencia

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Isko-
lája online konferenciát szervez november 12–14. kö-
zött Világszínház: a kísértő történelem Kelet-Európá-
ban címmel. Az eseményen előadást tart 
Christopher Balme, a Müncheni Egyetem tanára, 
valamint Cristina Modreanu színháztörténész; Harag
György rendezői életművéről Nánay István tart elő-
adást, majd Tompa Gáborral és Szász Jánossal be-
szélget Harag rendezéseiről. A pálya egyes
szakaszainak tudományos feldolgozását Ungvári Zrí-
nyi Ildikó és az MME elméleti tanszékének oktatói mu-
tatják be az erdélyi Philther-projekt kereteiben. 
A konferenciához bárki csatlakozhat a Zoom alkalma-
záson keresztül az egyetem weboldalán közölt prog-
ram szerint.

Évfordulós kamarazeneest 
Beethoven emlékére 

Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából
november 12-én, csütörtökön 19 órától újabb kamara-
zeneest élő közvetítésére kerül sor a Kultúrpalota
nagyterméből. Fellép a Tiberius vonósnégyes: Molnár
Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár
József (mélyhegedű), Zágoni Előd (gordonka). Műso-

ron: Beethoven-művek. A kamarazeneest a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán és You-
Tube-csatornáján lesz követhető.

26. marosvásárhelyi 
könyvvásár

Online térbe kényszerült a november 12–15. közötti
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. Az erdélyi
magyar írókról és könyvkiadásról szóló programok on-
line, élőben lesznek követhetők a vásár Facebook-ol-
dalán. A vasarhely.ro/konyvvasar honlapon az erdélyi
kiadók újdonságaiba lehet bepillantani, valamint elér-
hetők a kiadók online boltjai, ahonnan vásári jellegű
kedvezménnyel vásárolhatók meg a kiadványok. Az
említett honlapon a szemle teljes programja is elér-
hető. 

Tűzmadár – az interneten 
November 15-én, vasárnap 10–20 óra között a Tűz-
madár című mesejáték látható interneten a marosvá-
sárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
előadásában. Az előadás linkjét a néző a megadott 
e-mail-címre kapja meg a jegyvásárlást követően.
Jegyet az Ariel színház jegypénztáránál (Nyomda utca
4. szám) lehet váltani csütörtökön és pénteken 10–13,
illetve 17–19 óra között. A színház igyekszik miharabb
elindítani az online jegyvásárlást is. További informá-
ciók a 0740-566-454- es telefonszámon kérhetők na-
ponta 9–13 óra között. 

RENDEZVÉNYEK

Holland 
segély 

December 4-én a Romániai Magyar Közgazdász Társa-
ság, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, valamint a
Magyar Mágnás Egyesület VIII. alkalommal szervezi meg
– ezúttal teljesen online – kivételesen egyfordulós Pénz-
mágnes – Kulcs a gyarapodáshoz című vetélkedőjét kö-
zépiskolás diákok számára.

A vetélkedőre nemcsak Erdélyből, hanem Kárpátaljáról,
Felvidékről és a Vajdaságból is jelentkezhetnek az érdek-
lődő diákok. Az elmúlt évek eredményeit tekintve a vetél-
kedő egyre népszerűbb. 2019-ben sikerült elérni a
kárpátaljaiakat is a vetélkedőre, így az érdeklődő diákok
közössége még inkább nőtt. 

Fontos kiemelni azt is, hogy a vetélkedőre való beneve-

zés díjtalan, ezért bárki jelentkezhet, aki középiskolába jár
és érdeklik a személyes pénzügyek.

A legjobb helyezést elérők készpénzjutalomban része-
sülnek (I. díj – 300 euró, II. díj – 200 euró, III. díj – 100
euró), ezért még inkább buzdítani szeretnénk a diákokat
erre a páratlan lehetőségre.

A versenyen való részvételhez mindenkinek egyénileg
kell regisztrálnia december 3-ig a www.penzmagnes.ro ol-
dalon, ezen a felületen fog történni a verseny lebonyolítása.
A linken keresztül megtalálhatók a felkészüléshez szüksé-
ges anyagok és a vetélkedővel kapcsolatos szabályok.

A Pénzmágnes Facebook-oldala: https://www.face-
book.com/penzmagnes.ro (közlemény)

Online pénzügyi vetélkedőt szerveznek 
középiskolás diákoknak
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akkor ezeknek a kiadásoknak a hányada bőven kéthar-
mad felett lesz a további nyugdíjemeléssel. Ráadásul a
belengetett adócsökkentés további 20-30 milliárd lejt
venne ki a bevételi oldalról. Így eléggé egyértelműnek
tűnik, hogy aki adócsökkentést emleget, annak elég
konkrétan kéne beszélnie arról is, hogy akkor a már ér-
vényes állami béreket – és főleg a tovább emelendő
nyugdíjakat – miből fogják fizetni, de arról szó alig esik.
Mert főként a nem létező pénzeket két kézzel osztogató
szoci ellenzék legfeljebb akkor nyúlna ezekhez a kiadá-
sokhoz, ha puskával állnának a hátuk mögött a hitele-
zők, de a rendszerkritikusok tarsolyában sincs életképes
magyarázat arra, hogy az adócsökkentéssel kieső mil-
liárdokat miből pótolnák. Itt egyszerűen arról van szó,
hogy ha már a nyugdíjasoknak nem lehet többet ígérni
alaptalanul, akkor a minimálbéren élők sajnos nagyon
széles rétegének kell valamit ígérni.

Hasonló lufikból lesz még egész füzérnyi az előttünk
álló szűk hónapban. Majd utána következik a keserű éb-
redés, mert az államháztartás már felborult egyensúlyát
megszorítások nélkül még egy értelmes kormánynak is
nagyon nehéz lenne helyreállítania, azonban az eddigi-
eket elnézve ilyen kormányzatra lehetőség nincs az ak-
tuális kínálatban.

Ahol lehet, kezdjék újra az okta-
tást 9. osztályig – kéri az RMDSZ

Az RMDSZ azt kéri a kormánytól, hogy minden isko-
lában és óvodában, ahol a járványügyi helyzet ezt le-
hetővé teszi, kezdjék újra az oktatást 9. osztályig. „A
kormány döntése rossz, semmi sem indokolja azt,
hogy minden iskolát és osztályt bezárjanak! A román
kormány elhamarkodott döntésével úgy állítja be a
tanulókat és a pedagógusokat, mint a koronavírus
hordozóit. Eközben Európa országainak nagyon
nagy része – nagyobb fertőzöttségi aránnyal – körül-
tekintően jár el, és hagyja fejlődni a diákokat” – ol-
vasható az RMDSZ állásfoglalásában. A szövetség
szerint az online tanításnak hosszú távon beláthatat-
lan következményei lesznek, és ennek a feltételei
sem adottak: a kormány az elmúlt fél évben nem volt
képes digitális eszközökkel ellátni az iskolákat – fo-
galmaz az RMDSZ közleménye. „Ugyanakkor a pe-
dagógusok és az oktatási szakemberek is állítják: az
óvodások és az alsó tagozatos iskolások esetében a
digitális oktatással nem fejleszthetőek olyan képes-
ségek, mint a szövegértés, a helyes tájékozódás, az
írásbeli és szóbeli kompetenciák elsajátítása” – teszi
hozzá. (Agerpres)

Szabadnap az online oktatás 
idejére

Egyöntetűen jóváhagyta kedden a képviselőház azt
a sürgősségi kormányrendeletet, amelynek értelmé-
ben szabadnapot vehetnek ki a szülők arra az idő-
szakra, amikor gyerekeik online oktatásban
részesülnek a koronavírus-járvány miatt. A jogsza-
bály szerint abban az esetben jogosultak szabad-
napra a szülők, ha 12 évesnél kisebb iskolás
gyereket (fogyatékkal élő gyerek esetében 26 év a
korhatár) nevelnek, és a másik szülő nem igényelt fi-
zetett szabadnapot ugyanezen törvény alapján. A
képviselők bevezették a tervezetbe azt a kitételt is,
miszerint abban az esetben jár a szabadnap a szü-
lőnek, ha tevékenységének jellegéből adódóan nincs
lehetősége a távmunkára. Ugyanakkor kiterjesztették
a kedvezményezettek körét a krónikus betegségben
szenvedő gyerekek szüleire is, akik akkor is jogosul-
tak a szabadnapokra, ha nincs felfüggesztve az ok-
tatás gyermekük iskolájában. A képviselőház döntő
házként szavazott a tervezetről. (Agerpres)

Jelentősen visszaesett a román
export

Az export az idei első három negyedévben 13,6 szá-
zalékkal, 44,810 milliárd euróra csökkent a tavalyi év
azonos időszakához mérten, míg a behozatal 9,5
százalékkal, 57,868 milliárd euróra mérséklődött –
közölte hétfőn az országos statisztikai intézet. A kül-
kereskedelmi mérleg hiánya 998,5 millió euróval, 8,2
százalékkal, 13,058 milliárd euróra nőtt. Szeptember-
ben a kivitel 0,5 százalékkal, 6,070 milliárd euróra
csökkent, míg a behozatal 4,4 százalékkal, 7,611 mil-
liárd euróra emelkedett, így a deficit értéke elérte az
1,541 milliárd eurót. A koronavírus-járvány miatt ta-
vasszal elrendelt két hónapos bezárások és gazda-
sági leállás óta az export csökkenésének folyamatos
lassulása figyelhető meg, szeptember az első hónap,
amikor a kivitel szinte elérte a tavalyi év azonos hó-
napjában jegyzett értéket. Az első öt hónapban még
19 százalékkal csökkent az export. Ugyanakkor az
import is növekedni kezdett, hiszen tavasz óta szep-
tember az első hónap, amikor a behozatal ismét nö-
vekedett, eddig minden hónapban havi össze-
vetésben visszaesést jegyeztek fel. (MTI)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Ígéretvírus

Több mint ezer embert megbírsá-
goltak a koronavírus-járvány
megfékezése érdekében elrendelt
kijárási tilalom első éjszakáján a
rendelkezés megsértése miatt –
közölte kedden a rendőrség.

A hétfőtől hatályos kormányhatározat
szerint éjjeli 23 és hajnali 5 óra között
csak azok léphetnek büntetlenül az ut-
cára, akik munkahelyi igazolással vagy
saját felelősségre megírt nyilatkozattal
igazolják, hogy munkavégzés, halaszt-
hatatlan orvosi ellátás, gyógyszerbeszer-
zés, rászorulók gondozása vagy a csa-
ládban történt haláleset miatt hagyták el
lakhelyüket.

A nagyvárosok utcáin razziázó rend-
őrök az első éjszaka több mint 300 ezer
lej értékű bírsággal sújtották a szabály-
szegőket. Ezenkívül az utóbbi 24 órában
csaknem nyolcezer emberre a maszkvi-
selés elmulasztásáért szabtak ki átlago-
san 140 lejes bírságot.

A stratégiai kommunikációs törzs
(GCS) keddi jelentése szerint az utóbbi
napon minden korábbinál több, 177 ko-
ronavírusos beteg vesztette életét, ami
több mint másfélszerese az utóbbi két
hét átlagának. Az utóbbi 24 órában vala-
mivel több mint 7300 embernél mutatták
ki a koronavírust: ez csak tíz százalékkal
haladja meg a kéthetes átlagot.

Tovább súlyosbodott a kórházak ter-
helése: immár 1093 koronavírusos bete-
get ápolnak intenzív terápián, ami azt
jelenti, hogy a Covid-kórházak intenzív
osztályain országos szinten rendelke-
zésre álló helyek csaknem 90 százaléka
betelt. Az egészségügyi rendszerre nehe-
zedő nyomás miatt kedden a Sanitas
szakszervezet újabb tiltakozó megmoz-
dulást szervezett a „kimerültség tünte-
tése” elnevezéssel a kormány székháza
elé a veszélyességi pótlék kiterjesztését,
a 2022-re előirányzott béremelés előre-
hozását, megfelelő védőfelszerelést és a
megüresedő állások felszabadítását kö-
vetelve. (MTI)

Bírságolással próbálják betartatni a kijárási korlátozást

Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke kedden közzétett
Twitter-üzenetében „új, átfogó
transzatlanti partnerség, új globá-
lis szövetség” kialakítására szólí-
totta fel az Egyesült Államokat.

Tudatta: ennek egyebek mellett a biz-
tonság fokozására, a fenntarthatóságra, a
kereskedelemre, a globális versenyfelté-
telekre, valamint az intézmények meg-
erősítésére kell kiterjednie.

Von der Leyen az uniós tagországok
nagyköveteinek videókonferenciája előtt
közzétett üzenetében az EU és az Egye-
sült Államok együttműködésének konk-
rét példái között a koronavírus-járvány
leküzdését, a klímavédelmet, valamint a
nemzetközi szervezetek, például az
ENSZ, az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) és a Világkereskedelmi Szerve-

zet (WTO) megerősítését és megrefor-
málását nevezte meg.

Ezek azok a kulcsfontosságú területek,
ahol Európa átveheti a vezetést, és új po-
zitív menetrendet állíthat össze az Egye-
sült Államokkal – emelte ki.

„Nemzetközi rendszereink túl sok
éven át voltak fogságban, eljött az ideje,
hogy ezt az irányt megfordítsuk” – fogal-
mazott.

A bizottsági elnök fontosnak nevezte
a többoldalú megállapodások újjáélesz-
tését és új közös szabályok létrehozását,
egyebek mellett a digitális világot érin-
tően.

Véleménye szerint az online platfor-
mokra vonatkozó előírások kiterjesztése
lehet csak eredményes a gyűlölet- és a
terrorista propaganda elleni küzdelem-
ben.

Meg kell reformálni a digitális szolgál-
tatásokra vonatkozó jogszabályokat,
hogy lehetővé váljon minden illegális on-
line tartalom gyors eltávolítása a szólás-
szabadság védelme mellett – hangoztatta.

Megemlítette továbbá az adatvédelem
fontosságát, és azt hangsúlyozta: Wa-
shington tegye lehetővé a digitális nagy-
vállalatok megadóztatását.

„Nem fogadható el, hogy a kereske-
delmi óriáscégek hasznot húzzanak az
európai egységes piacból, de ne fizesse-
nek adót ott, ahol a nyereséget megter-
melik” – fogalmazott.

Von der Leyen szerint a digitális ke-
reskedelem adóztatását célzó nemzet-
közi megállapodásnak legkésőbb 2021
közepéig el kell készülnie, ellenke-
ző esetben az EU saját javaslatokkal áll
elő. (MTI)

Von der Leyen új transzatlanti partnerségre 
szólította fel az Egyesült Államokat

Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata be-
nyújtotta hétfőn a perkeresetet a pennsylvaniai vá-
lasztások miatt.

A keresetet a pennsylvaniai szövetségi bíróságon nyújtották
be, annak gyanújával, hogy a tagállam levélszavazási rend-
szere „nélkülözött minden átláthatóságot és ellenőrizhetősé-
get, amely a személyes szavazások esetében biztosított volt”.
A 20 elektort adó Pennsylvaniában a szavazatok 99 százalékát
dolgozták fel eddig, de az amerikai AP hírügynökség és a re-
publikánusokhoz közel álló Fox televízió, majd nyomukban
a többi nagy médium is azt jelentette már szombaton, hogy a
demokrata jelölt, Joe Biden elnyerte a pennsylvaniai elektorok
támogatását is, és így a megválasztásához szükséges 270 elek-
tornál is többet tudhat magáénak. Biden ennek tudatában mon-
dott beszédet szombaton éjjel, majd ő és alelnökjelöltje,
Kamala Harris vasárnap győzelmi beszédet is tartott Wilming-
tonban. Az amerikai elnök jogászainak perkeresete azt kérte,
hogy a tagállam hatóságai azonnal állítsák le Biden győzel-
mének igazolását Pennsylvaniában. „A szavazóknak Pennsyl-
vaniában különböző szabályokhoz kellett tartaniuk magukat,
attól függően, hogy melyik szavazási formát választották. Vé-
leményünk szerint ez a kettős választási rendszer azt eredmé-
nyezte, hogy megfelelő azonosítás és ellenőrzés hiányában
potenciálisan jogellenesen leadott vagy hamis szavazatokat is
beleszámoltak az eredménybe” – fogalmazott a beadvány,
amelyet Matt Morgan, Donald Trump 2020-as kampányának
jogi főtanácsadója írt alá.

Közben változatlanul tart a szavazatszámlálás a 15 elektort
adó Észak-Karolinában, a 16 elektorral rendelkező Georgiá-
ban, és Arizonában, amely 11 elektort küld az amerikai elnö-
köt megválasztó elektori testületbe. A Reuters hírügynökség
hétfő esti jelentése szerint Arizonában – a szavazatok 98 szá-
zalékos feldolgozottsága mellett – apad Joe Biden támogatott-
sága. Hétfőn este a demokrata párti politikus a voksok 49,4
százalékát, míg Donald Trump a szavazatok 49 százalékát tud-
hatta magáénak.
McConnell támogatja Trumpot a jogi eljárások 
megindításában

Mitch McConnell, az amerikai szövetségi szenátus repub-
likánus többségének vezetője támogatja Donald Trump elnö-
köt a választások vitatott eredményeit tisztázó jogi eljárások
megindításában – ezt ő maga jelentette ki hétfőn a szenátusban
mondott beszédében.

Az egy hete tartott választások óta mondott első beszédében
McConnell hangsúlyozta: Trump elnöknek „száz százalékig
jogában áll” a jogi eljárások megindítása a választások során
állítólagosan előfordult szabálytalanságok feltárására.

A republikánus politikus leszögezte: nincs szükség „kiok-
tatásra arról, hogy az elnöknek örömteljesen el kellene fogad-
nia az előzetes választási eredményeket éppen azoktól, akik
az elmúlt négy évet azzal töltötték, hogy visszautasították a
múlt választások eredményeinek érvényességét”.

McConnell emlékeztetett arra, hogy Hillary Clinton, a

2016-os elnökválasztáson vereséget szenvedett demokrata
párti jelölt néhány héttel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy a mos-
tani választás demokrata jelöltjének, Joe Bidennek semmilyen
körülmények között nem szabad elismernie az esetleges ve-
reségét. McConnell felidézte azt is: Nancy Pelosi demokrata
párti házelnök az elmúlt hetekben többször is azt hangoztatta,
hogy Donald Trump most csakis csalás révén győzhet az el-
nökválasztáson.

„Januárban ennek a választásnak a győztese elhelyezi kezét
a Biblián, ahogyan az 1793 óta minden évben történni szo-
kott” – fogalmazott McConnell, utalva arra, hogy a minden-
kori amerikai elnökök Bibliára tett kézzel teszik le a hivatali
esküjüket.

Mitch McConnell a legmagasabb rangú kongresszusi re-
publikánus politikus, aki – Kevin McCarthyval, a képviselő-
ház republikánus frakcióvezetőjével együtt – Donald Trump
elnök mellett tette le a voksát.

Hétfőn Ted Cruz texasi és Lindsey Graham dél-karolinai
szenátor szintén ismételten kiállt amellett, hogy Donald
Trumpnak nem szabad elismernie a vereséget, hanem folytat-
nia kell a jogi küzdelmet. Kristi Noem dél-dakotai republiká-
nus kormányzó vasárnap egy televíziós interjúban úgy
fogalmazott: ha 2000-ben a demokrata párti elnökjelölt Al
Gore-nak volt lehetősége bírósághoz fordulni, akkor meg kell
adni ezt a lehetőséget Donald Trumpnak is.

A Politico című lap helyi idő szerint hétfő esti információi
szerint a republikánus vezetésű tagállamok egymás után zár-
kóznak fel Donald Trump mellé. Tíz tagállam igazságügyi mi-
nisztere írt az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi
legfelsőbb bíróság bíráinak közös szakértői jogfejtést (amicus
brief), amelyben sürgeti, hogy a törvényszék formálisan is
vegye napirendjére és függessze fel a pennsylvaniai legfel-
sőbb bíróság által szeptemberben hozott döntést, amelyben
engedélyezték, hogy a múlt héten tartott választási nap után
még három napig befogadjanak levélszavazatokat.

A tíz tagállami politikus a Trump-kampány jogi szakértő-
jének, a pennsylvaniai Republikánus Pártnak és néhány tag-
állami törvényhozási vezetőnek az érveit sorakoztatta fel.
Ezek szerint döntésével a pennsylvaniai legfelsőbb bíróság
olyan politikai hatalmat bitorolt, amellyel az amerikai alkot-
mány értelmében csakis a tagállami törvényhozások élhetnek.

Eric Schmitt, Missouri állam igazságügyi tárcavezetője hét-
főn sajtókonferencián mutatta be a szövetségi legfelsőbb bí-
rósághoz intézett levelet, és leszögezte: Pennsylvania állam
legfelsőbb bírósága „túllépett a hatáskörén, és jogsérelmet
okozott a törvényhozás felhatalmazásának”.

A jogfejtést megfogalmazó tíz tagállam tárcavezetője osz-
totta Donald Trump elnök széles körű választási csalásról
szóló érvelését is, felidézve korábbi választásokon előfordult
hasonló eseteket és egy konzervatív agytröszt adatbázisának
elemeit. A dokumentum megállapítja azt is: a levélszavazás –
a korábbi választások tanúsága szerint – a leginkább alkalmas
a választási csalások elkövetésére. (MTI) 

Trump jogászai benyújtották a perkeresetet 
a pennsylvaniai választások miatt



– Nehéz időkben összefogunk! Ez
az RMDSZ egyik jelszava ebben a
kampányban. Elnök úr, nemrég azt
nyilatkozta, hogy az összefogás üze-
nete fontosabb a matematikánál…

– Az összefogásnak hosszú törté-
nete van, 2008-ban próbáltunk elő-
ször egy megállapodást tető alá
hozni, akkor nem sikerült. 2009-ben
viszont már igen, akkor Markó Béla
Tőkés Lászlóval egyezett meg, és
így lett listavezető Tőkés László az
RMDSZ európai parlamenti listáján.
2014-ben ismét megegyeztünk a
Magyar Polgári Párttal az európai
parlamenti választások, 2016-ban
pedig a parlamenti választások előtt. 
Megvan az ideje 
a versenynek, és megvan 
az ideje az összefogásnak

– Mindig van időszak, amikor
versenyezni kell, ilyen az önkor-
mányzati választások. Amióta meg-
alapították az RMDSZ ellenében a
kis pártokat, mindig volt verseny. És
megvan az ideje az összefogásnak,
pl. parlamenti választáskor. Ezt az
elvet követjük már jó ideje. A mate-
matika arról szól, hogy kinek mek-
kora a támogatottsága, ki milyen
mandátumszámot tudott szerezni 
az önkormányzati választásokon.
Azokból a mandátumszámokból ki-
indulva, amelyek a 2020-as önkor-
mányzati választás után az RMDSZ,
illetve az MPP és EMNP arányait je-
lentik, akár el is tekinthettünk volna
az együttműködéstől, nem lett volna
feltétlenül szükséges a két bejutó
parlamenti helyre vonatkozó kérést
elfogadni, és akkor a matematika ér-
vényesült volna. De ilyenkor egy-
részt annak, akinek a támogatottsága
nagyobb, tudnia kell nagyvonalúnak
lenni, másrészt pedig a matematikát
a közös érdek fölül tudja írni. Ha azt
nézzük, hogy az elmúlt évtizedekben
a romániai magyar emberek milyen
elvárásokkal fordultak a politikusaik
felé, akkor az egyik éppen arra vo-
natkozott, hogy a közös ügyek érde-
kében legyen összefogás. És a
parlamenti választás egy ilyen közös
ügy. Ez az, amit én magam értek
azalatt, hogy megvan az ideje a ver-
senynek, és megvan az ideje az
együttműködésnek. 

– Az RMDSZ Románia összes
megyéjében és külföldi szavazókör-
zetekben is állított jelöltet. Mit gon-
dol, elnök úr, az összefogásnak
mekkora felhajtóereje lesz?

– Ezt legalább két oldalról kell
nézni. Az egyik: az RMDSZ mindig
is állított jelölteket a Kárpátokon
túli megyékben, választókerületek-
ben. Ez természetes, mert mi egy-
részt arra „szerződtünk”, hogy a
romániai magyarokat képviseljük,
másrészt meg, hogy az ország álta-
lános érdekeihez is hozzászólunk.
Ezért természetes, hogy ahol sza-
vazni lehet a parlamenti választáso-
kon, ott vannak jelöltjeink. Így
mindig volt egy-két mandátumunk
a Kárpátokon túli régiókban. 

Az összefogás felhajtóereje a
második perspektíva. A mozgósítás
az összefogás által könnyebb, sike-

resebb lehet. Mindig voltak, és talán
lesznek olyanok mindig, akik nem
szavaznak ránk, de egy egymillió-
száz, egymillió-kétszázezres ma-
gyar közösség esetében ez szinte
természetes. Ez 2020-ban is való-
színűleg így fog működni. Az em-
bereket ebben a nehéz időszakban
tudnunk kell megszólítani, és az
összefogás megadja a keretét
annak, hogy a világjárvány köze-
pette mit tudunk ajánlani. Mi az
összefogást tudjuk ajánlani, rajtunk
múlik, hogy ezt megtegyük, és ez-
által az emberek biztonságérzetét
növeljük. A koronavírus-járványt
nem tudjuk megakadályozni, a kor-
mány helyett nem tudunk dönteni.
Nem tudjuk mi magunkban eldön-
teni azokat a kérdéseket, amelyek
az erőinket meghaladják. De amit
mi el tudunk dönteni, abban nekünk
meg kell tenni a részünkről lehetsé-
ges lépéseket ahhoz, hogy az em-
berek jó szívvel vagy jó kedvvel
menjenek el szavazni. Az összefo-
gás, azt hiszem, ezt az irányt mu-
tatja.
Az összefogás megadja 
a keretet 

– A helyhatósági választásokon
Marosvásárhelyen Soós Zoltán győ-
zelme is az összefogás eredménye.
Véleménye szerint van-e ennek
mozgósító ereje a parlamenti vá-
lasztások esetében?

– Marosvásárhelyen sok minden
kellett ahhoz, hogy győzni lehessen.
Soós Zoltán RMDSZ-jelöltként in-
dult, aztán menet közben döntöt-
tünk úgy, hogy függetlenként
folytatja a választási kampányt
azért, hogy az összefogást tudjuk
megteremteni, hogy Marosvásár-
hely 20 év után tudjon váltani. Le-
gyen remény a változásra. És ez jó
döntés volt. Ez most is így van: az
összefogás megadja a keretet. De
kellenek hozzá hiteles jelöltek, jó
válaszok a kérdésekre, és kell egy
jó program. Ha ez mind adott, akkor

az összefogás képes mozgósítani,
képes elvinni az embereket az ur-
nákhoz. 
A tét: ott leszünk-e, 
ahol döntéseket hoznak…

– December 6-nak mi a tétje?
– Az, hogy a parlamenti képvise-

letet meg tudjuk-e tartani, tudjuk-e
erősíteni, és ott leszünk-e, ahol dön-
téseket hoznak. Mindig ez a tétje a
parlamenti választásoknak. Minden
RMDSZ-re leadott szavazat hasz-
nos szavazat. A következő időszak-
ban is nehéz döntések előtt áll az
ország, és nem lenne jó, ha megke-
rülhetők lennénk. Akkor vagyunk
erősek, ha nem lehet bennünket
megkerülni. Ez a tétje a parlamenti
választásoknak. Nem is az öt száza-
lékot kell célul kitűzni, hanem azt
kell mondani, hogy 2020-ban miért
ne lehetne elérni 500 ezer szavaza-
tot. Mutassuk meg, hogy erős kö-
zösség vagyunk! Túl a parlamenti
matematikán, van ennek egy erős
tömeglélektani oldala is: egy csök-
kenő, gyengülő közösségként látjuk
magunkat, és így látnak bennünket?
Vagy az önképünk az, hogy erős kö-
zösség vagyunk, tudjuk, mit aka-
runk, és hogy ehhez milyen
eszközeink vannak? A parlamenti
eszköz az, hogy ott kell lenni, ahol
a döntések születnek. Mint minden
választásnak, így az idei parlamenti
választásnak is az a tétje, hogy ki
fog kormányozni. A parlamenti po-
litika egyik velejárója, hogy a kor-
mányzati eszközt is maga elé tűzi.
Nem mindig jön össze: 2014 óta
például nem vagyunk kormányon,
de soha nem zárkóztunk el a kor-
mányzati szerepvállalástól. Ha
megkerülhetetlenek vagyunk, az
pluszerőt ad nekünk. Ez az igazi tét
a közösség szempontjából.
Kihívásokkal teli 
négy esztendő volt 

– Ha mérlegre tesszük az elmúlt
négy évet, mit mutat a mérleg?

– Mutat legalább két dolgot: az
egyik az, hogy ebben az időszakban
hihetetlenül sok pert indítottak a
nyelvhasználat és a közösségi szim-
bólumok használata ellen. Ezért is
próbáltunk tisztább helyzetet terem-
teni a törvényhozásban, hogy
nyelvhasználati, oktatási kérdések-
ben előrelépjünk. Nehéz időszak
volt: ilyen példa az Úzvölgye, vagy
Klaus Iohannis ámokfutása, amikor
a magyar nyelvet gúnyolva szállt be
egy olyan politikai háborúba, mely-
ben nem volt keresnivalója, de volt
még számos olyan kérdés, amelye-
ket az elmúlt években nap mint nap
megtapasztalhattunk. Kihívásokkal
teli négy esztendő volt, de talpon
maradtunk. 

Közben a parlamentben is értünk
el eredményeket mind az oktatási
törvény módosításával, mind szoci-
ális és egészségügyi téren, de ér-
tünk el eredményeket a kisebbségi
jogok, az anyanyelvhasználat, az
anyanyelven való tanulás kérdésé-
ben. Ez megint csak azt mutatja,
hogy ha van egy erős parlamenti
frakciónk, akkor képesek vagyunk
talpon maradni, és ha lassabban is,
de haladni. Olyan négy év volt,
amikor kétkezi munkát végeztünk:
az egyik kezünkkel védekeztünk, a
másikkal építkeztünk. De ha nem
vagyunk ott, védekezésre sem lett
volna erőnk, nemhogy építkezésre.
Az elmúlt négy év pontosan meg-
mutatja, hogy ha a parlamenti kép-
viselet meggyengül, mire lehet
számítani.

– Melyek a következő időszak
prioritásai, tervez-e kormányzati
részvételt az RMDSZ?

– Két nagy fejezete van a progra-
munknak: az egyik a nemzeti iden-
titás megőrzéséhez, megerősíté-
séhez kapcsolódik. Ez a következő
négy évben is prioritás. Ez nem
mond semmiben ellent annak, hogy
a másik területen pedig a moderni-
zációs, az életminőséget javító és a

biztonsághoz kapcsolódó közpoliti-
kákat tűzzük ki célul. A második
csoportban első helyen az egészség-
ügy van és az emberek biztonsága.
Egy olyan járvánnyal állunk szem-
ben, amelyről keveset tudunk, és
senki nem meri megígérni, hogy
holnap, holnapután véget ér. Meg
kell tanulnunk együtt élni vele.
Tehát az egészségügyi rendszer fej-
lesztése az első számú prioritás.
Utána rögtön a gazdaság, a munka-
helyek, beruházások, hisz ahhoz,
hogy az ember tervezni tudjon,
szüksége van arra, hogy ne folya-
matosan a munkahelye miatt ag-
gódjon. Ezért a nagy infrastruktu-
rális beruházásokat tartjuk prioritás-
nak. A harmadik nagy prioritás a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar.
Nem szabad elszalasztani a 2020-
tól kezdődő európai uniós költség-
vetési lehetőségeket, hogy fej-
lesszük a mezőgazdaságunkat, és a
kiszolgáltatottságunkat csökkent-
sük. Beruházásokkal, a kis- és kö-
zépvállalatok támogatásával hihe-
tetlenül sok területen fejlődhet az
ország. Ezután következnek a regi-
onális projektek. 
Kormányzati szerepvállalás –
nem bármi áron

A kormányzati szerepvállalástól
nem zárkózunk el, de nem bármi
áron vállaljuk. Nem az ördögtől
való, hisz minden politikus arra tö-
rekszik, hogy programjának jelen-
tős részét megvalósíthassa. 2014
óta nem voltunk kormányon, pon-
tosan föl tudjuk mérni, mit jelent
kormányon kívül lenni, és mit jelent
kormányzati eszközöket használni.
A magyarellenes kirohanásokat is
könnyebben lehet kezelni kormá-
nyon belülről, és a közösségi érde-
keket is másképpen lehet a
kormányzati eszközökkel képvi-
selni. De hogy december 6. után mi
fog történni, azt nehéz megmon-
dani…

Mózes Edith

Kelemen Hunor: Az egyik kezünkkel védekeztünk, 
a másik kezünkkel építkeztünk 

A decemberi parlamenti választások kampányában beszélgettünk Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével 
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Fotó: Gönczy Tamás



Erről jut eszembe
Trump magyarul tanul. Bevezető nyelvlecke a jó

Laci betyár kedvenc mulatónótája, a Nem, nem,
nemnemnem, nem megyünk mi innen el, míg a
gazda, házigazda furkósbottal ki nem ver! Furcsa
a nyelvünk neki, sok a szöveg, nehéz megjegyezni.
Folyton ismételgeti az első sort, egyre nagyobb
hévvel. Végül oda is eljut, hogy ha nem tetszik a
gazdának, hogy mi itten mulatunk, vigye el a házát
innen, de mi itten maradunk! Veszélyben a Fehér
Ház? Ki tudja, ilyen jellegű filmekből láttunk már
néhányat. Veszélyben Biden? Retteghet Amerika?
Minden lehetséges. A mulatozás is egy lehetséges
hozzáállás, noha kockázatos életforma. Persze fake
news, álhír, kamu információ ez a vereségébe be-
letörődni nem akaró, önmagát egyre nevetsége-
sebbé tevő, bohóckodó elnökről. Rengeteg
ilyesmivel lehetett találkozni az elmúlt napokban.
Jól lehetett szórakozni a szellemes mémeken. Nyil-
ván nem mindenki szórakozik rajtuk felhőtlenül.
Maga a közvetlenül érintett, a „főhős” biztos nem.
Bosszankodnivalója viszont bőven van, a kialakult
szituáció kínos az új elnöknek is. Az újdonsült gaz-
dának, akinek el kell távolíttatnia házából a ran-
dalírozót. Nem lesz egyszerű, Trump nem hajlandó
elismerni választási vereségét, folyton csalásról
beszél, vádaskodik, mindeddig bizonyítékok nélkül,
és kijelentette, peres úton éri el, hogy továbbra is
ő legyen az USA elnöke. Megdönget és kinyit min-
den kiskaput, nagykaput, márpedig ilyenek jócskán
vannak a demokrácia amerikai útvesztőiben. Máris
szervezi felhevült hívei népes csapatával a tiltakozó
nagygyűléseket. Nem lesz béke az olajkutak alatt?
Reméljük, előbb-utóbb csillapul a cirkuszi csinnad-
ratta, és többet tesz ezután a megviselt világ gyó-
gyulása érdekében az AEÁ. Nem tudhatjuk, csak
sejthető, milyen lesz a Biden-éra, de reménykedni
lehet, hogy jobb, mint az előző. Az állam- és kor-
mányfők nem egységesen viszonyultak a helyzet-
hez, egyesek siettek gratulálni a győztes jelöltnek,
mások politikai, stratégiai szempontjaik szerint,
taktikázva vagy szimpátia, ellenszenv alapján ki-
vártak a jókívánságokkal mindaddig, amíg lehetett.
Leghosszabbnak Putyin hallgatása bizonyult. Ő az
elnökválasztási eredmények hivatalos bejelenté-
séhez igazítja megszólalását. Ennek is van súlya,
üzenetértéke. Ezzel szemben a közvélemény, a
média, a bulvárélet nem visszafogott, mint már je-
leztem, világszerte a káröröm megannyi megnyi-
latkozása övezi a Trumppal kapcsolatos híreket. A
londoni Madame Tussauds Múzeumban például
máris átöltöztették, átfestették a távozni nem akaró
elnök viaszfiguráját. A sötét öltönyös, piros nyak-
kendős alakot golföltözékes változatra cserélték.
Kockás golfnadrágban aligha lesz már főhelyen,
de persze a golfot senki sem veheti el tőle. Órákon
át golfozva várt a választási libikóka végkimene-
telére is. De ne féltsük őt, milliárdjai is megmarad-
nak, megosztó egyénisége sem változik, befolyása
is lesz akkora, hogy még sok borsot törjön az ame-
rikai emberek, mindannyiunk orra alá. De egyelőre
még az ivónótánál tartunk. Szóval, hogy is van?
Nem, nem, nem, nem nem! … Megértjük. Nehéz a
Fehér Háztól búcsút venni. (N.M.K.)

Erzsike mindig parizert
kért. A pénz nem érde-
kelte, azt viszont pontosan

tudni vélte, mennyibe kerül a lakó-
telepi élelmiszerüzletben pár szelet
a kívánt felvágottból. 

– Csak egy vagy két lej, néni –
egyezkedett bizakodó tekintettel,
aztán a bolt bejárati ajtajától a ki-
járatig szaladt, ott várakozott vidá-
man és izgatottan. Néha olyan
váratlanul tűnt fel, és szólított meg,
mintha az épület szürkésfehér falá-
ból lépett volna elő. Könnyű nyári
ruhájában öt év körülinek gondol-
tam a sovány, rövid hajú kislányt,
aki rendszerint olyan kitörő öröm-
mel üdvözölt, mint régi kedves is-
merőst. Több hét szünet után pár
napja köszönt rám újra. Most már
ősziesebben volt felöltözve, és
mintha az arca is kerekebb lett
volna. Bár az is meglehet, hogy a
méreténél pár számmal nagyobb
kabát és a lötyögő nadrág keltette
ezt a benyomást. Ezúttal krumplit
szeretett volna vásároltatni velem.
Mint korábban már annyiszor, pár
pillanatra most is erőt vett rajtam

a csodálkozás: hogy lehet, hogy ez
az apró gyerek sosem vágyik édes-
ségre, és a sorstársai betanult rig-
musát – a ,,van egy leje?”-féle
szólamot – sem ,,mantrázza,” he-
lyette észszerűen tervez, és pár le-
jért kapható, valóban
éhségcsillapító, tápláló élelmet kér.
Egy ötévestől ez mindenképpen
meglepő teljesítménynek számított,
ezért legutóbbi találkozásunkkor
meg is kérdeztem, mennyi idős. 

– Tíz – vágta rá büszkén az
apróság. – Nemrég töltöttem. 

– És hol laksz? – érdeklődtem to-
vább, mintha az életkorra vonat-
kozó, meglepő válasz még el sem
jutott volna igazán a tudatomig.

– A Hidegvölgyben – húzta ki
magát még jobban a leányka. Két-
ség sem fért hozzá, hogy számára
az otthona a legbarátságosabb és
legvonzóbb hely a világon.

– Vannak testvéreid? – tettem fel
a következő kérdést.

– Vannak. Öten vagyunk – jött
máris a válasz.

– És iskolába szoktál járni?
– Szoktam – nézett rám hetykén.
– Mostanában is? – faggattam

tovább, arra gondolva, hogy abban
a lakásban, ahol ez a kislány él,

biztosan nincs számítógép és inter-
net, így az online tanulásra aligha
van lehetőség.

– Mostanában is – vonta meg a
vállát a gyerek. Látszott rajta, hogy
nem érti, hova akarok kilyukadni.

– És szereted az iskolában?
– Szeretem. Én mindent szeretek

– ragyogott fel a kicsi arc. A követ-
kező pillanatban három maszatos
apróság közeledett felénk. Egyér-
telmű volt, hogy valamilyen módon

közük van a beszélgetőtársam-
hoz.

– Ők a testvéreid? – fordultam
újra a leánykához.

– Csak az egyik, a másik kettő
unokatestvérem. A többi testvéreim
még kicsik, nem járkálnak az utcán.

– Téged mindig egyedül szok-
talak látni – vetettem fel, mielőtt a
harsány társaság odaért volna
hozzánk.

– Én jobban elszórakozom nél-
külük. Nézegetem az embereket,
megszólítom, ha valamelyik ked-
vesnek látszik. Valamit majdnem
mindig kapok. De ha többen va-
gyunk, ezek elveszik tőlem, amit
szereztem. Tudják, hogy én nem
tudok úgy verekedni, mint ők, és in-
kább odaadom, amim van.

– A testvéred nem véd meg a töb-
biektől?

– Nem szokott. Ő is csak fiú –
vált hirtelen felnőttesen lekicsiny-
lővé a játékos tekintet. – De a leg-

kisebbik lánytestvéremmel olyan
jól egyezek – derült fel újra a kis-
lány arca. – Őt pelenkázni is szok-
tam, és meg is etetem, amikor
anyukám nem ér rá.

– A szüleitekkel laktok? – fűztem
tovább a kérdések sorát.

– A mamámék is velünk vannak
egy házban. Jó sokan vagyunk – je-
lent meg újra Erzsike arcán a jel-
legzetes huncut mosoly.

– Mégis hányan?
– Kilencen. De jól elférünk, mert

két szobánk is van.
Mielőtt bármit is válaszolhattam

volna, több szólamban tekeredtek
felém a boltok előtti, jól ismert han-
gok: – Néni, van egy leje?

Tudtam, hogy ideje indulnom, a
szétosztott aprópénz ugyanis rend-
szerint bakalódáshoz vezet egy
ilyen elszánt ,,trióban.” Jó messze,
az utca túloldalán egy sötét arcú
férfival találkozott össze a tekinte-
tem. A gyerekeket figyelte tökéletes
nyugalomban. Úgy, mint egy csen-
des ragadozó, aki éppen túlélésből
tart órát izgága utódainak.

Falatnyi örömök

2020. november 12-15. között tartják a 26. nemzetközi könyv-
vásárt, amelynek a hagyományokhoz híven a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház ad otthont. A járványügyi intézkedéseket be-
tartva az idei ünnepi esemény egyetlen helyszínen, a színház Kis-
termében fog zajlani, amelyet az érdeklődők ezúttal online
közvetítésben, saját otthonaikból követhetnek.  Az  „Otthon
vagy” mottójú könyvvásár egyszerre jelzi az olvasóra, az alko-
tóra, az alkotásra, vagyis az egymásra történő odafigyelést: a
könyvek szeretetével bárki megteremtheti önmaga és a többi
könyvbarát számára a bensőséges hangulatot, az együttlét érzését
még akkor is, ha mindez nem ugyanabban a fizikai térben törté-
nik. 

A fizikai találkozást idén fölváltja a könyvvásár ünnepi han-
gulatának felidézése a közösséghez tartozás jegyében – mondja
Káli Király István, az esemény főszervezője. 

A könyvvásár programját három eseménnyel színesíti a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Novem-
ber 12-én, csütörtökön 16.15 órától a Tompa Miklós Társulat
Versek mindenkinek – 100 év Erdély magyar költészetéből című
verses műsora lesz követhető Gáspárik Attila rendezésében.  Az
előadásban huszadik századi erdélyi magyar költők versei hang-
zanak el – többek között Jékely Zoltán, Ligeti Ernő, Bajor Andor,

Miklós Jutka, Szőcs Kálmán, Salamon Ernő versei – a Tompa
Miklós Társulat színészeinek tolmácsolásában. 19.15 órától
pedig Kornis Ottó – Salamon László Paradies kisasszony című
drámáját mutatják be a társulat művészei felolvasószínházi elő-
adás formájában, Gáspárik Attila rendezésében.

November 13-án, pénteken 14.45 órától a Mentor Könyvek
Kiadó könyvbemutatójára kerül sor: Soós István Manófittyem
naplója című kötetéről a szerzővel és a könyv illusztrátorával,
Kiss Bora színésznővel Kovács András Ferenc beszélget. 19 órá-
tól újra hazai költészettel várja nézőit a könyvvásár. Versek min-
denkinek: Erdélyi román és szász költők versei címmel  Káli
István, Kocsis Francisco és Markó Béla összeállítását Gáspárik
Attila rendezte, a verseket a Tompa Miklós Társulat művészei
mondják el.

A programok élőben, díjmentesen követhetők a könyvvásár
Facebook-oldalán, illetve visszanézhetők az esemény YouTube-
csatornáján.

Facebook: https://www.facebook.com/konyvvasar/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCP2saEkBj-

bih0sEXywAV-_Q
Tovább információk az online zajló eseményről a http://vasar-

hely.ro/konyvvasar/ oldalon olvashatók. (Pr-titkárság)

A Tompa Miklós Társulat 
a 26. nemzetközi könyvvásáron
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A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Minisztérium szak-
értői összeállítottak egy do-
kumentációt, amelynek alap-
ján a romániai vándorpász-
torkodást (transzhumálást)
mint élő néphagyományt
UNESCO kulturális örökség-
nek szeretnék nyilváníttatni.
Első lépésként a dokumentá-
ció alapján a vándorpásztor-
kodást bejegyzik az országos
élő, nem anyagi jellegű nép-
hagyományok jegyzékébe,
majd a dossziét kibővítve –
kiegészítve azokkal az intéz-
kedésekkel, amelyekkel to-
vábbra is megőrzik ezt
hagyományt – továbbítják
majd a dokumentációt az
UNESCO illetékeseinek. 

A közel 40 oldalas dokumentáció
elkészítői Câmpulung Muscel,
Bran-Moieciu, a Szebeni-hátság, a
Hortobágyi-fennsík, Kovászna –
Bodzaforduló, Szecseleváros-
Brassó, Nucşoara, a Petrozsényi- és
Hátszegi-medence, valamint  Oláh-
szentgyörgy vidékén tanulmányoz-
ták a szokásokat. A leírásban
részletesen megjelennek többek kö-
zött a vándorpásztorok által hasz-
nált – jelenlegi országhatárokon
átívelő –   útvonalak, a pásztorko-
dás módja (faluszéli, egynapos,
idényt felölelő), az ehhez kötődő
ma is létező népszokások, ünnepek
és rituális napok, a juhfajta és a nyá-
jat őrző pásztorkutyák és az eszte-
nánál készített termékek ismertetője
is. Továbbá bemutatják a jelenlegi
helyzetet, a vándorpásztorkodásra
vonatkozó, azt szabályozó jogi,
gazdasági (támogatások stb.) hely-
zetet, valamint e hagyomány meg-

őrzését célzó intézkedéscsomag-ter-
vezeteket, és mellékeltek egy vas-
kos bibliográfiát is. 

A minisztérium előterjesztése
szerint a Kárpátokban ma is gyako-
rolt vándorpásztorkodás olyan tár-
sadalmi, kulturális, gazdasági,
demográfiai és ökológiai jelenség,
amely évezredek óta jól meghatá-
rozható szokásrend szerint zajlik.
Ennek alapján alakultak ki a közös-
ségeket összekötő kereskedelmi

utak, jöttek létre települések, ame-
lyeknek a helynevei is tükrözik ezt
a foglalkozást. Annak ellenére,
hogy a különböző történelmi korok-
ban – főleg napjainkban – némely
gazdasági jellegzetesség némikép-
pen megváltozott, alapjában véve a
vándorpásztorkodás ma is meghatá-
rozza a hegyvidékeken lakók élet-
módját, szokásait. A magashegyi
pásztorkodás olyan sajátos komplex
ismereteket (tejfeldolgozás, állattar-

tás, állategészségügy, kézművester-
mékek előállítása), napjainkban is
megélt rituálékat őrzött meg, ame-
lyek meghatározzák a hegyvidéki
parasztgazdaságok sajátos és egyedi
identitását. 

A dossziét a mezőgazdasági mi-
nisztérium által koordinált munka-
csoport állította össze az Országos
Hegyvidék-övezeti Ügynökség és a
Környezetvédelmi és Vízgazdálko-
dási Minisztérium képviselőivel kö-

zösen. A kezdeményezés célja első-
sorban megőrizni, fenntartani a
vándorpásztorkodás hagyományát
az esztenákon készült termékek ha-
tékonyabb értékesítésével. Ugyan-
akkor turisztikai látványosságként
egyre több esztenát tennének láto-
gathatóvá, és egy digitális térkép se-
gítségével követhetővé válhatna az
ezekhez vezető útvonal is, hogy a
turisták is betekinthessenek e ha-
gyományos életmódba.

A kulturális világörökség része lehet a román vándorpásztorkodás 
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Október 26-án Bukarestben a
Romániai Gazdaszervezetek
Ligájának (LAPAR) kezdemé-
nyezésére találkozót szervez-
tek, amelyen részt vett a
szervezet részéről Nicu Vasile
elnök, Lilian Piron ügyvezető
igazgató, az RMGE Maros ré-
széről Fazakas Miklós elnök,
Bíró Csaba alelnök, míg a po-
litikai szövetséget Kelemen
Hunor elnök és Tánczos
Barna szenátor, a szenátus
mezőgazdasági bizottságá-
nak titkára képviselte. 

A találkozón a közelgő parla-
menti választásokat megelőzően
többek között arról tárgyaltak a
felek, hogy miként lehet hatékony
együttműködést kialakítani a szak-
mai szervezetek és a politikum kö-
zött, hogy a felvetett gondok minél
előbb megoldást nyerjenek a hazai
és az uniós döntéshozatali szinten. 

A LAPAR, amelynek tíz éve
tagja az RMGE Maros szervezete
is, konzultációsorozatot kezdemé-
nyezett a parlamenti pártokkal,
hogy tájékozódjanak a pártok me-
zőgazdasági politikájáról, annak
tükrében, hogy az Európai Unió
szintjén folyamatban vannak a kö-
zösségi agrárpolitikai tárgyalások,
amelyek körvonalazzák mindazo-
kat a feltételeket és kötelezettsége-
ket, amelyeket a gazdálkodóknak
be kell tartaniuk a különböző támo-
gatások esetén. Több ezek közül

előnytelen, és a hazai gazdák szá-
mára megszorító intézkedéseket is
kilátásba helyezett. 

A szakmai szervezetek képvise-
lői mindenekelőtt arra voltak kí-
váncsiak, hogy a különböző
pártoknak, így az RMDSZ-nek mi-
lyen rövid, közepes és hosszú távú
mezőgazdasági fejlesztési prog-
ramjuk van, milyen agrárpolitiká-
val, vidékfejlesztési stratégiával
állnak a választóik elé, milyen gon-
dokra kell hazai vagy akár uniós
szinten megoldásokat találni. A
LAPAR tájékoztatása szerint az
RMDSZ képviselőivel való talál-
kozáson szó esett arról, hogy to-
vábbra is támogatni kell a nagy
szántóföldi öntözőberendezések ki-
építését, meg kell hosszabbítani a
területbérletek (árenda) határidejét,
hogy a földet bérlőknek lehetősége
legyen pályázni, bankkölcsönöket
felvenni. 

Az uniós zöldegyezménnyel
(Green Deal) kapcsolatban a
LAPAR képviselői hangsúlyozták,
hogy más közösségi országokhoz
viszonyítva Románia jóval keve-
sebb gyomirtó szert használ, így ez
a tárgyalások során egy adu lehet,
amivel a hazai politikusok előjö-
hetnek. Az is felmerült, hogy szak-
mai, jogi megoldást kell találni a
földterületek komaszálásához, le-
egyszerűsítve a területcseréket.
Tárgyaltak a kis- és közepes, ún.
önfenntartó gazdaságok nyomán

keletkezett jövedelem adózásáról
is. A LAPAR csatlakozhatott a leg-
nagyobb európai uniós mezőgaz-
dasági szakmai szervezetek
szövetségéhez, a COPA CO-
GECA-hoz, és így szakmai szinten
erősödött a hazai szakképviselet is.
Lehetőségük lesz tehát a romániai
gazdáknak az uniós fórumokon is
hallatni a hangjukat. 

Fazakas Miklós, az RMGE
Maros elnöke lapunknak a találko-
zóval kapcsolatosan kifejtette,
most alakulnak a COPA CO-
GECA-ban  azok a bizottságok,
amelyek az agráriumon belül a kü-
lönböző szakágakban tevékeny-
kednek majd. Tudomása szerint
több mint 60 ilyen szakmai fórum
lesz, ahova a LAPAR-on keresztül
mint tagszervezet akár az RMGE is
delegálhat képviselőt, és így bizto-
sított a szakmai képviselet is uniós
szinten. Ezenkívül a LAPAR – a
konzultációkat követően, tájéko-
zódva a romániai parlamenti pártok
agrárpolitikájáról – komoly szak-
mai partnere kíván lenni minden
olyan alakulatnak, amelynek ér-
deke a mezőgazdaság fejlődése. A
LAPAR tájékoztatója szerint az
RMDSZ minden olyan kezdemé-
nyezését támogatja a szakmai ligá-
nak, amely hozzájárul a kis- és
közepes gazdaságok versenyképes-
ségének a növeléséhez, a vidéki la-
kosság gazdasági-társadalmi fejlő-
déséhez. (v.gy.) 

LAPAR–RMGE Maros–RMDSZ-találkozó 
Erősödik a szakmai képviselet 

A zárt térben működő élelmiszer-
piacok is nyitva maradhatnak ve-
szélyhelyzet idején – ezt fogadta el
kedden döntéshozó testületként 
a képviselőház. A törvényt az
RMDSZ is támogatta. Magyar Ló-
ránd, az RMDSZ Szatmár megyei
parlamenti képviselője plénumi fel-
szólalásában kifejtette, hogy a pia-
cok bezárása rendkívül nehéz
helyzetbe hozza a kistermelőket, to-
vábbá a fogyasztók sem juthatnak
friss szezonális termékekhez.

„Ma a kormány nincs tekintettel a
kistermelőkre, de ugyanakkor a helyi
gazdaságra sincs tekintettel, és a fo-
gyasztókat is megfosztja a szezonális
friss termékektől, amelyeket más úton

nem tudnak értékesíteni a kisterme-
lők. A ma elfogadott módosítás értel-
mében törvény írja elő, hogy ezentúl
nem lehet bezárni a zárt térben mű-
ködő élelmiszerpiacokat. A korábban
elfogadott rendelkezés kettős mércét
alkalmazott a kistermelőkkel szem-
ben, hiszen míg a piacokat bezárta, a
zárt térben működő szupermarketek
továbbra is nyitva maradhattak” – fo-
galmazott a parlamenti képviselő,
majd hozzátette: ezekben a zárt terek-
ben továbbra is hangsúlyosan be kell
tartani a járványügyi szabályozáso-
kat. A törvény az államelnöki kihir-
detést követően és a Hivatalos
Közlönyben való megjelenés után
lép érvénybe. (közlemény)

Nem zárhatják be ezentúl a zárt térben
működő piacokat veszélyhelyzet idején

Várják a mustrákat 
A hagyományhoz híven november 20-án az RMGE Maros képviselői

részt vesznek a magyarországi Szatymazon megrendezendő bor- és pap-
rikamustrán, ahova a Maros megyeiek is elvihetik mintáikat. Az érdeklő-
dők minél előbb vigyék be az RMGE Maros Laposnya utca 23. szám alatti
székházába paprikaőrleményüket (fajtánként 25 dkg-ot) és a bort (fajtán-
ként két palackot). Fel kell tüntetni  a termelő nevét és telefonszámát, va-
lamint a fajta nevét. Érdeklődni és jelentkezni Sikó László falugazdásznál
az rmgemaros@gmail.com e-mail-címen vagy a 0787-723-733-as tele-
fonszámon lehet. 

Szerkeszti: Vajda György

Fotó: Vajda György



November 6-án jelent meg a
Hivatalos Közlönyben a
236/200-as törvény, amely-
nek alapján terményalapú 
támogatásra pályázhatnak a
gazdák és a halászok. 

A következő termények értékesí-
tésére lehet pályázni: zöldségek,
gyümölcsök, szőlő, gabona, élő ha-
szonállatok, szárnyasok, tej, tojás,
méz, termesztett gomba és sörárpa,
valamint halgazdaságokban te-
nyésztett halak. A gazdáknak 
közvetlenül a piacon kell érté-
kesíteniük, vagy feldolgozó-
egységeknek kell eladniuk a ter-

ményt három éven keresztül.
Amennyiben felvásárlónak adják át
a termést, akkor évi 10.000 euró, ha
feldolgozókhoz juttatják el, akkor
20.000 euró támogatásra pályázhat-
nak. A törvény 2021. január elsejé-
től lép érvénybe, 2023. december
31-ig. A pénzalapokat a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium költségvetéséből biztosítják. 

A jogszabály szerint azok a
magán- és/vagy jogi személyek,
családi vállalkozások, egyéni vál-
lalkozók pályázhatnak, akik mező-
gazdasági területtel (vagy
vízfelülettel) rendelkeznek, vagy

bérelnek ilyeneket, illetve mező-
gazdasági jellegű építményük (is-
tálló stb.) van, termelői, halászati
engedéllyel rendelkeznek, termé-
nyeiket első kézből, igazoltan a pi-
acon (sz.m. nem a napipiacokról
van szó) értékesítik. 

A gazdálkodóknak a támogatás-
hoz szükséges dossziéba a követ-
kező dokumentumokat kell
csatolniuk: a mezőgazdasági jegy-
zék alapján kibocsátott igazolást,
amelyből kiderül, hogy milyen te-
rületen (halgazdaság esetén a tó
nagysága) gazdálkodnak, mekkora
állatállománnyal, méhcsaláddal

rendelkeznek. Továbbá szükséges a
napirenden láttamozott termelői
(halászati) engedély és egy igazo-
lás, hogy terményeiket első kézből
értékesítik (nem viszonteladók). 

A kérvényeket ahhoz a mezőgaz-
dasági intervenciós és kifizetési
ügynökséghez (APIA) kell majd
benyújtani, amelynek a hatáskörébe
tartozik a szóban forgó terület vagy
vízfelület. 

A támogatást bankszámlán vagy
postai utalvánnyal juttatják el az
igénylőhöz. A támogatás egyenér-
téke lejben 200 euró egy tonna ter-
ményért (10.000 tojás) direkt
értékesítéskor, a feldolgozókhoz
szállított termény esetén ez nem ha-

ladhatja meg a 100 eurót tonnán-
ként. Ha egy farmer egy feldol-
gozónak leszállít 3 tonna paradi-
csomot, akkor ezért 3×200 eurót
kaphat, azaz 600 eurót egy évben.
Ha a fogyasztók vásárolják fel a ter-
mést, akkor a gazda 3×100 eurót
kaphat, azaz egy évben 300 eurót.
Szarvasmarha-tenyésztők esetében,
ha havonta 30.000 liter tejet adnak
el egy tejfeldolgozó üzemnek,
akkor 30×12×200 eurót, ez 72.000
euró egy évre; mivel a felső keret
20.000 euró, akkor ezt a maximális
értéket utalják át. 

A farmerek nem haladhatják meg
a statisztikai hivatal által az előző
évre közölt átlagtermést. (v.gy.)

Terményalapú támogatás 

pontokat, ezzel megfosztva a lakos-
ságot a friss, szezonális termékek
szabad felvásárlásának lehetőségé-
től. Mindez a helyi termékek rová-
sára megy, és csak az import-
termékek bevásárlóközpontokban
való árusítását segíti elő – kongatta
meg a vészharangot a hét végén a
Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
lete Maros szervezete, amely sze-
rint ha nem lesz lehetőség a helyi
termékeket biztonságos és törvé-
nyes körülmények között értékesí-
teni, akkor ez a feketekereske-
delmet segíti elő.
A multik áruházait részesíti
előnyben

A szervezet felvette a kapcsolatot
a Romániai Mezőgazdasági Terme-
lői Szövetségek Ligájával
(LAPAR), közösen hívták fel a kor-
mány figyelmét, hogy sürgősen
tűzze újra napirendre ezt az intézke-
dést és büntesse meg azokat a fele-
lős hivatalnokokat, piacfenntar-
tókat, akik nem tartják be a korona-
vírus terjedésének megfékezése ér-
dekében hozott intézkedéseket, és a
piacokat csak ott zárják be, ahol
tényleges problémák és súlyos
rendellenességek vannak.

Az RMGE Maros felvette a kap-
csolatot az RMDSZ parlamenti
képviselőivel is, hogy segítséget
kérjen a termelők védelmében.
„Nem értünk egyet az élelmiszerpi-
acok bezárásával, akkor sem, ha
csak a zárt térben működő piacokról
van szó! A kormány ezzel kettős

mércét alkalmaz, a romániai kister-
melők kárára, előnyben részesítve
az áruházláncokat, amelyek ugyan
szintén zárt térben működnek, de
továbbra is nyitva tarthatnak, és
árusíthatnak olyan importgyümöl-
csöket, amelyek hónapokig is eláll-
nak a boltok polcain!” – szólalt meg
a kérdésben szombaton Magyar Lo-
ránd, a szövetség parlamenti képvi-
selője. Az RMDSZ kéri, hogy a

kormány vizsgálja felül az élelmi-
szerpiacok bezárásáról szóló hatá-
rozatot, és inkább dolgozzon ki egy
tiszta és átlátható rendszert az áru-
sok és a vásárlók védelmében.

Az államfő múlt csütörtöki beje-
lentésének és az azt követő kor-
mányhatározatnak meg is lett a
következménye: vasárnap óta or-
szágszerte tiltakoznak az eddig zárt
piacokon árusító kistermelők. Né-

hány nagyvárosban az önkormány-
zat megígérte: az eddigi piacok kö-
zelében vagy forgalmasabb tereken
biztosít értékesítési lehetőséget a
termelőknek.
„Rajtunk múlik a megoldás”

Meggondolatlannak, szakmailag
helytelennek és a saját társadalma
elleni merényletként értékelte az ál-
lamelnök és a kormány döntését
Fazakas Miklós. Az RMGE Maros
elnöke a Népújság megkeresésére
elmondta: nemcsak a termelőket,
hanem a fogyasztókat is érinti ez a
kérdés, ezért keresni kell azokat a
csatornákat, amelyek révén „rö-
vidre lehet zárni a kört”. Az ilyen
hatósági intézkedések lebénítják az
egész társadalmat, ezért nem szabad
félni, hiszen „bennünk van a meg-
oldás kulcsa” – véli az elnök, aki a
félelem helyett az összefogást,
együttműködést és a megoldás ke-
resését javasolja mindenkinek. Az
egyik ilyen lehetőség, ha mindenki
helyi termékeket vásárol helyi ter-
melőtől (legyen az közeli vagy tá-
volabbi, de hazai). A szervezeti
vezető felhívja a gazdatársadalom
és a fogyasztók figyelmét, hogy ér-
demes odafigyelni a saját erőforrá-
sokra, és egy közösségen belül is a
helyi termék helyi értékesítésére
kell törekedni, ami az adott helyzet-
ben kiutat jelenthet. Fazakas ugyan-
akkor nevetségesnek tartja azt is,
hogy az államfő súlyos hibáját a
mezőgazdasági miniszter próbálta

„finomítani”, minimalizálni a prob-
léma súlyosságát, ahelyett hogy
megoldási javaslatokkal állna a ter-
melők elé.
Kinyitnak a kispiacok

A múlt heti kormányhatározatnak
némely téren pozitív hozadéka is
van. Nyárádszeredában és Erdő-
szentgyörgyön engedélyt adtak az
önkormányzatok a múlt hónapban
bezárt hetipiacok megnyitására.
Azonban egyelőre csak élelmiszer
(zöldség, gyümölcs), valamint virág
és gabona árusítható ezeken a he-
lyeken, és továbbra sem engedélye-
zett a ruhanemű, az állatok vagy
egyéb termékek értékesítése. Erdő-
szentgyörgyön október 27-én ren-
delték el a keddi hetipiac btezárását,
a hétfőn kiadott engedély nyomán
viszont ezen a héten már ismét be-
népesülhetett a helyi piac. Ezek mű-
ködtetése eddig sem volt tilos, de a
kispiacok bezárása miatt egyre több
árus áramlott ide az elmúlt időszak-
ban, nagy lett a zsúfoltság. Továbbá
a járvány gyors terjedése nyomán
az országos járványügyi operatív
törzs az önkormányzatoknak azt
ajánlotta, hogy a vírus terjedésének
megfékezéséért zárják be a helyi pi-
acokat, ezért került erre sor. Azon-
ban az operatív törzs a múlt hétvégi
kormányhatározat nyomán ismét
engedélyezte a nyílt piacok műkö-
dését – magyarázta megkeresé-
sünkre Csibi Attila Zoltán polgár-
mester. Erdőszentgyörgyön eddig
sem volt magas a fertőzési arány,
most is az egyes mutató alatt van,
ezért helyi szinten helyesnek látták
ismét megnyitni a piacot.

Nyárádszeredában is ugyanilyen
feltételek mellett nyitott meg az ok-
tóber 21-én bezárt szerdai hetipiac.
„Későn reagált a kormány, de végre
Bukarestben is észrevették a helyi
igényeket” – nyilatkozta lapunknak
a város elöljárója a kormányhatáro-
zat azon részére, amely a nyitott pi-
acok működésére vonatkozik. Tóth
Sándor elmondta: nem hatósági
korlátozás, hanem az ide látogató
tömeg miatt függesztették fel múlt
hónapban a piaci kereskedést.

A polgármester ezúton is felhívja
mindenkinek a figyelmét, hogy a
vásártéren csak a nyárádszeredai
önkormányzattól kapott termelési
engedély birtokában lehet árulni. A
tömbházak közötti napipiac to-
vábbra is nyitva marad, így ott is
vásárolható mindennap friss helyi
élelmiszertermék – közölte a város-
vezető. 

Mindkét elöljáró felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az országos ren-
deletekkel bármikor ismét felfüg-
geszthetik a hetipiac működését,
ugyanakkor a teremelőktől és vásár-
lóktól a járványügyi előírások be-
tartását kérték.

Csiki-csuki játszma a vásárterek körül
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,,Hol járnál, ha mászkálnál?” –
énekli KoszorusKrisztinaOtthon
ülni jó című, slágergyanús, új dalá-
ban, amelynek videoklip-premierjét
október 27-én a YouTube-csatornán
követhették a rajongók. A népszerű
énekesnővel, a Koszika & The
Hotshots frontemberével a premier
kapcsán beszélgettünk. 

– Mesélnél kicsit a dal születésé-
ről? Hogyan, honnan jött az inspi-
ráció, a szöveg, a dallam?

– A dal alapötlete pont akkor szü-
letett, amikor az első durvább szi-
gorításokat meghozták, és kissé
lekacagtuk vele az adott szituációt...
Pl. úgy volt a refrén, hogy „egy-két,
hány formanyomtatvány?!, és akkor
melyik deklaráció?!” Aztán úgy
gondoltuk, a dal maga van annyira
érdekes, hogy ne maradjon csak egy
helyzetkomikum szintjén, ezért
kissé átalakítottam. A szakaszrészek
viszont nagyrészt úgy maradtak,
ahogy első löketből, zsigerből kijöt-
tek. Általában úgy írok dalt, hogy
leülök a zongorához, és találomra
leütök két akkordot, ha arra jön va-
lami ötlet, akkor valószínűleg dal
lesz belőle. Ez így történt ekkor is,
prááám egy akkord: „az ajtót bezá-
rom”, prááám másik akkord: „szí-
vem kitárom...” Még talán aznap
vagy másnap jött a refrén dallama,
majd arra – akkoriban viccként –
adta magát a szöveg. Aztán, ahogy
átalakult „otthon ülni volna jó”-vá,
akár tanácsként is lehetett volna ér-
telmezni, csakhogy azóta az em-
berek érzelmei megváltoztak az
otthon üléssel kapcsolatban. De
szerencsére a dal több síkon is nyer-
het értelmet, attól függően, hogy ki
hallgatja. Szerintem például szól
annak, aki beszorult a négy fal
közé, és vigasztalja magát, annak,
akinek tényleg jó otthon ülni, mert
mondjuk introvertált típus, vagy
mert otthon nagyon jól érzi
magát..., vagy annak, aki nem jutott
el nyaralni – de annak is, aki haza-
vágyik.

– Nagyon eredeti, izgalmas szó-
szerkezeteket fedeztem fel a szöveg-
ben, pl. ,,lélekvakáció”. Ez szá-
modra mit jelent? 

– A ,,lélekvakációt” Fehér Csaba
zenészkollégámnak köszönhetjük,
akivel a dal egyik énekverzióját
vettem fel, és közben panaszkod-
tam, hogy itt nem tetszik, ott nem
jó, milyen béna ez a rész stb. Csa-
bában elindította a ,,kis kerekeket”
a dolog, és ketten aztán kicsit meg-
csiszoltuk a szöveg egyes részeit, de
a kiinduló érzés az első hetek otthon
ülésének hangulata volt. Én tudtam,
mit szeretnék vele átadni, de jó,
amikor egy másik ember szűrőjén is
átmegy a szöveg, sokszor pont egy
ilyen vagány szókapcsolat születik
a kettőnk ötleteiből. Számunkra
(számomra és a dalok társszerzője,
Szász Csaba – a párom – számára)
a tavaszi karantén egy valóságos
vakáció volt, ezalatt a lelkünk pi-
henhetett. Úgy fogtuk fel, hogy
most ez van, most ezt kell kihasz-
nálni – igaz, nagy szerencsénk van
az udvarunkkal és a macskáinkkal,
meg persze egymással. Egy tömb-
házlakásban élve nem biztos, hogy
ugyanez az érzés maradt volna.
,,Nem az a lényeg, hol...”

– Rio és Párizs is felbukkan a
szövegben. Vannak konkrét emlé-
keid, kötődéseid ezekhez a helyszí-
nekhez?

– Ez csak két tetszőleges város-
név volt, majdnem London lett az
egyik, de ennél messzebb akartam

nyúlni. Aztán megtetszett a Rio,
szeretem a brazil kultúrát, a zenéi-
ket, na meg a lehetséges rímek is
felpiszkálták bennem az érdeklő-
dést. Nem voltam amúgy még sem
Rióban, sem Párizsban. Én nem va-
gyok az a messze utazós, nyaralós
fajta, bár szívesen látok világot, de
azt általában szakmai utakkal szok-
tam összekötni, így már sok ország-
ban jártam, de egyikben sem
vakációzni. Nyugtalanít a környe-
zetre tett negatív hatása pl. a repü-
lőzésnek, turizmusnak, meg engem
nem is a turisztikai látványosságok
vonzanak az új helyeken. Én vala-
hogy tényleg az az itthon ülős (vagy
tágabb értelemben: az országban
maradós) nyaralótípus vagyok, idén

például összejártuk a környék sós-
fürdőit és strandjait, ősszel meg le-
mentünk a tengerre, mint már sok
éve minden évben.

– Mi jut eszedbe arról a szóról,
hogy vakáció?

– Főleg a víz. Szeretem a tengert,
a tavakat, a hegyi patakokat, de
amint a dal is sugallja: nem mindig
az a fontos, hogy hol vagyunk,
hanem hogy HOGY vagyunk, vagy
hogy... kivel. A karantén alatt
amúgy rengeteg olyan képet láttam
az ismerőseimtől, ahol pont ezt az
„itthon is jó”, „házi vakáció” érzést
adták át. Úgy éreztem, hogy nekik
is tetszene a dal, találna ahhoz, amit
épp átélnek, áélünk, és ez megerő-
sített abban, hogy igen, ki kell adni
minél hamarabb. 

– A videoklipben karneváli és
báli hangulat is felvillan.

– A klipet a Whats’ in the Box
Productions készítette, együtt ötle-
teltük ki, hogy mi legyen benne.
Egy kerti partis, házibulis jelleget
szerettünk volna átadni, ami egy
szolid, háziruhás, otthon ülős buli-
ból átcsap valami másba. A klipben
egyre többen leszünk, és egyre va-
dabb képek jönnek, holott a hely-

szín mindig ugyanaz, a kameramoz-
gás is ismétlődő, monoton, szinte
mantraszerű – akár a mindennapja-
ink bezárva a lakásba. Sok rejtett
utalás van szerintem benne, és még
többet bele lehet magyarázni, ha va-
laki megpróbálja, mindenestre az
volt a lényeg, hogy egy képzeletbeli
történetet jelenítsünk meg, mert
bármi történik, a hozzáállásunk, a
hangulatunk tőlünk, a képzeletünk-
től függ. Ugyanakkor azt is vissza-
adja szerintem, hogy a karantén
alatt egybefolytak a napok, mintha
mindig ugyanazt a képkockát éltük
volna, csak az elménk színezte ki
közben. A karneváli hangulat utalás
lehet Rióra is, de az álomra, a fan-
táziára is.

Minden házilag 
– Az Otthon ülni jó zeneileg is

igen sokszínű dal. Számomra kicsit
a házibulik reneszánszát is felvil-
lantja.

– Azt szeretem ebben a dalban,
hogy legtöbben azt mondják rá,
egyszerre összebújós és bulis, úgy-
hogy igen, a házibulik sztárja
lehet(ne, ha nem Covid-időket él-
nénk). Zeneileg amúgy valóban
gazdag, stílusában nehezen besorol-
ható, szerintem mindenképpen a
pop kategória illik rá a legjobban,
de hajaz egy kicsit a diszkóra, har-
móniáiban jazzy (élőben improvizá-
lunk is rá), viszont egy modern,
21.századi, jobbik fajtából való,
popos köntösben. A gazdagsága
Szász Csabának, a zenekar gitáro-
sának és a dal koproducerének is
köszönhető, aki a többi hangszer-
részt hozzáképzelte és megvalósí-
totta, illetve az új-zélandi
trombitásunknak is, aki a fúvós té-
mákat írta, meg Sándor Lackó ko-
lozsvári basszusgitáros barátunknak
is, aki a basszusrészt feljátszta. A
fúvósokon és a basszusgitáron kívül
mindent mi vettünk fel otthon. Az
életstílusunkkal igazán nem hazud-

toljuk meg a dalt (vagy fordítva?!),
hiszen szinte minden ,,home-
made”, ,,do it yourself”, ,,csináld
magad” módon valósult meg benne
(mint eddig is mindig): házistúdiók,
otthon ülős, távkommunikációs
munkafolyamat, egyszemélyben
díszletes, kosztümös, szervező,
gyártásvezető, kommunikáció, PR-
os, dalszerző, és másik egyszemé-
lyes hangmérnök, stúdiós,
hangszerelő, előkeverő stb. Talán
ezért is kerül ennyi időbe mindig
minden dal és klip előkészítése.
Még a fotózásaink is otthon ülős fo-
tózások: mindenki küld egy fényké-
pet magáról fehér fal előtt, én meg
összeszerkesztem őket egy ügyes
képkészítő program segítségével.

– Pár név már elhangzott, rajtuk
kívül kik működtek még közre a dal
és a klip megszületésében? 

– Bár a dal Koszika & The HotS-
hots név alatt jelent meg, mi mára
ezt egy zenei kollektívaként, gyűj-
tőfogalomként fogjuk fel, ami ma-
gába foglalja azt a sok embert,
akikkel szeretünk együtt dolgozni.
A HotShots ugyanúgy az a zenekar,
amivel élőben muzsikálunk, de a
dalok, klipek, sőt koncertek részt-
vevői sem mindig csak az a hét
ember, akikkel leggyakrabban meg-
osztjuk a színpadot. A dal utolsó si-
mításait Daniel Antonescu
stúdiójában ejtettük meg, akinek
sok olyan felszerelése van, ami ne-
künk otthon nincs, és elkelt egy-két
modernebb hangzás, jobb ketyerék,
kütyük. A Whats’ in the Boxszal
még ebben a formában sosem dol-
goztunk, ez is kissé új volt, bár az
operatőrrel, Sáji Robival már dol-
goztunk együtt kétszer is, egyszer
az #ezadal és egyszer a Diáknapok
(Májusi paradicsom) forgatásán, de
Márton Laci rendezővel először
volt közös munkánk, és nagyon él-
veztük. A klipre összegyűjtöttük
azokat a haverokat, ismerősöket és

barátokat, akikről tudtuk, hogy él-
vezni fogják a forgatást, és szívesen
ugrabugrálnának velünk még akár
sárban is. Az időjárást leszámítva
szinte minden a lehető legjobban
alakult, számomra kissé stresszes
volt, de én valahol élvezem a hajtást
is, mikor annak van az ideje. 15 órát
vett igénybe minden, a díszlet fel-
építése és maga a forgatás, én eza-
latt egyetlen percre sem ültem le, és
még sminkelni se volt időm. De
legalább nem kellett antitetanuszt
kapnom, mint a Closer mezítláb a
mezőn rohangálós klipje után. Sze-
rencsére mindenki nagyon rugal-
mas volt, maga a forgatás vicces
volt és élvezhető, szerintem min-
denkinek egy kellemes élmény ma-
radt. Ezúton is köszönjük a Sipos
családnak és a Mammuth Stage-nek
a helyszínt és a támogatást, amit
nyújtottak. Ugyanakkor megragad-
nám az alkalmat, hogy megköszön-
jem Szélyes Andinak és a Maros
Együttesnek a jelmezeket, Tisza
Kálmánnak a kosztümöket, Maca-
veiu Blankának és a Navarra
Dance-nek a táncot, és mindenki-
nek, aki ott volt, a jelenlétét. 
,,Elönt a hála”

– Milyen visszajelzéseket kapta-
tok volt a klippremier után, és eddig
kb. hányan tekintették meg a dalt? 

– Sok médiaorgánum felkarolta,
többen jelezték, hogy hallják rádiók-
ban egész Erdély-szerte, és most
egy magyarországi lejátszási listára
is felkerült, valamint magyarországi
portálok is érdeklődtek, kértek in-
terjút, írtak kritikát. Ez egy nyitás
részünkről is a magyarországi kö-
zönség felé, eddig sosem céloztunk
„kinti” karriert építeni (most sem),
de jólesik az érdeklődés, és szívesen
teszünk eleget a felkéréseknek. Saj-
tósoktól és „civilektől” egyaránt
eddig csak pozitív visszajelzést
kaptunk, úgyhogy nincs okunk pa-
naszra, sőt, még egyetlen ,,dislike”
sem érkezett – mondtuk is viccből,
hogy akkor még biztos nem látta
elég ember a klipet. Most kb 4.000-
nél tart a számláló, ami 4-5 nap alatt
teljesen organikus elérésként nem
rossz, persze ha azt nézzük, hogy ez
az egyetlen „fizetség”, amit a befek-
tetett munkáért kapunk, akkor akár
jobb is lehetne, de nem akarok elé-
gedetlen lenni, minden megtekinté-
sért és megosztásért, jó szóért
hálásak vagyunk és köszönjük. Ha
belegondolok, mennyi jobbnál jobb
zene létezik manapság a világon,
amit most bárki elérhet egyet-
len gombnyomással vagy kattintás-
sal, és mégis vannak olyanok, akik
pont a miénket hallgatják, elönt a
hála.

– Mesélnél a téli terveidről, il-
letve arról, milyennek szeretnéd az
idei karácsonyt, ami ugye minden-
képpen kicsit más lesz, mint amit
megszoktunk, legalábbis a nagyvi-
lág véleménye szerint? 

– Már alig várom a karácsonyt.
Egyáltalán nem bánom, hogy
ilyenné alakul, remélem, így hát-
térbe szorul a vásárlás az emberek-
ben, és előtérbe kerül mondjuk a
család vagy a minőségi idő. Meg-
ajándékozhatnánk egymást közös
zenehallgatással, készíthetnénk
kézzel valamit a szeretteinknek,
főzhetnénk egymásnak vagy együtt,
meglephetnénk a párunkat egy jó
desszerttel, egy habos fürdővel. Re-
mélem, a szüleimet lesz alkalmam
meglátogatni, mert anélkül nem
ünnep a karácsony, de minden más-
ról szívesen, könnyű szívvel és bol-
dogan mondok le.

Klippremier után
Lélekvakáción Koszikáékkal

Lőrincz Viola alkotása

Nagy Székely Ildikó



Cáfolta a román labdarúgó-válo-
gatott edzője, hogy lemondását fon-
tolgatná. A Norvégia elleni kiütéses
vereséget, majd az osztrákok elleni
hazai pályás kudarcot követően a
román sportsajtóban biztosra vet-
ték, hogy az érthetően csalódottan
nyilatkozó Mirel Rădoi a soron kö-
vetkező mérkőzések után elbúcsú-
zik a nemzeti együttestől. A
szakvezető a következő három (Fe-
héroroszország, Norvégia és Észak-
Írország elleni) összecsapást
felvezető sajtótájékoztatón tisztázta
szándékait.

„Nem gondolok a távozásra.
Nem bánom, hogy elfogadtam a fel-
adatot, ki vagyok békülve a helyzet-
tel. A pályán majd megmutatjuk,
milyen a hangulat az öltözőben, és
azt is bizonyítjuk, hogy mennyit
léptünk előre a legutóbbi alkalom-
hoz képest” – mondta.

A Fehéroroszország elleni, ma
este 7 órakor kezdődő barátságos
mérkőzés (TV: Pro X) szerinte nem
a Norvégia és Észak-Írország elleni
összecsapások főpróbája. „Elsősor-
ban a játékosok hozzáállása számít,
de az eredmény is fontos. Rögzítet-
tük az elveinket, az elképzelésein-
ket, ezeket viszont szeretnénk látni
a meccsen. Nyomásgyakorlás és

labdabirtoklás tekintetében is bizo-
nyítanunk kell” – nyilatkozta a
szakvezető.

Mirel Rădoi szerint Norvégiának
vissza kell vágni az idegenben el-
szenvedett nagyarányú vereségért.
„Azt szeretném látni, hogy a játéko-
sok százszázalékosan odateszik 
magukat, bármit is mutat az ered-
ményjelző, függetlenül attól, 
hogy valaki először lép pályára a
válogatottban, vagy pedig már tíz
éve állandó tagja a csapatnak” – fo-
galmazta meg a játékosokkal szem-
ben támasztott elvárást. Elismerte
ugyanakkor, hogy nagyon nehéz
dolguk lesz, mert az ellenfélnek van
néhány világklasszis futballistája.
„Ha a bundesligás labdarúgók nem
tudják megállítani Haalandot, kép-
zelhetik, hogy nekünk is nagyon
nehéz lesz. Hogy egy kicsit vicce-
lődjünk, egy mesterlövészt kellene
a lelátóra küldenünk, hogy megál-
lítsuk! A játékukat elemezve kitű-
nik, hogy többnyire bal szélen
vezetik a támadásaikat, ezért ha pél-
dául Odegaardhoz kerül a labda,
akkor a Haaland közelében lévő já-
tékosunknak azonnal ki kell támad-
nia, egy másiknak pedig dupláznia
kell” – adott betekintést a taktikai
elképzeléseikbe.

A csapat összetétele tekintetében
elmondta: Keșerünek volt egy ki-

sebb sérülése, amiből nem jött
helyre egészen, és mivel a keret
összetételének kihirdetésekor még
kérdőjeles volt, hogy játszhat-e
vagy sem, ezért úgy döntöttek, hogy
ezen a három mérkőzésen nem szá-
mítanak rá. Stanciunak megszüle-
tett az első gyereke, őt emiatt
hagyták ki, mert beleegyeztek, hogy
családjával lehessen ezekben a na-
pokban. Mitriță pedig jelenleg
Szaúd-Arábiában futballozik, figye-
lemmel követik a szerepléseit, és
most úgy látták, jobb, ha nem hív-
ják meg a keretbe. „Azonban amiért
egyszer kimarad valaki, az nem je-
lenti azt, hogy többé már nem kell
jönnie a válogatottba” – pontosí-
totta álláspontját az edző.

Ami Chiricheșt illeti, távolmara-
dását fájdalmas veszteségnek ne-
vezte. 

„Ő a csapatkapitány, vezető
egyéniség, s bár mindent megtett,
hogy velünk legyen, a vizsgálati
eredményei azt mutatják, hogy
semmi esély a szerepeltetésére.
Még könnyed szaladásra sem
képes, nemhogy labdajátékra! Kár
érte, mert az új játékosainknak
sokat számított volna a jelenléte, hi-
szen egy olyasvalakit tisztelhetnek
benne, aki az olasz bajnokságban
szerepel, sokszor pályára lépett eu-
rópai kupamérkőzéseken. Nagyobb
biztonságban érezték volna magu-
kat, ha ő is pályán van” – sajnálko-
zott Mirel Rădoi.

Mesterlövészt állítanának Haalandra a románok

Szoboszlai Dominik a korábbi hírekkel ellen-
tétben mégis csatlakozhat a csütörtöki, Izland el-
leni Európa-bajnoki pótselejtezőre készülő
magyar labdarúgó-válogatotthoz, mivel minden
koronavírusteszt negatív lett klubcsapatánál.

Az osztrák bajnok Red Bull Salzburg hétfőn
este a honlapján bejelentette, hogy a megismételt
tesztek egyetlen futballistánál sem mutatták ki a
fertőzést, így minden játékosuk csatlakozhat ha-
zája válogatottjához, amint a helyi egészségügyi
hatóságok feloldják a korlátozásokat.

A salzburgiak korábban azt közölték, hogy hat
labdarúgójuk megfertőződött koronavírussal,
ezért az egész keretnek, így Szoboszlainak is ka-
ranténba kell vonulnia, és senki nem utazhat el.

A teszteket hétfőn megismételték, a többi kö-
zött azért, mert pénteken minden játékos negatív
eredményt produkált.

„Igyekszünk minél előbb feloldatni a korláto-
zásokat, és lehetővé tenni játékosainknak, hogy
elutazhassanak nemzeti csapataikhoz” – nyilat-
kozta Stephan Reiter, a klub kereskedelmi igaz-
gatója.

Hozzátette, amint lehet, szeretnék kideríteni,
hogy a rövid időn belül ugyanabban a laborban
elvégzett tesztek miért mutathattak különböző
eredményeket.

A 20 éves Szoboszlainak, a válogatott kulcs-

emberének karantén miatt kellett kihagynia a ma-
gyar együttes októberi mérkőzéseit, köztük a Bul-
gária otthonában rendezett Eb-selejtezőt, amelyet
Marco Rossi együttese 3-1-re megnyert.

A magyar csapat csütörtökön 21.45 órától (TV:
M4 Sport) fogadja Izlandot az Eb-részvételért,
majd a Nemzetek Ligájában Szerbia és Törökor-
szág ellen játszik a Puskás Arénában három, il-
letve hat nappal később.

Szoboszlai mégis csatlakozhat a válogatotthoz

Az izlandi labdarúgó-válogatott
csatára, Kolbeinn Sigthorsson sze-
rint a négy évvel ezelőtti Európa-
bajnoki szereplés hatására
megváltoztak az elvárások csapa-
tukkal szemben. Ma már mindenki
magától értetődőnek tekinti, hogy
válogatottjuk az Eb-részvételért
csatázhat, és mindenki arra számít,
hogy sikerrel veszik a magyarok el-
leni, utolsó mérkőzés jelentette aka-
dályt.

Emlékezetes módon a négy évvel
ezelőtti, franciaországi Európa-baj-
nokságon az izlandiak a negyed-
döntőig, a magyarok a
nyolcaddöntőig jutottak. A csoport-
körben a két együttes 1-1-es döntet-
lent játszott egymással. Ezúttal

azonban csak egyikük ismételheti
meg jó szereplését, mivel egymás
ellen játszanak a részvételi jog meg-
szerzéséért.

A svéd AIK Stockholm csatára
abban reménykedik, hogy a korona-
vírusos megbetegedéssel és sérülé-
sekkel sújtott évet nagy sikerrel
fejezheti be, és hazája válogatottjá-
val kijut a jövő nyárra halasztott
kontinenstornára.

A 30 éves Sigthorsson elmondta,
már a svédországi felkészülési idő-
szak elején, márciusban megfertő-
ződött, elveszítette az ízlelését és a
szaglását, amelyek a mai napig sem
tértek vissza teljes mértékben. A
csatárra a visszatérése óta legtöbb-
ször csak csereként számítanak az

AIK-nál, csupán egy mérkőzést ját-
szott végig. „Alapozás nélkül külö-
nösen nehéz bekapcsolódni a
mérkőzések ritmusába, és jó erőál-
lapotba kerülni. Sajnos, ez több sé-
rülést is előidézett nálam, de most
már fittnek érzem magam, és ké-
szen állok, hogy jól teljesítsek a
szezon hátralévő részében” – ma-
gyarázta Sigthorsson.

A pótselejtezőt ugyanakkor biz-
tosan kihagyja Arnór Ingvi Trausta-
son. A középpályás csapatával a hét
végén megnyerte a svéd bajnoksá-
got, a malmőieknél azonban több
játékosnak is pozitív lett a korona-
vírustesztje. Az Izlandi Labdarúgó-
szövetség közleménye szerint
Traustason ugyan két negatív teszt

birtokában csatlakozhatna a Német-
országban készülő nemzeti együt-
teshez, de a szakvezetés úgy

döntött, elővigyázatosságból nem
tart igényt a 37-szeres válogatott
szolgálataira.

Izlandon változtak az elvárások
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Farczádi Attila

Fotó: FRF

Ezzel a képpel adta hírül a magyar csapat középpályása az Instagram-oldalán, hogy ott lehet az Eb-rész-
vételről döntő, Izland elleni találkozón

Kolbeinn Sigthorsson szerint hazájában ma már mindenki természetesnek veszi, hogy ott le-
hetnek az Európa-bajnokság döntő tornáján Fotó: Transfermarkt

A Románia-kupa 
tizenhatoddöntőjében

A labdarúgó-szövetség székhe-
lyén hétfőn kisorsolták a labda-
rúgó Románia-kupa tizenha-
toddöntőjének párosításait. 

A következő mérkőzéseket
rendezik november 28-án: Kons-
tancai Farul Constanța – Acade-
mica Clinceni, Bukaresti Dinamo
– Konstancai Viitorul, Turris-
Oltul Turnu Măgurele – Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK, Bod-
zavásári Gloria – Bukaresti
FCSB, Huszvárosi Huşana – Ko-
lozsvári Universitatea, Chindia
Târgoviște – Nagyszzebeni Her-
mannstadt, Jászvásári CSM Poli-
tehnica – Kolozsvári CFR, FC
Voluntari – Medgyesi Gaz
Metan, Karácsonkői Ceahlăul –
Petrolul Ploiești, Concordia 
Chiajna – FC Botoșani, Temes-
vári Ripensia – Gyurgyevói
Astra, Bukaresti Progresul 1944
Spartac – CSU Craiova, Zsil-
vásárhelyi Viitorul Pandurii – FC
Argeș Pitești, Váradszentmártoni
CSC – Dunărea Călărași, Uni-
versitatea Craiova – Temesvári
ASU Politehnica, FK Csíksze-
reda – Aradi UTA.

Sallai: Karrierem eddigi legfontosabb
meccse lesz

Sallai Roland szerint pályafutása eddigi leg-
fontosabb mérkőzése lesz az Izland elleni lab-
darúgó-Európa-bajnoki pótselejtező csütör-
tökön. A Freiburg 23 éves támadója nagyon saj-
nálja, hogy a szurkolók mégsem lehetnek jelen
a találkozón, mert a drukkerek a 12. játékos
szerepét töltötték be a nehéz pillanatokban is,
de reméli, hogy így is sikerül majd örömöt
csalni az arcukra. A 19-szeres válogatott Sallai
szerint valamelyest gyengült az izlandi csapat
a négy évvel ezelőtti kontinensviadalhoz ké-
pest, amelyen negyeddöntőig jutott, és a cso-
portkörben 1-1-es döntetlent játszott a
magyarokkal. Hozzátette, így is vannak kie-
melkedő labdarúgók az ellenfél keretében,
ugyanakkor szerinte az izlandi együttes nem
erősebb az orosz vagy a szerb gárdánál, ame-
lyekkel októberben találkoztak.

„Szervezettség és csapategység”
Szalai Attila szerint a magyar válogatott játékosainak egyéni képességei révén felülkerekedhet

az izlandin, amelynek futballistái fizikálisan rendkívül erősek. Az Apollon védője úgy véli, tovább
kell vinni az októberi sikerek kulcsát, amit a szervezettségben és a csapategységben lát a 22 éves
futballista. Emlékezetes, a magyar nemzeti együttes múlt hónapban 3-1-re nyert Bulgáriában az
Eb-pótselejtező elődöntőjében, majd legyőzte Szerbiát idegenben, végül döntetlent játszott az oro-
szokkal – szintén vendégként – a Nemzetek Ligájában. 



TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk TANYÁRA, teljes ellátással.
Tel. 0744-624-809. (22352)

ATORDAICÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT hentesáru készítéséhez. Tel.
0744-644-026. (22352)

ATORDAICÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-
130. (22352)

MAGÁNCÉG SZEMÉSZ SZAKORVOST alkalmaz. Érdeklődni a
0723-244-200-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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)

Közlemény
Az AQUASERVRt. felhívja fogyasztói figyel-

mét, hogy szünetel az ivóvízellátás a vízhálózaton
végzett javítási munkálatok miatt 2020.november12-én8–21óra
között, a következő zónákban: 
•Marosvásárhelyen:1918.December1.út177-291.és144-240.

számokközött,aBucsin11-15.,Moldova10-16.,Pandúrok116.,
Szorgalom,Zsidóvértanúk,Gyümölcskertész,Méhész,Harmó-
nia,Testvériség,Munka,Jövő,Haladás,Jeddi,Ferdinándkirály,
Erzsébet királyné,  Barátság,Tulipán,Dicsőség,Merész,Rü-
gyecske,Ágacska,Semenic,Áldás,SzentJános,SzentIstván,
Dombköz(ÎntreMovile)utcábanésaHorizontnegyedben;
•Jedden;
•Marosagárdon;
•Kebelében;
•Kebeleszentiványon.
Felhívjuk kedves fogyasztóink figyelmét, hogy a szolgáltatás be-

indításakor a vízcsapokból zavaros víz fog folyni a csövekből kimo-
sott lerakódások miatt. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig
csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kel-
lemetlenségért. Köszönjük megértésüket.

AQUASERV Rt., Marosvásárhely
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Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben Szászrégen
területén nagyobb mennyiségű növényi hulladék ke-
letkezett, a város polgármesteri hivatala a helyi köz-
üzemekkel közösen  őszi nagytakarítást tart, és a
konyhai szemét és a használt elektronikai gépek, fel-
szerelések mellett összegyűjti és elszállítja a háztáji
gazdaságokból, az udvarokról, a gyümölcsösökből,
vagy a szőlősökből származó növényi hulladékot (fa-
ágak, lomb, fű stb.) is, amelyet kötelezően az előírt
módon és időpontokban kell november 16-a és 20-a
között kihelyezni. 

Az ágakat 1 méteres darabokra vágva, összekötve a
járdára kell tenni úgy, hogy a kupacok ne akadá-
lyozzák a forgalmat. A lombot zsákokba helyezve 
tegyék ki házuk, lakóhelyük elé minél jobban 
összepréselve, hogy az kevesebb helyet foglaljon el, és
ne akadályozza a gyalogos- és/vagy járműforgalmat. 

Emlékeztetjük a szászrégenieket, hogy szigorúan
tilos a növényi eredetű hulladék elégetése mind
magán-, mind közterületen. Arra kérjük a lakosokat,
hogy tartsák be a közölt programot, és ideiglenesen, az
elszállításig a fent közölt módszer szerint tárolják a
hulladékot, mert csak közösen, a lakosság aktív hoz-
zájárulásával őrizhetjük meg a városképet, a környe-
zetet. A következő heti program alapján szállítják el a
hulladékot. 
November16-án,hétfőn az Abafájai, Vágóhíd, Őr-

torony (Foişor), Nyárfa, Gyümölcsös (Livezilor), Au-
tóbusz, Diófa, Ősz, Terasz, Orgona, Bazsarózsa, Tél,
Hársfa, N. Bălcescu utca, Nagypiac, Egyesülés negyed,
Szabadság, Vető, Miorita, Kastély, Temető, Margaréta,
Aréna, Búza, Gleccser, Virág, Tölgy (Gorunului), Szö-
vetkezet, Sólyom, Kubikos (Pavatorilor), Mimóza,
Radnótfája, Gyümölcsfa (Pomilor), Erdő (Livezilor),
Radnai, Mihai Viteazul, Fenyő (Bradului), Lucfenyő

(Molidului), Forrás, Állomás, Akác, Ioan Marinovici,
Fenyő (Pin). 
November17-én,kedden:Mihai Viteazul, Horea,

Horizont, Galamb, Domb, Fecske, Zöld, Kertész,
Szegfű, Tavasz, Gyertyános, Krizantém, Bükk, Arató,
Berek, Liliom, Malom, Szőlős, Gyümölcsös (Pometu-
lui), Fogaras, Medgyes, Kakasdomb, Beng, Beresztel-
kidomb, Cseresznyésdomb, Ifjúsági park, Petru Maior
tér, Köztársaság, Iskola, Stadion, Só, Rudolf W. Regeny. 
November18-án,szerdán:Pandúrok, Állomás, Új

Felfalusi, Ion Creangă, Rigó, Csillagvirág, Vadász, Le-
gelő, Köves, Földműves, Dedrádszéplaki, Farkas,
Csipkebogyó, Méhecske, Herbus, Akácos, Új, Kárpát,
Kelemenhavasok, Rózsa, CFR, Ács, Munkás, Egyesü-
lés negyed, Radnótfájai negyed, Gyümölcsfa (Pomi-
lor), Gyümölcsös (Livezilor), Radnai, Szabadság,
Axente Sever, Ioan Maloş, Gh. Şincai, Fűzfa, Tulipán,
Erdő (Codru), Hegedű, Caraiman, Păltiniş, Dr. V. Ni-
colaescu. 
November19-én,csütörtökön:Mihai Eminescu,

Szarvas, Tölgyes, Nagyerdő, Alexandru Todea bíboros,
Kórház, G. Coşbuc, N. Grigorescu, Hajnal, Gát, Folyó,
Nyírfa, Dózsa György, Szentjánosbogár, Rozmaring,
Vár, Nyár, Kikerics, Kis tér, Víz, Fürdő, Váralja, Fo-
garasi, V. L. Pop, Mező, Kemény János, Görbe, Maros,
Szilva, Hóvirág, Alma, Kalász, Bartók Béla, Pacsirta,
Nárcisz.
November20-án,pénteken:Radnótfája, Görgény-

szentimrei, Szeret, Küküllő, Kiss Zoltán, Olt, Szamos,
Arges, Laposnya, Hosszú, Rövid, Aurel Vlaicu, Körös,
Egyesülés, Radnótfájai negyed, Fogaras, Gyümölcsös,
Gyümölcsfa, Szabadság, Radnai, Mihai Viteazul,
Gesztenye, 1918. december 1., Radnai negyed, Koós
Ferenc, Simion Barnutiu, Petru Maior tér, Köztársaság,
Iskola, Stadion Só, Könnyűlovassági (Călăraşilor)

Szászrégenben
Összegyűjtik a növényi hulladékot 

A marosvásárhelyi Yorick Stúdió
idén ünnepli megalapításának 15.
évfordulóját. A Sebestyén Aba által
alapított magyar nyelvű stúdiószín-
háznak egy különleges, nem kon-
vencionális tér ad otthont: a
marosvásárhelyi vár Mészárosok
bástyájában működik kísérleti szín-
házként 2005 óta. A Yorick Stúdió
tevékenysége a kultúraközi párbe-
széd témája köré összpontosul.
Minden évadban két kortárs dráma-
író szövegét viszi színre: egy ma-
gyar és egy román nyelvűt. Az
immár tíz kiadást megért Kultú-
raközi párbeszéd a kortárs dráma
tükrében c. projekt keretében az
évek során jelentős előadások szü-
lettek, amelyek számos hazai és
külföldi fesztiválon szerepeltek, és
fontos díjakat hoztak haza.

A Yorick Stúdió 2020-ig több
mint 30 előadást hozott létre, és
több mint 200, különböző nemzeti-
ségű és etnikumú művésszel dolgo-
zott együtt. Előadásait játszották
Romániában, Magyarországon, az
Amerikai Egyesült Államokban,
Nagy-Britanniában. Szerbiában,
Lengyelországban és Belgium-
ban. 

A legnépszerűbb előadások: Szé-
kely Csaba: Bányavirág (koproduk-
ció a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatá-
val, 85 előadás); Székely Csaba:
MaRo (75 előadás); Székely Csaba:
Szeretik a banánt, elvtársak? (72
előadás); Székely Csaba: Bányavak-
ság (koprodukció a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatával, 65 előadás), Kocsis
István: A tér (61 előadás) és Gia-
nina Cărbunariu: 20/20 (50 elő-
adás). 

A Yorick Stúdió minden előadása
román nyelven feliratozott. A szín-
háznak 15 éves aktivitása alatt – az

interkulturális párbeszédnek kö-
szönhetően – sikerült egy lelkes
kétnyelvű közönséget építenie.

A 15. évforduló alkalmából a Yo-
rick Stúdió meghívja közönségét,
hogy újra megtekinthesse a kedvenc
előadásait, melyek mellett az évfor-
dulós miniévad műsorán az ország
más színházaiból meghívott előadá-
sok is szerepelnek. A Kultúraközi
párbeszéd a kortárs költészet és a
kortárs zene tükrében c. projekt IV.
kiadása is az ünnepi miniévad ré-
szeként kerül bemutatásra. A Kór-
Társak zenekar előadásában újabb
költeményeket hallgathatnak meg
Cári Tibor zeneszerző eredeti hang-
szerelésében. 

A miniévad folyamán (Zoom fe-
lületen) Elise Wilk és Kincses Réka
drámaírók vezetésével két drámaí-
rói műhely is lesz, amelyek elsősor-
ban a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem diákjainak szólnak. 

Az előadások a Studio Yorick
YouTube-csatornán lesznek követ-
hetők, a hozzáférés díjtalan.

A miniévad kedden Elise Wilk
Eltűntek/Dispariţii, című, Sebes-
tyén Aba rendezte előadásával és
Székely Csaba Szeretik a banánt,
elvtársak? című, Sorin Militaru ren-
dezte darabjával kezdődött.

A további műsor:
Szerda,november11.
18:00 20/20, a szöveget írta és

rendezte Gianina Cărbunariu (2009)
– román nyelven feliratozott elő-
adás.
21:00 Kocsis István: A tér (Bo-

lyai), rendezte Török Viola (2010)
– magyar nyelvű előadás.
Csütörtök,november12.
19:00 Elise Wilk: Eltűntek/Dis-

pariţii, rendezte Sebestyén Aba
(2019) – román nyelven feliratozott
előadás; a Centrul Educaţional Rep-
lika Facebook-oldalán lesz közve-

títve. Az előadást az alkotócsapattal
való beszélgetés követi.
21:00Mihaela Michailov: Fami-

lia fără zahăr, rendezte Radu Apos-
tol. A bukaresti Teatrul Mic és a
Centrul Educaţional Replika pro-
dukciója – meghívott előadás.
Péntek,november13.
18:00 99,6 % Adorjáni Panna,

Raul Coldea, Csala Hermina, Radu
Dogaru, Petro Ionescu, Bogdan
Olarson, Ötvös Kinga, Oana Mar-
dare és Adi Tudoran közös alkotása.
A kolozsvári Reactor de Creaţie şi
Experiment alkotása – meghívott
előadás.
20:00 Kór-Társak koncert – a

Kultúraközi párbeszéd a kortárs
költészet és a kortárs zene tükrében
c. projekt IV. kiadása. Zeneszerző:
Cári Tibor. Előadják: Koszorus
Krisztina-Koszika és Sebestyén
Aba. 
Szombat,november14.
18:00Székely Csaba: Bányavi-

rág, rendezte Sebestyén Aba (2011).
A Yorick Stúdió és a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának koprodukciója.
21:00 Székely Csaba: Bányavak-

ság, rendezte Sebestyén Aba
(2012). A Yorick Stúdió és a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának koprodukci-
ója, román nyelven feliratozott elő-
adás.
Vasárnap,november15.
19:00 Elise Wilk: Eltűntek/Dis-

pariţii, rendezte Sebestyén Aba
(2019) – román nyelven feliratozott
előadás.
21:00 Székely Csaba: MaRO,

rendezte Andi Gherghe (2015), két-
nyelvű előadás, román és magyar
nyelven feliratozva.

Az esemény létrejöttét Maros-
vásárhely Polgármesteri Hivatala
támogatta. 

Évfordulós online miniévad 
15 éves a Yorick Stúdió



ADÁSVÉTEL

ELADÓ dió. Tel. 0742-598-242. 
(sz.-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, harmonikaajtókat. Tel.
0265-218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

FELÚJÍTUNK régi házakat, kicserélünk
régi cserepet, festünk, vakolunk, parkett
és padlócsempe lerakását vállaljuk. Tel.
0757-507-344. (9545)

BÁRMILYEN típusú  tetőfedést
vállalunk, külső-belső munkálatokat 10%
kedvezménnyel. Tel. 0735-288-473.
(9518)

HÁZAK felújítását, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cseréppel, kisebb
javítást, szigetelést, meszelést vállalunk.
Tel. 0740-511-618. (9519)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből és fémcserépből és kisebb sür-
gős javítást. Tel. 0758-585-281.
(9553-I)

FESTÉST, vakolást, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564-
921. (9496)

KITAKARÍTUNK udvart, garázst és
földterületet, elhordjuk a szemetet. Tel.
0749-979-885. (9545)

MEGEMLÉKEZÉS

Maroknyi fény, tengernyi bá-
nat és mélységes csend ma-
radt utánad. Örök mosolyodat
még most is látjuk, hogy
belépj az ajtón, még most is
várjuk. Idézzük szavaid, tette-
id, emléked, örökké szeretünk
és nem feledünk téged.
Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk november 11-
én drága leányunkra, RÁDULY
SZALMA ILDIKÓRA és vőnkre,
RÁDULY LEVENTÉRE haláluk
12. évfordulóján. Szeretteik.
(9568)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk szeretett testvé-
rünk, LŐRINCZI GABRIELLA
halálának 8. évfordulóján.
Emlékét őrzik testvérei és
azok családja. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
(9597-I)

ELHALÁLOZÁS

„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok, hisz napként az égen
nektek ragyogok.”
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, após, testvér,
sógor, rokon, szomszéd, jó barát, 

id. ANTAL TIBOR 
a számológépgyár nyugalmazott

munkatársa 
életének 79. évében hirtelen  el-
hunyt 2020. november 8-án. 
Temetési szertartása 2020. no-
vember 11-én, szerdán 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (9596-I)

Soha el nem múló fájdalommal
búcsúzom drága öcsémtől, 

BERNÁD LACITÓL. 
A szívemben mindig élni fogsz.
Nyugodj békében! 

Szerető bátyád, Jóska. (9578-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága só-
goromtól, 

BERNÁD LACITÓL 
aki fantasztikus ember volt, min-
dene volt a családja, sokat segí-
tett rajtuk, sőt még rajtunk is.
Nagyon jó testvérek voltak.
Örökre szívünkben őrizzük emlé-
kedet. Nyugodj békében, drága
LACI! 

Sógornőd, Ildikó. (9578-I)

Mély fájdalommal búcsúzom
drága nagybátyámtól, 

LACI bácsitól. 
Emléked a szívemben örökké
élni fog. Unokahúgod, 
Emese és családja Budapestről.

(9578-I)

Isten nyugtasson békében, drága 
LACI bácsi! 

Emlékedet kegyelettel megőriz-
zük mindörökre. 

Szomorú szívvel búcsúzunk: 
Ildikó, Csaba és Zoltán. (9578-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és rokon, 

RÁCZ ELLA 
született Oroian 

a TCM volt dolgozója 
életének 85. évében  elhunyt. Te-
metése 2020. november 11-én,
szerdán 15 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi városi temetőben.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9600-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
székelyhodosi 

SZABÓ MÁRIA 
nyugalmazott tanítónő 

életének 78. évében meghalt.
Temetése november 11-én, szer-
dán 15 órától lesz a székelyodosi
temetőben. Emléke legyen ál-
dott! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, após, rokon, 

BAKÓ ISTVÁN 
a Metalotehnica volt 

alkalmazottja 
életének 89. évében november 9-
én csendesen megpihent. Teme-
tése november 12-én, csütörtö-
kön 12 órától lesz a római katoli-
kus temető felső kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Búcsúzik tőle szerető családja.
(9602-I)

Mérhetetlen szomorúsággal tu-
datjuk, hogy az imádott feleség,
anya, nagymama, nagynéni, jó
rokon és szomszéd, 
MUICA HAJNALKA-MAGDOLNA 
életének 79. évében, évekig tartó,
bátorsággal viselt betegség után
csendesen megpihent. Temetése
november 12-én, csütörtökön 14
órakor lesz a katolikus temető-
ben. 

Búcsúzik tőle szerető férje,
Emil, lánya, Ildikó és veje, 

István, unokái: Boglárka és 
Roland, keresztlánya, Pintyő, a

Tar család, a Péter család. (9606-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Küküllőmenti Borlovagrend
tagjai osztoznak Péterfi Sándor
kollégájuk fájdalmában, együtt-
érzésüket fejezik ki ezekben a
nehéz és szomorú percekben,
amikor szeretett FELESÉGÉ-
TŐL búcsúzik. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! (p.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Zolyomi Erzsébet szom-
szédunknak, és együttérzünk
vele TESTVÉRE elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Vi-
gasztalódást kívánunk a gyá-
szoló családnak. A marosvá-
sárhelyi Szorgalom (Sârguinţei)
utca 1. szám lakói. (9594-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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