
Néhány nap múlva, december 19-én, szombaton nyitják meg
a marosvásárhelyi vár udvarán a műjégpályát. A járvány
miatt azonban számos biztonsági előírást szem előtt kell tar-
tani, a turnusok közötti szünet hosszabb lesz, hogy alaposan
fertőtleníteni tudják a felületeket, ugyanakkor a megszo-
kottnál kevesebb személyt tudnak majd egyidejűleg a jégre
engedni. 

A téli sport kedvelőinek örömére Marosszentgyörgyön is felhúzták a
sátortetős műjégpályát, amely előreláthatólag január második felében
nyílik meg, viszont zárt térről lévén szó, a járványhelyzet alakulásának
függvénye, hogy fogadhatják-e majd a szabadidős korcsolyázókat. 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a napokban közösségi ol-
dalán jelentette be, hogy december 19-én nyit a várbeli korcsolyapálya.
A létesítményt a járványügyi helyzet által indokolt egészségügyi előírá-
sokat szigorúan betartva fogják működtetni, a turnusok közötti szünet 
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Hosszabb szünetek lesznek, egy időben kevesebben lehetnek a jégen 

Nyitás előtt a várbeli műjégpálya

Adakoznimenő
harmadszorra
Az akciót az Adakoznimenő Face-
book-oldalon lehet követni, ahol rend-
szeresen megjelennek a gyűjtéssel
kapcsolatos újdonságok, személyes
történet, információk.
____________2.
Közéleti szereplők
aggódnak az AUR
parlamentbe 
kerülése miatt
Az MIJSZ sajtóirodája által kiadott
közlemény szerint a Románok Egye-
süléséért Szövetség győzelme azért is
megdöbbentő, mert a szeptemberi ön-
kormányzati választásokon egy szá-
zalék körüli eredményt ért el. 
____________4.
Magabiztos Sepsi-
siker Medgyesen
Az első félidőben gyakorlatilag egyka-
puzást láthattak a tévénézők, ha már
a helyszínen nem lehettek. 
____________7.

Aranyos játszmák
Nem kis megdöbbenést váltottak ki sokakból a parlamenti választási

eredmények, és joggal. Nem mindennapi eset, hogy egy, a voksvadá-
szat napjáig szinte láthatatlan párt akkora erővel zúduljon be a par-
lamentbe, mint az „aranyos” társaság, még akkor sem, ha a
rekordalacsony részvételi arány valószínűleg téves képet mutat a pár-
tok valós társadalmi támogatottságáról. Erről a közvélemény-kutatók
tehetnek, és meglehet, hogy a nem születésből eredően kék szemű fiúk
is masszívan dolgoztak a háttérben.

Az utóbbi hónapokban a fősodratú médiában egy közvélemény-ku-
tató intézet jelentései alapján ment a tájékozódás az erőviszonyokról.
Azt már láttuk, hogy ezek a szakik az ALDE megszűnéséről egyszerűen
nem vettek tudomást, no de az eredmények láttán ennél sokkal érde-
kesebb, hogy a szeptemberi helyhatósági választásokon már egy szá-
zalék körüli eredményt elért „aranyos” csapat támogatottságát sem
kezdték mérni. Véletlen lenne? Persze ha feltették volna őket a ra-
darra, az sem jelent semmilyen garanciát arra nézve, hogy pontosan
tudták vagy akarták volna követni a támogatottságuk alakulását. Mert
jócskán tévedtek a szociáldemokraták szakadárjait tömörítő Pro Ro-
mánia mérésében is, szinte tíz százalékra taksálták a doki alakulatát,
aminek pont a fele jött be a számolásnál. Túl sok lenne véletlennek,
hogy ez a tévedés is a szociknak jön kapóra, mert az elaltatott doki
párt nélkül maradt káderbázisa így csendben visszaszállingózhat a
meleg fészekbe.

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)
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Bemutatkozási lehetőség 
online kiállításon

A marosvásárhelyi Studium – Prospero Alapítvány 2021 ja-
nuárjában a kultúra hete programsorozat részeként a vir-
tuális térben szervez kiállítást, megmutatkozási
lehetőséget kínálva azon Maros megyei hivatásos ipar- és
képzőművészeknek, akik a járványhelyzetben sem szüne-
teltették alkotói tevékenységüket. Jelentkezni a 
www.studium.ro honlapon közzétett űrlap kitöltésével lehet
december 20-áig. Technikai, formai és tematikai megkötés
nincs. A beérkező alkotások reprodukcióiból szakmai zsűri
válogatja ki azon műveket, melyek helyet kapnak a tárlat
online lapozható és nyomtatásban is megjelenő katalógu-
sában. A zsűrizésre felkért szakemberek: Nagy Miklós
Kund művészeti író és ifjabb Molnár Dénes képzőművész.
A jelentkezési űrlap elérhető a studium.ro/hirek/ címen, az
érdeklődők további információkat a kiado@studium.ro e-
mail-címen vagy a 0265/250-773-as telefonszámon kérhet-
nek.

Megjelent a Mörfi naplója
A szerző kiadásában megjelent a Mörfi naplója című könyv.
A 360 oldalas kötet első részében a Népújságban közölt
cikksorozat olvasható. A második részbe a naplóból kima-
radt újabb írásokat sorolta a szerző. A harmadik részben a
Mörfi-kötetek kritikái és a szerzővel készült interjúk találha-
tók. A kötet nem kerül könyvkereskedésekbe, kizárólag a
szerzőnél kapható, ára 30 lej. Az érdeklődők vásárlási
szándékukat telefonon közöljék a szerzővel, naponta 18–
20 óra között (Kuszálik Péter, 0770-186-675).

Húsz év művészet 
Mezőpanitban

Húsz év művészet Mezőpanitban címmel tárlat tekinthető
meg a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. A kiállított munkák a mezőpaniti
Molnár Dénes-alkotótábor anyagából valók. A kiállítás 
december folyamán látogatható, a járványügyi szabályok
betartásával.

Adományokat gyűjt 
a Rotaract Klub Téka

Hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek szeretné
szebbé tenni a karácsonyát a Rotaract Klub Téka. Ennek
érdekében adományokat gyűjt. December 20-ig tartós élel-
miszereket, játékokat, gyerekruhákat, meséskönyveket,
tanszereket, valamint tisztálkodási kellékeket lehet adomá-
nyozni, amelyeket majd eljuttatnak azokhoz, akiknek a leg-
nagyobb szükségük van rájuk. Biztonsági szempontok
miatt, illetve annak érdekében, hogy könnyítsenek az ado-
mányozók dolgán, a Rotaract felvállalta, hogy önkénteseik
házhoz mennek, és átveszik az adományt azoktól, akik elő-
zetesen jelzik azt a 0741-436-367-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma SZILÁRDA,
holnap VALÉR napja.

Megyei hírek

„Angyalok a városban” jelszóval adománygyűjtést szer-
veznek, melynek célja, hogy a Szent Erzsébet Társulás Pál
atya által vezetett gyermekotthonában karácsonyi ünnepi
hangulatot teremtsenek. Az adományokból lábbelit vásá-
rolnának az otthon lakóinak, valamint a karácsonyi ünnepi
vacsora költségeit fedeznék. Az adományok összegyűjtése
érdekében több üzletben gyűjtődobozokat helyeztek el,
ugyanakkor a templomba járókat is arra kérik, hogy támo-

gassák a tevékenységüket. A jó szándékot az önkéntesek
és a gondozottak bevonásával készített mézeskalács figu-
rákkal és képeslapokkal hálálják meg – tájékoztatott Ba-
ranka Katalin, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
szociális munkás szakának másodéves hallgatója és Ko-
vács Lajos-Alpár, akik a marosvásárhelyi II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Líceum önkéntes diákjaival
szervezik az adománygyűjtést.

Adománygyűjtés a Szent Erzsébet Társulás 
részére 
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Idén harmadszorra szervezzük meg
Adakoznimenő adománygyűjtő akci-
ónkat. Három évvel ezelőtt kezdemé-
nyeztük ezt a jótékonysági akciót. Az
első évben a Telefonos Szeretetszolgá-
lattal vettük fel a kapcsolatot, hogy az
általuk nyilvántartott, rászoruló csalá-
doknak és idősebbeknek juttassunk
többek között lisztet, olajat, csokolá-
dét és egyéb tartós élelmiszert.

A következő évben Kovács Kata
Milla magyarországi évfolyamtársam
állt elő az ötlettel, hogy a hidegvölgyi
gyerekeknek szervezzük a gyűjtést.
Felkerestük a közösséget, beszélget-
tünk azokkal a gyerekekkel, akik na-
ponta koldulnak a város utcáin, és így
feltérképeztük, hogy miben tudnánk
segíteni. Felvettük a kapcsolatot Tálas
Ferenc, Hidegvölgyben oktató elemi
tagozatos tanárral. Az osztály kidíszí-
tett a Mures Mall kukáiból előbányá-
szott kartondobozokat, majd ezeket
elhelyezte a kijelölt gyűjtőpontokba,
hogy az adakozni vágyók tartós élel-
miszert, tisztálkodási szereket és tan-
eszközöket helyezhessenek el bennük.
Emellett meghívtuk a Szivárvány Ala-
pítvány magyar nyelven tanuló roma
gyerekeit a bohócjelenetekből álló
vizsgaelőadásunkra. Felejthetetlen él-
mény volt színi egyetemistaként ezek-
nek a gyerekeknek játszani. Ilyen
lelkes, hangosan reagáló közönséggel
még nem volt dolgunk. A harmadik

megmozdulásunk a garázsvásár volt,
amelyet a G Caféban rendeztünk, ahol
a fölöslegessé vált, nem használt ruhá-
kat, tárgyakat lehetett eladni. Az ösz-
szegyűlt összegből tartós
élelmiszereket, taneszközöket és tisz-
tálkodási szereket vásároltunk.

Az idén hasonlóképpen szerettük
volna – immár magiszteri hallgatók-
ként – megszervezni az adakoznime-
nőt, de a járványhelyzet miatt úgy
döntöttünk, hogy online bonyolítjuk le
az akciót, és ezúttal pénzadományokat
fogadunk el. Ha nekünk nehéz ez az
időszak, gondolni se merek arra, mi-
lyen lehet a Hidegvölgyben élő nélkü-
löző gyerekeknek, családoknak.
Tavaly találkozhattunk a gyerekekkel
és tanáraikkal, amikor átadtuk a cso-
magokat, és megrázó élmény volt
látni, ahogyan az a néhány tanár, a ki-
csiktől a nagyokig, százötven gyerek
oktatásáért küzd. Köztük vannak, akik
diplomával térnek haza egy-egy tan-
tárgyvetélkedőről, de olyanokról is
hallottunk, akik a család nyomására
nem tudnak vagy nem akarnak isko-
lába járni. Az ilyen helyzeteknek a
megoldása pedig a tanárra hárul. Oly-
kor az is szükséges, hogy személyesen
kimenjen egy-egy családhoz megér-
deklődni a probléma okát.

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Diákszövetsége (MME
HÖK) a Marosvásárhelyi Magyar Di-

ákszövetség (MMDSZ) közreműkö-
désével szeretne hozzájárulni a peda-
gógusok munkájához azzal, hogy a
begyűjtött pénzt a szükségletek szerint
fektessék be a gyerekek oktatásába.
Volt már példa arra is, hogy saját fize-
tésükből egészítették ki a fennálló hi-
ányosságok orvoslásához szükséges
összeget, vásároltak tanfelszerelése-
ket. Eddig 4100 lej gyűlt össze, na-
gyon reméljük, az összeg növekedni
fog a gyűjtés határidejéig. Négy osz-
tály számára taneszközöket, munkafü-
zeteket, tisztálkodószereket,
kézfertőtlenítőt, maszkokat szeretné-
nek biztosítani az oktatók. Jó esetben
pedig egy új táblába is befektetnének.

Az akciót az Adakoznimenő Face-
book-oldalon lehet követni, ahol rend-
szeresen megjelennek a gyűjtéssel
kapcsolatos újdonságok, személyes
történet, információk. Pénzadományt
a következő bankszámlaszámokon fo-
gadunk december 15-ig:

HU: KOVÁCS KATA MILLA,
OTP Bank, 11773133-00693398

RO: FODOR ELŐD, BT IBAN,
RO26BTRLRONCRT0057406602

REVOLUT: +40743429061 /
IBAN, RO14 BREL 0005 5048 4772

„adakoznimeno”

Vajda Boróka, 
színész szakos 

magiszteris hallgató 

Adakoznimenő harmadszorra

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

38, 8, 15, 27, 34  + 11 NOROC PLUS: 5 8 1 6 2 8

13, 2, 8, 28, 25, 16 SUPER NOROC:  1 8 3 3 5 2

15, 23, 8, 36, 5, 47 NOROC: 1 1 8 5 8 5 6

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647



Elakadtak vasárnap a koalíciós tárgyalások a PNL, az USR-
PLUS szövetség és az RMDSZ között, miután a két román
párt nem tudott megegyezni a miniszterelnöki és házelnöki
tisztségek elosztásáról.

A PNL – a kormányfői posztról a választások után lemon-
dott – Ludovic Orban pártelnök számára szeretné megszerezni
a képviselőház elnöki tisztségét, ugyanakkor a koalíció leg-
nagyobb pártjaként a miniszterelnöki tisztséget sem engedné
át, amelyre Florin Cîţu pénzügyminisztert javasolta.

Az USR-PLUS koalíciós „partnerként és nem kiegészítő-
ként” igényt tart a két tisztség valamelyikére: Dacian Cioloşt
javasolja miniszterelnöknek, vagy Dan Barnát házelnöknek.

Az RMDSZ állandó tanácsa hétfőn foglal állást a kérdés-
ben.

A Maszol.ro kolozsvári magyar hírportál úgy tudja: az
RMDSZ saját miniszterelnök-jelöltet javasolhat. A magyar
szövetség tárgyalóküldöttségében részt vevő Hegedüs Csilla
ügyvezető alelnök, az RMDSZ szóvivője a lapnak elmondta:
mind a PNL, mind az USR-PLUS hétfőn saját miniszterelnök-
jelöltet javasol az államfővel tartandó kormányalakítási kon-
zultáción.

Az RMDSZ a miniszterelnök-jelölttel kapcsolatos döntését
a hétfő reggelre összehívott Szövetségi Állandó Tanácson
fogja meghozni – közölte az RMDSZ szóvivője.

A szombaton kezdődött koalíciós tárgyalásokról az első nap
végén közös nyilatkozatot adott ki Ludovic Orban, a PNL el-
nöke, Dan Barna, az USR-PLUS társelnöke, Dacian Cioloş,
az USR-PLUS társelnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke.

Azt írták: sikerült megegyezniük a kormányprogram struk-
túrájában és abban, hogyan hozzák összhangba a három poli-
tikai alakulat programját, több fejezetben pedig előrelépés

történt. Lefektették a parlamenti együttműködés alapjait is, és
kinyilvánították azt a szándékukat, hogy kidolgozzák a stabil
kormányzás feltételeit, ami megoldást nyújthat a válságból
való kilábalásban, és elhozza azokat a reformokat, amelyekre
szüksége van az országnak.

Vasárnap már nem adtak ki közös nyilatkozatot, az alig két
óra után felfüggesztett tárgyalásokról a kiszivárgott informá-
ciók alapján jelentette a média, hogy a koalícióra készülő pár-
tok nem fognak közös miniszterelnök-jelölttel az államfő elé
járulni a hétfő délutánra meghirdetett kormányalakítási kon-
zultáción.

Vasárnap mindössze abban sikerült az RMDSZ javaslatára
megegyezniük, hogy koalíciós megállapodásuk pártvándorlást
tiltó kitételt is tartalmazni fog. A parlamentben a pártoknál
megszokott jelenség, hogy a saját pártvezetésükkel konflik-
tusba kerülő képviselők és szenátorok átülnek egy másik párt
soraiba, vagy új frakciót hoznak létre, így a parlament 
politikai összetétele a négyéves megbízatás végén már nem
nagyon hasonlít a választások nyomán kialakult össze-
tételére.

A kormányalakításnál jelentős szerepe van az államfőnek.
Az alkotmány szerint csak akkor kell a választások győztesé-
nek jelöltjét megbízni kormányalakítással, ha az illető pártnak
egyedül is többsége van a parlamentben. A jelen helyzetben
Klaus Iohannis államfőnek szabad keze van abban, kit jelöl
miniszterelnöknek, és két sikertelen próbálkozás után felosz-
lathatja a parlamentet.

A december 6-i parlamenti választásokat a PSD nyerte, de
koalíciós partnerek híján valószínűleg nem tud kormánytöbb-
séget kialakítani. Iohannis már egyértelművé tette: a PNL, az
USR-PLUS és RMDSZ által megalakítandó koalícióra bízná
a kormányzást. (MTI)

Újabb 30 napra meghosszabbították a koronavírus-járvány
miatt elrendelt veszélyhelyzetet, így érvényben maradnak a ki-
járási és gyülekezési korlátozások, vagyis szilveszteréjszakára
sem oldották fel a 23 órától 5 óráig tartó kijárási tilalmat.

Az ügyvivő kormány erről szóló, pénteken elfogadott ha-
tározata hétfőn lép hatályba.

A járványügyi intézkedéseket az országos operatív törzs
(CNSU) csütörtöki határozata részletezte. Ebből kiderül, hogy
minden korábbi megszorítás érvényben marad: közterületen
– zárt térben és a szabadban is – mindenütt kötelező védő-
maszkot viselni, tilos magánünnepségeket, társas összejöve-
teleket tartani, hat embernél több nem gyülekezhet az utcán,
az üzleteknek legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk, éjszaka 23
és 5 óra között pedig országos kijárási tilalom van érvényben.

Az egyedüli újdonság, hogy a síközpontokban működő zárt
légterű felvonóknál az utaslétszám nem haladhatja meg a
jármű kapacitásának felét.

A vendéglők, mozik, színházak, koncerttermek működését
továbbra is a helyi hatóságok korlátozzák az újabb (az utolsó
14 napon diagnosztizált) fertőzések lakossághoz viszonyított
aránya függvényében. Ha a fertőzési ráta nem éri el 1,5 ezre-

léket, akkor a férőhelyek 50 százalékával, ha pedig 1,5 és 3
ezrelék között van, akkor kapacitásuk 30 százalékával mű-
ködhetnek, de legkésőbb 23 órakor be kell zárniuk.

A 3 ezrelék feletti fertőzési rátájú településeken a vendég-
látóhelyeket nem szabad kinyitni, kivételt a szállodák és pan-
ziók éttermei képeznek, amelyek csak az ott elszállásolt
vendégeket szolgálhatják ki.

A vásárcsarnokok nyitva lesznek, de szigorítják a távolság-
tartás, maszkviselés ellenőrzését.

Nicolae Ciuca ügyvivő miniszterelnök a pénteki kormányü-
lés elején cáfolta azokat az álhíreket, amelyek szerint a kor-
mány – a tavaszi rendkívüli állapot után – újabb országos
zárlatra készülne. Hozzátette: igaz, hogy országos összesítés-
ben egyenletessé vált a járvány terjedési üteme, de továbbra
is vannak helyi gócok, 35 település vesztegzár alatt van, a fő-
városban pedig aggasztóan emelkedik a fertőzések üteme.

Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár a kormányülés
elején megerősítette: növekszik a nyomás a bukaresti kórhá-
zakon, ezért a következő időszakban is szükség lesz súlyos
állapotban lévő koronavírusos betegek áthelyezésére az ország
más térségeinek kórházaiba. (MTI)

A tesztek közel harmada pozitív
Az elmúlt 24 órában 4345 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzéses esetek száma ezzel
555.335-re növekedett a járvány kezdete óta – kö-
zölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Közülük 457.360-an már meggyógyultak.
Összesen 121 új halálesetet jelentettek, a vírus
okozta betegség szövődményeiben elhunyt áldoza-
tok száma így 13.385-re nőtt. Az aktív fertőzöttek
száma vasárnap 85.590, kevesebb, mint szombaton.
Az eltelt egy napban 14.859 koronavírusteszt ered-
ményét dolgozták fel, az igazolt esetek ezeknek va-
lamivel több mint 29 százalékát teszik ki. Ez idáig
4.428.071 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel
Romániában. (Agerpres)

Újabb teljes zárlat Németországban
A koronavírus-járvány gyorsulása miatt a tavaszi első
fertőzéshullám után ismét bevezetik Németország-
ban a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét
befagyasztó országos zárlatot – jelentették be vasár-
nap Berlinben. Az új korlátozásokat december 16-án
vezetik be, és legkorábban január 10-én vonják visz-
sza – mondta Angela Merkel kancellár a tartományi
kormányfőkkel folytatott megbeszélése után. A no-
vember elején bevezetett óvintézkedésekkel nem si-
került feltartóztatni a második hullámot, és
visszaszerezni az ellenőrzést a vírus terjedése felett,
így a fertőződések száma az utóbbi napokban ismét
exponenciális, robbanásszerű emelkedésnek indult –
indokolta a kancellár a karácsonyi bevásárlási szezon
végét jelentő döntést. (MTI)

Letartóztatták az Ibiza-botrány
feltételezett irányítóját

Másfél évvel az úgynevezett Ibiza-videó nyilvános-
ságra hozatala után – amely az akkori osztrák kor-
mánykoalíció bukásához vezetett – letartóztatták azt
az osztrák férfit, aki a gyanú szerint a háttérből szer-
vezte, illetve irányította az eseményeket. A letartóz-
tatásról először az osztrák Kronen-Zeitung és Die
Presse napilapok adtak hírt pénteken. A rejtett kame-
rával készült felvételek még 2017-ben készültek. A
szabadságpárti politikus, későbbi alkancellár azokon
kétes pártadományokról beszélt, és a videó végül az
ő pártvezetői és az akkori, a néppárti Sebastian Kurz
vezette osztrák koalíciós kormány bukásához és ké-
sőbb új választásokhoz vezetett. A férfit, aki az ese-
ményeket a háttérből irányította, csütörtökön fogták
el Berlinben. Az őrizetbe vétel tényét a bécsi állam-
ügyészség és a berlini rendőrség is megerősítette.
Az osztrák hatóságok már kérelmezték Julian H. kia-
datását, és várnak a berlini döntésre. A 2017-ben Ibi-
zán felvett, a német Der Spiegel és Süddeutsche
Zeitung által 2019-ben nyilvánosságra hozott videón
Strache egy állítólagos orosz oligarcha unokahúgával
tárgyalt meglehetősen ittasan kétes pártfinanszíro-
zásról, és az ennek fejében elnyerhető állami megbí-
zásokról. A volt alkancellár mindig is vitatta a
korrupciós vádakat. (MTI)

Folytatódnak az EU és a britek
tárgyalásai

Folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Királyság és
az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolat-
rendszerének feltételeiről – közölte London és Brüsz-
szel vasárnap. A bejelentés előtt Boris Johnson brit
miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke telefonos megbeszélést tartott. A
rövid egyeztetés után kiadott közös közlemény sze-
rint a két vezető beszélgetése hasznos volt, áttekin-
tették a még megoldásra váró, nagy horderejű
kérdéseket. „A több mint egy éve tartó tárgyalásso-
rozat okozta kimerültség, az eredmény nélkül lejárt
új és még újabb határidők ellenére úgy gondoljuk: je-
lenleg az a felelősségteljes megoldás, ha megtesz-
szük a még szükséges lépéseket” – fogalmaz a
közlemény. (MTI)

A szocdem párt számára hasznos tévedéseket vétő in-
tézet sem áll messze tőlük, az irányítója miniszteri rangú
kabinetvezetője volt az ország első hűvösre küldött kor-
mányfőjének, majd a 2004-es választások után a parla-
mentben is erősítette a pártot egy mandátum erejéig.

A szoci aranyfejtés hátterében az állhat, hogy a volt
vezér halála után a nagy-romániásokat felfaló párt
némi szolgálati háttérsegítséggel egy akolba terelte az
ezzel az ideológiával vezethető, még nem pártkönyvezett
szimpatizánsokat és a feléjük húzó rendszerkritikusokat,
akiknek a száma a válsághelyzetnek köszönhetően is
gyarapodhatott. A társaságnak a még a forradalom ide-
jéből a barikád túloldaláról származó tagjai sűrűsége
és a tüneményes gyorsaságú megerősödésük egyaránt
erre utal. Ez főleg nekik lehet az európai szalonképes-
ségüket nem veszélyeztető háttérbázis, de az elcsábított
törvényhozók származására úgyszintén nem kényes li-
berális konkurencia is megpróbálhat majd részesülni az
„aranyleletből” az előttünk álló parlamenti ciklusban.

Aranyos játszmák

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

2020. december 14., hétfő _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Elakadtak a koalíciós tárgyalások

Szilveszteréjszakára sem oldják fel 
a kijárási tilalmat

A 2015. november 13-i, 130 áldozatot
követelő párizsi merényletsorozat pere
2021. szeptember 8-án fog elkezdődni,
és 2022. március végéig tart – közölte
pénteken a párizsi terrorelhárítási
ügyészség.

A példátlan méretű pernek eddig 1750
felperese van, de a 110 tárgyalási napra
várnak több száz ügyvédet és újságírót
is. A Párizs szívében található Cité szi-

geten a történelmi igazságügyi palotában
már megkezdődött az 550 férőhelyes tár-
gyalóterem kialakítása.

A per eredetileg 2021. januárban kez-
dődött volna, de a koronavírus-járvány
miatt elhalasztották.

A húsz vádlott között van a merény-
letsorozatot végrehajtó terrorkommandó
egyetlen túlélője, Salah Abdeslam is,
akit négy hónapi bujkálás után Belgium-

ban tartóztattak le, Párizsban tartják
fogva.

A gyanúsítottak közül 14-en vannak a
francia vagy a belga igazságszolgáltatás
felügyelete alatt, köztük feltételezett lo-
gisztikai szervezők, a terroristákat szál-
lítók és közvetítők.

Tizenegyen előzetes letartóztatásban
várják a pert, míg hárman szabadlábon,
rendőri felügyelet alatt vannak. (MTI)

Szeptemberben kezdődik a párizsi merényletek pere

Koronavírus-fertőzést mutattak ki Alexandru Rafila mikro-
biológusnál, aki Romániát képviseli az Egészségügyi Világ-
szervezetben (WHO), és akit a parlamenti választásokon
győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) javasolt a miniszterel-
nöki posztra.

A napok óta karanténba vonult Rafila csütörtök este kö-
zölte, hogy pozitív lett a koronavírustesztje, nem sokkal az-
után, hogy a PSD országos politikai tanácsa megválasztotta a
párt miniszterelnök-jelöltjévé.

Marcel Ciolacu PSD-elnök pénteken megerősítette: to-
vábbra is Rafila számára akar kormányalakítási megbízást
kérni az államfőtől a hétfői kormányalakítási konzultáción,
amelyen Rafila nem lehet jelen.

Ciolacu Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Klaus Io-
hannis elnököt, amiért „semmibe veszi” a választói akaratot,
és „egy vesztes bandára” – a Nemzeti Liberális Párt (PNL),
az USR-PLUS szövetség és a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) alkotta jobbközép koalícióra – bízza a
kormányzást, amelynek a kormányprogramja „a hatalomért
és tisztségekért folytatott marakodásban merül ki”.

Ciolacu szerint Iohannis egy eleve működésképtelen koa-
líció, egy újabb „Demokratikus Konvenció” összetákolásánál
bábáskodik, és úgy tesz, mintha nem látná az egészségügyi
válság megoldására legkézenfekvőbb és legalkalmasabb meg-
oldást, amelynek a neve Alexandru Rafila.

A koronavírus-járvány kezdete óta televíziós szereplései
révén közismertté vált, és a PSD által éppen ezért előtérbe tolt,
a párt jelöltjeként parlamenti mandátumot is szerző Rafila az
Antena 3 hírtelevíziónak azt mondta, hogy betartotta ugyan a
maszkviselési előírásokat, de egy olyan kollégájától kapta el
a fertőzést, akivel közösen étkeztek, gyerekeik pedig együtt
játszanak.

A múlt vasárnapi választásokat az ellenzéki PSD a voksok
29 százalékát megszerezve nyerte meg, de akkor sem tud
többséget alkotni a parlamentben, ha szövetkezik a parla-
mentbe újonnan bekerült nacionalista párttal, a – bármilyen
koalíciótól elzárkózó – 9 százalékos Románok Egyesüléséért
Szövetséggel (AUR). A PSD mégis elvárná, hogy az államfő
a PSD jelöltjét kérje fel egy kisebbségi szociáldemokrata vagy
egy nemzeti egységkormány megalakítására. (MTI)

Megfertőződött a szociáldemokraták 
miniszterelnök-jelöltje



az elmúlt évekhez képest hosszabb
lesz, és a nyitvatartási program le-
rövidül. A felnőttjegy 10, a gyerek-
jegy 8 lejbe kerül, a 3 év alatti
gyermekek ingyen léphetnek a
jégre. Érdeklődésünkre, hogy egy-
szerre hány személyt engedhetnek a
jégre, Borsos Csaba, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal sajtó-
osztályának illetékese elmondta,
folyamatban van a szabályzat kidol-
gozása, a felület függvényében ha-
tározzák majd meg, hogy egy
turnusban hány személy korcso-
lyázhat úgy, hogy a távolságtartás
betartható legyen. Bár konkrét szá-
mokkal egyelőre nem tudott szol-
gálni, annyit elmondott, hogy az
előző évekhez viszonyítva minden-
képpen más szabályok lesznek. 
Januárban nyithat Maros-
szentgyörgyön a sátortetős
pálya

Marosszentgyörgyön, a Maros-
parton lévő Sörpatika mögött jól

haladnak a fedett műjégpálya mun-
kálataival, már felhúzták a sátorte-
tőt a jókora pályára, amelyet a
Székelyföldi Jégkorong Akadémia
létesített a megyeközpont szom-
szédságában. A tervek szerint a pá-
lyán elsősorban jégkorongedzéseket
és meccseket tartanak, emellett gye-
rekeknek korcsolyaoktatásra, illetve
szabadidős korcsolyázásra is lehe-
tőség lesz. Hogy mikor és milyen
körülmények között fogadják a kor-
csolyázókat, az elsősorban a jár-
ványhelyzettől függ. Sófalvi
Szabolcs, Marosszentgyörgy pol-
gármestere a napokban lapunknak
elmondta, előreláthatólag másfél
hónapon belül nyitják meg a léte-
sítményt, amely a tervek szerint ja-
nuár végétől május elejéig
működne. A szentgyörgyi jégpálya
elsősorban edzésekre szolgál,
ugyanis zárt térről lévén szó, a
nagyközönség előtt korcsolyapá-
lyaként akkor tudják megnyitni,
amennyiben a járványügyi helyzet
megengedi. Fotó:  Nagy Tibor
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Nyitás előtt a várbeli műjégpálya
(Folytatás az 1. oldalról)

Közéleti szereplők aggódnak 
az AUR parlamentbe kerülése miatt

A Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat legújabb hírlevelében
arról tájékoztat, hogy az idei
parlamenti választások nagy
meglepetést és aggodalmat
keltettek a román értelmiség
körében is, miután az ultranaci-
onalista, szélsőséges, magyar-
ellenes Románok Egyesüléséért
Szövetség (AUR) párt 9,08%-
os támogatottságban részesült. 

Az MIJSZ sajtóirodája által kiadott
közlemény szerint a Románok Egye-
süléséért Szövetség győzelme azért is
megdöbbentő, mert a szeptemberi ön-
kormányzati választásokon egy szá-
zalék körüli eredményt ért el. Ezt
követően sokakban megfogalmazó-
dott a kérdés, hogy mi áll az AUR
mögött, valamint hogy milyen hatást
fog gyakorolni a román politikára? 

A Románok Egyesüléséért Szövet-
ségre utalva David Saranga, Izrael
bukaresti nagykövete kifejezte aggo-
dalmát: „Nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy egy szélsőséges pártnak,
amelynek tagjai egy része holokauszt-
tagadó, sikerült bejutnia a parla-
mentbe”. Az AUR tagjai közé olyan
magyarellenes provokátor soviniszták
tartoznak, mint George Simion, aki
már többször is kampányolt a magya-
rok ellen, vagy Dan Tanasă, aki a szé-
kelyföldi szimbólumok és a
magyarnyelv-használat ellen tucatnyi
pert indított. 
Az AUR a mélyállam 
egy részének kreációja

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere rámutatott az AUR
által jelen lévő veszélyre: „A szélső-
séges Románok Egyesüléséért Szö-
vetség (AUR) parlamenti jelenlétét
nem szabad minimalizálni, és folya-
matosan figyelni kell arra, amit a párt
képvisel, mert az a mélyállam egy ré-
szének hivatalos álláspontja is”. Az
elöljáró továbbá felidézte, hogy az el-
múlt napokban több olyan felmérés is
készült, amelyekből arra lehet követ-
keztetni, hogy az AUR párt „labora-
tóriumban” jött létre. Többen
nyomatékosították, hogy ezt a „labo-
ratóriumot” nem Oroszországban kell
keresni, hanem Romániában. Antal
Árpád szerint mások mellett Iulian
Fota, a SRI akadémiájának vezetője,
Dan Tăpălagă, a G4 Media elemzője
és Alina Mungiu-Pippidi politikai
elemző is azt sugallták, hogy az AUR
a mélyállam egy részének kreációja.

A nyugatellenes nacionalizmus
nem megoldás Románia 
számára

Iulian Fota professzor a román
állam első olyan tisztviselője, aki ki-
fejtette, hogy az AUR párt nem hiteles
szervezet, hanem belső erők „labora-
tóriumi munkájának” eredménye. A
saját felméréseire hivatkozva Iulian
Fota részletezte: „Tudom, hová vezet
az ilyen nacionalizmus, amelyet a ro-
mánok a 19. század végén, illetve a
múlt század 30-as, 80-as éveiben
használtak. Minden alkalommal gaz-
dasági csődhöz és nemzetközi elszi-
getelődéshez vezetett. A történelem
nagyon világosan mutatja, hogy a
nyugatellenes nacionalizmus nem je-
lent megoldást Románia számára”.
„Kik ezek? Honnan kerültek
elő?”

Dan Tăpălagă, aki nagy tekintélyű
politikai elemző és újságíró, a követ-
kezőket mondja: „A nap kérdése,
hogy kik ezek? Honnan kerültek elő?
Ki találta ki őket, és milyen céllal?
Hogy volt lehetőségük így növekedni,
dagadni a föld alatt, szinte észrevétle-
nül átcsúszni a kampányban a radar
alatt, és így egy szélsőjobboldali párt-
tal ébredtünk a parlamentben, amely
legionárius, misztikus, etnikai, ide-
gengyűlölő, magyar- és nyilvánvalóan
nyugatellenes víziókat vall?”

Tăpălagă kifejezetten aggasztónak
tartja, hogy az AUR olyan, mint egy
belső laboratóriumi alkotás, amelynek
karaktereit a rendszer az elmúlt idő-
ben a székelyföldi magyar radikaliz-
mus ellensúlyozására használta. Úgy
tűnik, hogy Dan Tanasă legtöbbször
parancsra cselekszik, amikor hazafias
akciókat szervez az Úzvölgyében
vagy több tucat pert indít a magyar
polgármesterek ellen, de ezeket mind
Bukarestből, nem pedig Moszkvából
érkező utasításra teszi.

Az újságíró összegezte, hogy az
AUR olyan Romániának, mint ami-
lyen a Jobbik volt Magyarország szá-
mára, az AfD Németországnak, a Liga
Olaszországnak, a Le Pen Franciaor-
szágnak vagy az FPO Ausztriának.
Meg kell jegyezni azonban, hogy a
Románok Egyesüléséért Szövetség-
nek (AUR) nincs egy karizmatikus
vezetője, hanem inkább egy rendszer
általi alkotásnak tűnik. (mózes)

December 10-én, csütörtökön délután közúti
balesethez Mezőméhesre riasztották a Maros Me-
gyei Vészhelyzeti Felügyelőség sármási egysé-
gét. Gabonaszállító teherautó és személygépkocsi
ütközött, ez utóbbi az út menti árokba borult. A
rohammentősök szabadították
ki a személyautóban rekedt 25
év körüli férfit.

December 11-én, pénteken a
reggeli órákban Nagyernyében
eddig tisztázatlan körülmények
között hagyta el az úttestet egy
személyautó, és borult az út
menti árokba. A balesethez a
marosvásárhelyi tűzoltóegysé-
get riasztották. A személyautó-
ból feszítővágóval emeltek ki
egy 85 éves férfit. A járműből
két személynek a tűzoltók ér-
kezéséig sikerült kiszabadulni,
ők kisebb sérüléseket szenved-
tek. 

Ugyancsak péntek reggel, a
nagyernyei balesettel egyidejű-
leg, nyolc óra körül Marosvá-
sárhelyre, a Remeteszegi
utcába hívták a tűzoltókat egy
kigyulladt parkoló személyau-
tóhoz. Áldozatokról nem érke-
zett jelentés – tájékoztatott
Dan Petru Daniel, a Horea
vészhelyzeti felügyelőség szó-
vivője.

December 11-én, pénteken
a déli órákban Marosszent-
györgyön, két jármű ütközé-
sét követően, egy
személyautó fennakadt a sá-
velválasztó korláton. A rend-
őrségtől kapott hiányos

információk szerint mindkét jármű vezetőjét
tesztelték, de a szonda egyiküknél sem mutatott
alkoholfogyasztásra utaló értéket. A Facebook
közösségi oldalon közzétett fotó alatti beírások-
ban szemtanúk magyarázták a baleset körülmé-
nyeit, miszerint egy teherautó hátulról belement
a személyautóba, az pedig az ütközést követően
akadt fenn a betonkorláton.

Balesetek
Árokba borult, betonkorláton akadt…

Pálosy Piroska

Szászrégeniek figyelmébe!
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal a polgárok tudomására hozza, hogy december 14-étől az Ál-

lomás és a Folyó (Gării-Râului) utcák kereszteződésétől az Állomás és Axente Sever utcák keresz-
teződéséig a négysávos úton a Folyó utca irányából az Axente Sever felé két sávon lehet közlekedni. 

Ugyanakkor felszámolják az Állomás-Axente Sever utcák kereszteződésénél levő körforgalmat,
elsőbbségük azoknak lesz, akik a Sós (Sării) utca irányából a Herbus (Ierbuşului) utca felé tartanak.
Akik az ellentétes sávon a vasútállomás felől érkeznek a kereszteződésbe, elsőbbséget kell adjanak.
Ide forgalomirányító táblát is felszereltek. 

Megértésüket köszönjük, és elnézést kérünk a kellemetlenségért! 

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya 

Fotó: ISU



A marosvásárhelyi George Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem (MOGYTTE) az
egyetlen olyan intézmény, ahol a közel más-
fél milliós erdélyi magyarság az anyanyelvén
képezhetné gyógyítóit. Jogelődjét 1945-ben
– a párizsi béketárgyalások előtt – királyi ren-
delettel, kizárólag a magyar nyelvű orvos- és
gyógyszerészképzésre hozták létre az oszt-
rák–magyar kiegyezés után alapított kolozs-
vári intézmény helyett. A MOGYE több mint
másfél évtizedig csak magyar nyelven műkö-
dött, országos és nemzetközi hírnévre tett
szert, de 1962-ben a Román Kommunista
Párt Politikai Bizottsága telefonon elrendelte
a román tagozat létrehozását. A kétnyelvű ok-
tatás bevezetése ürügyén erőszakos elromá-
nosítás kezdődött, magyar nyelven csak
előadásokat lehetett/lehet tartani, a gyakorla-
tok, szemináriumok, diplomavizsgák kizáró-
lag román nyelven folyhattak/folyhatnak.
Sajnos, a nacionál-kommunista diktatúra
alatti „vívmányok” ma is léteznek. 

Az anyagi gondokkal küszködő marosvá-
sárhelyi Petru Maior Egyetem és a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
egyesülésével létrehozott intézmény a ma-
gyar nyelvű anyanyelvi oktatás „elkötelezett”
hívének, Leonard Azamfirei rektornak a kez-
deményezésére „kell magyar informatikus”
jelszóval az idei tanévben elindította a teljes
körű magyar nyelvű állami informatikuskép-
zést. Az új karon az előadások és a laborgya-
korlatok egyaránt magyar nyelven zajlanak.
Mindezt a magyar oktatók (sokan közülük a
Sapientia egyetem volt káderei) külön ki-
hangsúlyozták a szeptember 4–6-i kolozsvári
Krónikában közölt rekláminterjúban.

A marosvásárhelyi magyar nyelvű mű-
szaki képzés elindítását harminc éve, már
1990-ben kezdeményezte Hollanda Dénes
professzor, miután a román tanügyminiszter-
helyettes expressis verbis kijelentette, ma-
gyar nyelvű műszaki képzés semmiképpen
sem indítható Marosvásárhelyen. Annak ide-
jén, amikor a professzor előállt ezzel a javas-
latával, a kis lépések politikája mellett
elkötelezett, rövidlátó RMDSZ-vezetés dur-
ván elhatárolódott tőle!? Az alapítást kezde-
ményező Hollanda Dénes alapító dékán és
Dávid László jelenlegi rektor szerint a ma-
gyar nyelvű állami egyetemi műszaki képzés
bukaresti/marosvásárhelyi elutasítása veze-
tett a Sapientia egyetem megalakításához.
Sokan elfelejtették, hogy kezdetben az
RMDSZ csúcsvezetése nem támogatta a Sa-
pientia megalapítását.

A tanügyi törvényt (i)gazságszolgálta-
tási segédlettel szabotálják

Kilenc éve, 2011 januárjában elfogadták az
1-es számú román oktatási törvényt. A jog-
szabályban kijelölt három multikulturális
egyetemnek előírták: a kisebbségek az egye-
tem keretében létrehozandó önálló tagozatok-
ban (ún. oktatási vonalakban) saját maguk
szervezhetik meg a teljes körű anyanyelvi ok-
tatást. Két másik multikulturális egyetem (a
kolozsvári Babeş–Bolyai és a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem) a törvény kisebbségi
rendelkezéseit tiszteletben tartva alkotta meg
egyetemi chartáját (alapszabályzatát). A
MOGYE kétharmados román többségű sze-
nátusa az egyetemi autonómiára hivatkozva
elutasította az anyanyelvi oktatás kiterjeszté-
sére vonatkozó rendelkezések alkalmazását.
A jelenleg is hatályos egyetemi charta előírá-
sai szerint a tananyag 30 százaléka magyar,
70 százaléka pedig román nyelven sajátítható
el. Felháborító és megalázó, hogy az előadá-
sokon az orvosin, fogorvosin és a gyógysze-
részetin magyarul leadott tananyagot a
szemináriumokon, a gyakorlatokon csakis
román nyelven lehet számonkérni.

A többször módosított egyetemi charta ki-
lenc évvel a tanügyi törvény megjelenése
után sem tartalmazza az oktatási törvény 135.
szakaszának kógens rendelkezéseit, amelyek
a „multikulturális” egyetemeken előírják a
teljes körű anyanyelvhasználatot. Ezért a jog-
szabály 128. szakasza értelmében most is
fennáll a törvénytelen előírásokat tartalmazó
egyetemi charta abszolút semmissége. Ennek
kimondására – közigazgatási bírói eljárásban
– egyetlen román bíróság sem volt hajlandó,
megalapozott panaszainkat mind Marosvá-
sárhelyen, mind Bukarestben rendre elutasí-
tották. Ezek az ítéletek rávilágítanak a
hivatalosságok által magasztalt romániai jog-
államiság álságosságára.
Az akkreditációs bizottság gyászos
szerepe

A perek sorozatát indító Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
(RMOGYKE) és a Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség (MMDSZ) képviseletében
közigazgatási bírói úton azt is megpróbáltam
elérni, hogy állapítsák meg, az akkreditációs
bizottságnak, a Romániai Felsőoktatás Minő-
ségét Biztosító Ügynökségnek (ARACIS) ki-
zárólag a marosvásárhelyi orvosi egyetem
számára megalkotott szabálya (sztenderdje)
érvénytelen, semmis.

Miről is van szó? Az ARACIS sikertelenül
peresített jogfosztó szabálya kimondja, hogy
ha az egészségügyi alapképzés nem románul,

hanem más nyelven történik, akkor a diák–
páciens viszonylatban és a klinikai gyakorlati
képzés során csak a román nyelvet lehet hasz-
nálni. A klinikai gyakorlatra vonatkozó tiltást
a MOGYE szenátusának román kétharmada
kiterjesztette a preklinikai gyakorlatokra, sze-
mináriumokra és a diplomavizsgákra is. Az
egyetemi charta megfogalmazása szerint az
„ARACIS-szabályozásnak megfelelően” a
magyar nyelvű előadásokon kívül minden
más tevékenység kizárólag románul folyhat. 

A Leonard Azamfirei örökös rektor által
aláírt periratok kerek perec kimondják: az a
tény, hogy az elméleti oktatáson kívüli tevé-
kenységek, vagyis a gyakorlatok, szeminári-
umok, záróvizsgák nyelve a román,
egyáltalán nem diszkriminálja a magyar ok-
tatást (!?) (Csak halkan jegyzem meg, hogy
az Országos Diszkriminációellenes Tanács
elnöke, Asztalos Csaba és másik magyar
tagja, Haller István kitűnően megindokolt kü-
lönvéleményben cáfolta ezt az állítást, mind-
hiába. Daniel Funeriu, a törvényt kidolgozó
tanügyminiszter pedig megtagadta a jogsértő
charta jóváhagyását!) Jellemző, hogy a perek
során a rektor azzal is érvelt, hogy sok ma-
gyar diák olyan előrelátó, hogy eleve a román
tagozatra iratkozik be… 

Véleményét ismerve, meglepődve olvas-
tam Szilágyi Sándor Miklós informatikuspro-
fesszor és társai által a Krónikának adott
interjút, amelyben MOGYTTE keretében in-
dított teljes körű magyar nyelvű informati-
kusképzés kapcsán kifejtették az anyanyelvi
oktatás előnyeit, mondván, „a hatékony foga-
lomalkotás anyanyelven sajátítható el legin-
kább”. Ezek szerint a hallgatólagosan
elfogadott angol nyelvű orvos/gyógyszerész
gyakorlati képzés mellett elindulhatott a hi-
vatalosan engedélyezett magyar nyelvű infor-
matikai gyakorlati képzés. Ennek bevezetése
jogi precedenst, új hivatkozási alapot terem-
tett. Mégsincs előrelépés, az orvosin-gyógy-
szerészetin továbbra sem alkalmazzák a
tanügyi törvény vonatkozó rendelkezéseit,
noha régiónkban egy orvos/gyógyszerész
esetében sokkal fontosabb és gyakoribb a
magyar nyelv használata, mint egy számító-
gépesnél… Az egyetem szenátusa, rektora
egyszerűen tiszteletben kellene tartsa az al-
kotmány és a tanügyi törvény által biztosított
jogainkat az anyanyelvünk használatára. Az
informatikai kar beindításakor biztosított ma-
gyar gyakorlati képzés azt a régi állításunkat
igazolja, hogy a magyar nyelvű gyakorlati
képzést az egyetemi charta jelenlegi formá-
jában is lehetővé teszi. Arra is sokan felhívták
a figyelmet, hogy a magyar gyakorlatok til-
tása következtében egyre inkább sorvad a

megcsonkított magyar oktatási vonal, hiszen
magyar csoportok hiányában nincs szükség
magyar tanársegédekre, előléptetés esetén
pedig nincs kikből választani stb.
Mi a megoldás?

Ha a preklinikai és laboratóriumi magyar
gyakorlatok visszaállítását továbbra is meg-
gátolja az egyetem vezetése, ismételten hang-
súlyozom, két megoldási lehetőség
kínálkozik. Az általam elgondolt egyik meg-
oldási lehetőség: a koalíciós tárgyalásokon
megfelelő jogi érvek felsorakoztatásával el
kellene érni, hogy a kormány módosítsa az
orvos- és gyógyszerészképzésre kiszabott
ARACIS-sztenderdet úgy, hogy az oktatási
törvény 135. szakaszának megfelelően a mul-
tikulturálisnak mondott egyetemen tegye le-
hetővé a klinikai gyakorlatoknak az elméleti
oktatás nyelvén való megtartását is. Ez eset-
ben az egyetemi szenátus és a rektor nem
akadályozhatnák meg a teljes körű magyar
oktatás visszaállítását, mivel az egyetemi
charta erre a sztenderdre hivatkozva tiltja –
az előadásokon kívül – a magyar nyelv hasz-
nálatát. Amennyiben e módosítást politikai
alkukkal nem sikerül elérni, nem marad más,
mint a MOGYTTE-n kívüli magyar orvos- és
gyógyszerészképzés létrehozása. (A gyógy-
szerészeti kart szinte azonnal át lehet költöz-
tetni a marosvásárhelyi Sapientia egyetem
marosvásárhelyi campusára.) Ami az orvos-
képzést illeti, annak sapientiás beindítása vi-
szont igen költségigényes, mert szükség lesz
egy oktatókórházra is. Ezt a jelentős nemzet-
politikai befektetést az 1990-es fekete márci-
usi helytállása miatt a román hatalom által
oly sokat rugdosott marosvásárhelyi magyar-
ság megérdemli. Még egy gyakorlati érv: az
anyanyelven történő egészségügyi ellátás az
egész erdélyi magyarságot (is) szolgálná.
Egyetértek dr. Ábrám Zoltán professzor ok-
fejtésével, Kolozsvárt elvesztettük, de ha –
ahogy egyesek javasolják – Csíkszeredában
vagy valahol máshol építenék fel a magyar
kórházat, akkor Marosvásárhely is az egykori
erdélyi magyar központ sorsára juthat. Tuda-
tosítsuk, Marosvásárhelyen nem csak az
anyanyelven történő erdélyi egészségügyi el-
látás jövője forog kockán! Húsz év után újra
magyar polgármester vezeti városunkat, Soós
Zoltán újraválasztását is nagyban elősegítené
a kórházépítés, hiszen abban természetesen
nemcsak magyar nemzetiségű szavazókat,
hanem románokat és másokat is gyógyítaná-
nak. Marosvásárhely felemelkedése az erdé-
lyi együttélés pozitív mintájává válhatna.

Marosvásárhely, 
2020. december 8.

Kincses Előd
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A teljes körű romániai magyar orvos- és gyógyszerészképzés 
felettébb szükséges voltáról

A Hagyományok Háza nem hagyományos betleheme
A kisded jászolánál

Nagy gonddal készítette el saját betlehemét a Hagyományok Háza. A műhely-
munkáról a közmédia is részletesen beszámolt vasárnap a Folkudvar című mű-
sorban. A kezdeményezés részleteit Legeza Márta, az intézmény közművelődési
munkatársa foglalja össze.

„A Hagyományok Háza idén saját betlehemet készített. A műhelymunka koor-
dinátoraként a kézműves szakoktatókat és tanítványaikat vontuk be a munkába.
Így az elkészült betlehem kilenc ügyes alkotó kezét dicséri. Nagyon nagy élmény
volt számomra a csapatban dolgozni, hiszen mindenki lelkesen sajátjának érezte
az ügyet. Természetesen én sem tétlenkedtem, számomra is jelentős feladatot je-
lentett összefogni a csapatot; összehangolni a különféle anyagokat, színeket, for-
mákat, textúrákat. 

A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legelterjedtebb és legismertebb
színjátékszerű szokása a Kárpát-medencében. Többszereplős, dramatikus játék,
amelynek legfőbb kelléke a templom vagy barlang alakú betlehem, amit többnyire
házilag, néhol asztalossal készíttettek. A betlehem mérete változó volt, nemegy-
szer a méteres magasságot is elérte, sőt meghaladta. Számos példa állt előttünk,
de mi egy különleges, egyedi betlehemet kívántunk készíteni. Alkotásunk eléri
az egyméteres magasságot, egy asztalos készítette el a zárható-kitáruló szárnyat.
Középen található a Szent Család az állatokkal, a háromkirályok, a három pásztor.
Nem ragaszkodtunk a hagyományos formához, olyan együttest képzeltünk el,
amiben sokan lelik örömüket. Közös, élettel teli, kedves alkotásra, együtt gon-
dolkodásra törekedtünk, az ötleteket közösen megvitattuk. Olyan fontos szem-
pontokat vettünk figyelembe, mint a hordozhatóság, a hosszú élettartam s a
tárolhatóság. Így az elkészült munkát a Magyar Állami Népi Együttes – akár egy
betlehemes játék kellékeként is – használhatja útjai során. Sajnos, a járvány miatt
online tudjuk bemutatni művünket, a videóban megszólalnak az alkotók, s mű-
helytitkokat osztanak meg a nézőkkel. Bízunk benne, hogy jövőre a látogatók
személyesen is megtekinthetik a betlehemet az intézmény átriumában.”

Az online változat karácsony előtt tekinthető meg a Hagyományok Háza hon-
lapján: https://hagyomanyokhaza.hu/hu



   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________ 2020. december 14., hétfő

„Engem minden érdekel” 
Sikeres tehetségkibontakoztató program ovisoknak 

A Lurkó-kuckó Egyesületet azzal a céllal hoztuk létre
2012-ben, hogy széles körű oktató-nevelői szolgáltatást biz-
tosítsunk különféle korosztályú gyermekeknek. Ilyenek a 
tanórákon kívüli kompetenciafejlesztések, gyógypedagógiai
fejlesztés, logopédiai terápia, szabadidős tevékenységek.
Igyekszünk felmérni az igényeket, és azoknak megfelelően
alakítani programjainkat. Működtetünk délelőtti játszóházat
piciknek, fogadunk gyermekeket iskola utáni programra,
szervezünk vakációs programokat ovisoknak és kisiskolások-
nak, illetve voltak már különféle projektjeink óvodások és
kisiskolások, illetve szülők részére (pl. Magyar vagyok, jó ez
nekem, Szülők iskolája, Népi hagyományok ápolása).

A Magyar vagyok, jó ez nekem mottójú programsorozat si-
kerén felbuzdulva, és annak pozitív hozadékait elemezve
döntöttünk úgy, hogy kihasználunk egy újabb pályázási le-
hetőséget. 2019 szeptemberében nyújtottuk be pályázatunkat
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti Te-
hetség Program keretében A hazai és határon túli óvodai te-
hetségkibontakoztató programok támogatása című
programra. Egyedi címet kellett adni, így lett ez az Engem
minden érdekel, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy ez az
a korosztály, amelynek gyermeke nyitott szemmel, füllel és

szívvel jár. Szóval minden érdekli, amit neki jól tálalnak.
Épp egy éve, hogy karácsonyi ajándékot kaptunk (akkor

született döntés a pályázatok elbírálására) az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától, hiszen az Óvodások tehetségfejlesz-
tése programba beadott pályázatunk pozitív elbírálásban és
részleges támogatásban részesült. A Népújság hasábjain is ol-
vasható volt a felhívás a programra 2019. január 9-én.

Olyan gyermekek részére vállaltunk 30 foglalkozásból álló
fejlesztést, akik érdeklődnek a zene és képzőművészet iránt,
5-6 évesek, illetve szüleik bevállalják, hogy szívesen elhoz-
zák őket a foglalkozásokra, játszásra, fejlesztésre. A prog-
ramban átlagosan 15 gyermek vett részt három pedagógus
irányításával.

A tehetséggondozást komplex fejlesztésként képzeltük el.
Ennek megfelelően választottunk ki három területet: zenei
készségek fejlesztését, és ezen belül a ritmikát, a szép tiszta
éneklést, a zenei ízlés fejlesztését; a képzőművészeti tevé-
kenységek általi fejlesztést, ezen belül a kreativitást, finom-
motorikát, szépérzéket és önkifejező készséget, a
személyiségfejlesztést és az együttműködő készség fejlesz-
tését az önismeret és önbizalom növelése által, valamint a
szociális kompetenciák fejlesztését drámajátékok, élménype-
dagógiai módszerek és a koordinációs készség fejlesztése
által.

Olyan szociális légkör teremtése volt az elsődleges célunk
és feladatunk, ahol a gyermek ki tud bontakozni, ki meri fe-
jezni önmagát, ki mer próbálni eszközöket, technikákat, új-
donságokat. A zenei fejlesztést élményszerűvé tették a
ritmushangszerek, a hangtubusok, színes csengők és más esz-
közök (pl.: színes papírok, zenei audíciók és aláfestések stb.).
A színes kotta módszerével sikerült különféle dallamok leol-
vasása és leéneklése, ritmizálása. Nagy hangsúlyt fektettünk
a népi játékokra, illetve a mozgásra. A foglalkozásokat drá-
majátékos tevékenységekkel fűszereztük.

A tehetségfejlesztő programban fontosnak tartottuk a részt
vevő gyerekek egyéni sikerét, fejlesztését élményközpontú
módszerekkel, illetve a gyerekek további motivációjának
megalapozását, a szülők és pedagógusok figyelmének felhí-
vását arra, hogy csakis munkával érhető el eredmény, hogy
célunk és kötelességünk a minél alaposabb fejlesztése azok-
nak, akiket ránk bíztak.

Az egész tevékenységsorozatot végigkísérte a zene, fontos
helyet foglalt el nemcsak az ének-zene foglalkozások, hanem
a képzőművészeti tevékenységek során is, amikor zenei anya-

got használtunk a gyakorlati tevékenységek alatt (háttérze-
neként). A drámafoglalkozásoknak is szerves része volt a
zene és a képzőművészeti – egyéni vagy csapatban történő –
alkotás.

A személyiségtényezők fejlesztése elsősorban a drámajá-
tékok segítségével valósult meg. Olyan foglalkozásokat ter-
veztünk, amelyek kimondottan az ön- és társismeretet
szolgálták. A szituációs és szimulációs játékok is egymásra
épülve, jól megszerkesztett rendben kerültek be a foglalko-
zásokba. Tudjuk, hogy a játék az, ami a korosztály sajátja.
Ezekben a játékokban az együttműködés, az önmagam ké-
pességeinek és a társaimnak a megismerése alapfeltétel. A
játékhelyzet pedig hozza magával. A foglalkozásainkról kis-
filmeket, illetve képeket készítettünk, és ezeket a zárt, ebből
a célból létrehozott Facebook-csoportban minden alkalom-
mal közzétettük.

A járványhelyzet miatt sajnos voltak nehézségeink is, hi-
szen márciusban meg kellett szakítanunk a találkozásokat,
ezt a programot pedig digitálisan nem tudtuk volna tartani.
Szeptemberben kezdtük újra, miután engedélyt kaptunk a
programidő meghosszabbítására.

A nagy zárótevékenységet (bemutató a tanultakból, kiál-
lítás) ugyan elmosta a jár-
ványzárlat, ennek ellenére
meghitt együttlét volt az ud-
varon, szabad téren átadott
és átvett oklevelek pillanata
és az elköszönés.

Végezetül álljon itt né-
hány szülői reflexió:

Kuszálik Anna: „Tartal-
mas, értékes program volt,
sokat fejlődtek a gyerekek,
változatos foglalkozás volt
minden héten, a ritmusgya-
korlatokat különösen érté-
keltük, jó felkészítőnek is
tekintjük a Művészeti Isko-
lába való bejutáshoz. Na-
gyon köszönjük”.

Bajcsi Erika Éva: „Na-
gyon köszönjük a lehetősé-
get, hogy ilyen csodás
programban vehettünk részt.
Hasznos, értékes foglalko-
zássorozat volt, látszik a fej-
lődés a gyerekeken”.

Bartha Orsolya: „…Nagy
szeretettel járt a lányom erre
a tartalmas tevékenységre.

Mindig élményekkel tele, feltöltődve jött ki és mesélte el a
történteket. Az alkotásokra is büszke volt, büszkén mutatta
otthon nagyszüleinek. Szívesen nézte vissza a képeket, fil-
meket, amelyeket a tevékenységek után megosztottak. Bár-
mikor szívesen venne részt hasonló tevékenységeken.
Kívánok kitartást, lendületet, reményteljes napokat és jó
egészséget a csapatnak!”

Szakács Tímea: „Hálás köszönet, hogy részesei lehettünk
a tartalmas foglalkozásoknak, kreatív, élménydús tevékeny-

ségeknek. Kislányom mindig nagy lelkesedéssel várta a
Lurkó kuckós napokat, és ragyogó tekintettel jött haza. Játé-
kos fejlesztés kitűnő csapattal. Köszönjük szépen!”

Székely Szemida: „Köszönjük e különleges, értékes lehe-
tőséget. Büszkék vagyunk gyerekünkre, és hálával tartozunk
azoknak, akik elképzelték, kigondolták és odaadóan levezet-
ték a tehetségfejlesztő programot. A tehetség akkor válik ér-
tékessé, ha hasznosítjuk. Örülünk, hogy ez a program
lehetővé tette ezt gyerekünk számára”.

Veress Izabella: „Nagyon szépen köszönjük, hogy részt ve-
hettünk ezen a csodálatos programon. Új barátokat szerez-
tünk. Nagyon hasznos volt, nagyon sokat tanultunk. Legyen
folytatás! Bármikor szívesen részt veszünk hasonló tevékeny-
ségeken”.

Sárosi Ágota: „Hálásan köszönöm, hogy részt vehettünk
ezen a programon. Ádám pont akkor elég stresszes volt, nem
akart óvodába menni, nem akart sportolni, sehova nem akart
menni, csak otthon ülni, és a szüleivel lenni. Folyamatosan
sírt és ordított, amikor vittük valahova. Még a nagyszülőkkel
sem igazán maradt. Mindig azt mondta, hogy az a baj, hogy
nem akar távol lenni tőlünk, mert nagyon hiányol minket.
Hathétnyi borzalom volt. És pont akkor indult ez a program.
Az elején még a váróban is ott kellett maradnunk, többször
kijött és ellenőrzött, hogy bent vagyunk-e, nem hagytuk-e ott.
Aztán lassan-lassan már egyre jobban alkalmazkodott, szí-
vesen ment a foglalkozásra, egyre lelkesebb lett, már az sem
volt gond, ha mi közben eljöttünk. És végre óvodába is szí-
vesen ment, és nem volt már tragédia. Nagyon szívesen vé-
gezte a különböző feladatokat, mesélt, büszkén mutatta, hogy
mit csinált. Bánjuk nagyon, hogy vége lett. Feloldódott, meg-
értette, hogy nem hagyjuk el, új barátokat szerzett, már nem
volt az a szorongás benne, mint azelőtt. Nagyon köszönjük a
lehetőséget!”

Imre Tekla gyógypedagógus, Lurkó-kuckó Egyesület
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A sereghajtó Budapest Honvéd gól nélküli
döntetlenre játszott a Kisvárda otthonában a lab-
darúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szom-
bati játéknapján. A hazaiak immár hét meccs óta
veretlenek a bajnokságban – sorozatban harmad-
szor játszottak 0-0-t –, a kispestiek pedig nyolc
mérkőzés óta nyeretlenek.

A házigazdáknál koronavírusos megbetege-
dése után visszatérhetett a kispadra a vezető-
edző, Supka Attila, a vendégeknél pedig a hét
közben menesztett Bódog Tamás helyett már az
a Pisont István irányított, akivel az előző szezon-
ban Magyar Kupát nyert a csapat.

Az első félidőben a mezőnyjáték dominált,
némi kisvárdai fölénnyel. Helyzetek csak el-
vétve alakultak ki, az egyik oldalon Melnyik két
átlövése jelentett veszélyt, míg a hazai kapu előtt
Eppelnek volt egy elpuskázott lehetősége. A já-
tékrész utolsó harmadában rengeteg hiba tarkí-
totta a játékot.

A szünet után aktívabbá váltak a fővárosiak,
többet támadtak, a házigazdák pedig kontrákkal
próbálkoztak. Ezek sokszor veszélyt jelentettek
Tujvel kapujára, de vagy a hálóőr hárított, vagy
célt tévesztettek a kisvárdaiak. A hajrában mind-
két csapat hajtott a győztes gólért, de ez végül
nem született meg, így maradt a döntetlen.

Gól nélküli döntetlen Kisvárdán

Néhány forduló óta, bárki legyen is
az ellenfél, mezőnyfölényben játszik a
Sepsi OSK a labdarúgó 1. ligában, még
ha az eredmény ezt nem is mindig iga-
zolja. A medgyesi mérkőzésen azonban
egy pillanatig sem volt kétséges a győz-
tes kiléte.

Az első félidőben gyakorlatilag egy-
kapuzást láthattak a tévénézők, ha már
a helyszínen nem lehettek. A három-
széki alakulat megszállta a középpályát,
és folyamatosan nyomás alatt tartotta
Buzbuchi kapuját, bár olyan igazán
nagy helyzeteket nem tudott kialakítani.
Azonban szabálytalanságokra kénysze-
rítette az ellenfelet, és két remekbe sza-
bott szabadrúgásgól után 2-0-s előnnyel
mehetett az öltözőbe. Előbb Vașvari volt
eredményes, akinek a 35 méteres pontos

és erős lövését a medgyesi kapus csak
későn látta meg, majd közvetlenül a
szünet előtt Petrila csavart a fal fölött a
bal felsőbe egy 17 méterről megítélt
szabadrúgásból.

Amint az várható volt, szünet után a
medgyesiek voltak aktívabbak, tekintve,
hogy nem volt veszítenivalójuk. Az OSK
kissé túl visszafogottan kezdett, és ez két-
szer is veszélybe sodorta Niczuly kapu-
ját. Az 56. percben Butean beadása a két
kapufa illesztésére esett, három perccel
később pedig a háromszéki kapus védte
Pambou éles lövését. A folytatásban
azonban néhány ordító helyzet maradt ki
Buzbuchi kapujánál. A 63. percben Fl.
Ștefan gyönyörű egyéni akció során a
félpályáról egész a kapu előteréig vitte,
azonban 8 méterről csúnyán fölé durran-
tott. Aztán ugyanő tálalt Achahbar elé,
aki hatalmas lyukat rúgott a tizenegyes
pont tájékán, míg a 73. percben Aganović

lövését hárította a medgyesi kapus. A 80.
percben maradt ki a Gaz Metan legna-
gyobb lehetősége. Cardoso fejesébe 
Niczuly beleért, a labda pedig magas ívet
leírva a kapuba tartott, azonban Fl. Ștefan
és a visszatérő Niczuly nagy üggyel-baj-
jal tisztáztak a vonalon Valente elől.
Végül a remekül játszó Fl. Ștefan a har-
madik szentgyörgyi gólnál is fontos sze-
repet játszott. Könnyedén megverte a bal
oldalon a védőket, beadásából Aganović
elé került a labda, utóbbi kicselezte a rá-
támadó védőt, és ballal a hosszú lapos
alsó sarokba lőtt.

Noha jócskán benne járunk a decem-
berben, a bajnokságnak esze ágában
sincs szünetet tartani. Még az idén két
forduló van műsoron. A Sepsi OSK csü-
törtökön fél hattól játszik legközelebb,
amikor az Aradi UTA-t fogadja, majd
jövő hétfőn a FCSB otthonába lá-
togat.

Magabiztos Sepsi-siker Medgyesen

Fotó: Pro Sport

Szerkeszti: Farczádi Attila

A magyar csapatot irányító Marco Rossit holtversenyben a
világ 9. legjobb szövetségi kapitányának választotta a labdarúgás
történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet
(IFFHS). 

Az olasz szakember kijuttatta a magyar válogatottat a jövő évi
Európa-bajnokságra, illetve a Nemzetek Ligájában felkerült vele
az élvonalba. Rossinak is köszönhetően a magyar válogatott egy
év alatt 44 pontot szerzett és 12 helyet lépett előre a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján, így 2020 legtöbbet
fejlődött csapata volt.

Az 56 éves Rossi előkelő társaságba került. A 2018-as világ-
bajnoki győzelmét követően idén újra a francia Didier Deschamps
nyert 100 ponttal, őt mindössze öt pont lemaradással követte a vi-
lágranglista-vezető belgák spanyol edzője, Roberto Martinez. A
harmadik ugyanakkor Luís Enrique, a spanyol, a negyedik holt-
versenyben Tite, a brazil és Fernando Santos, az Európa-bajnok
portugál; a hatodik Roberto Mancini, az olasz, a hetedik Djamel
Belmadi, az algériai, a nyolcadik pedig Joachim Löw, a német vá-
logatott szövetségi kapitánya lett. Rossihoz hasonlóan öt pontot

kapott Gareth Southgate, a vb-ne-
gyedik angolok szakvezetője,
Andrij Sevcsenko ukrán, Markku
Kanerva finn, valamint Oscar Ta-
barez uruguayi szövetségi kapi-
tány.

„Ez nagyon váratlanul ért. Ha-
talmas megtiszteltetés a 2020-as
év legjobb szövetségi kapitányai
között szerepelni ilyen kiváló
szakemberek között” –  fogalma-
zott közösségi oldalán a szakve-
zető.

A klubedzőknél a Bayernt irá-
nyító Hans-Dieter Flick végzett
az élen, aki Ottmar Hitzfeld, Jupp
Heynckes és Jürgen Klopp után a
negyedik németként nyert.

Marco Rossi a világ 9. leg-
jobb szövetségi kapitánya

Bálint Zsombor

Eredményjelző
* 1. liga, 12. forduló: Jászvásári CSM Po-

litehnica – Kolozsvári CFR 0-2, Gyurgyevói
Astra – Chindia Târgoviște 0-0, CSU Cra-
iova – Medgyesi Gaz Metan 3-1; 13. forduló:
FC Botoșani – Gyurgyevói Astra 1-1, Buka-
resti Dinamo – Jászvásári CSM Politehnica
4-1, Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK 0-3, Chindia Târgoviște –
Konstancai Viitorul 1-1.

* 2. liga, 13. forduló: Kolozsvári Univer-
sitatea – Temesvári Ripensia 1-0; 15. forduló:
Temesvári ASU Politehnica – Bukaresti
Rapid 0-2, Kolozsvári Universitatea – Dună-
rea 2005 Călărași 2-1. Az élcsoport: 1. Uni-
versitatea Craiova 30 pont, 2. Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii 26, 3. Bukaresti Rapid 26.

Eredményjelző
* NB I, 13. forduló: Budapest Honvéd – MTK Budapest 2-2,

Paksi FC – MOL Fehérvár FC 1-0; 14. forduló: Kisvárda Master
Good – Budapest Honvéd 0-0, Ferencvárosi TC – ZTE FC 2-0,
MOL Fehérvár FC – Budafoki MTE 4-1, Újpest FC – Puskás
Akadémia FC 1-2.

* NB II, 19. forduló: Aqvital FC Csákvár – Szolnoki MÁV
FC 2-2, Kolorcity Kazincbarcika SC – Szeged-Csanád Grosics
Akadémia 0-1, Nyíregyháza Spartacus FC – FC Ajka 1-2,
Szombathelyi Haladás – Debreceni VSC 0-0, Soroksár SC –
Pécsi MFC 2-2, Szentlőrinc – BFC Siófok 1-0, Békéscsaba
1912 Előre – Gyirmót FC Győr 0-1, WKW ETO FC Győr –
Vasas FC 0-1, Dorogi FC – Kaposvári Rákóczi FC 3-0, Debre-
ceni EAC – Budaörsi SC 2-3; 20. forduló: Kolorcity Kazinc-
barcika SC – Vasas FC 1-2, Budaörs – Debreceni VSC 3-4,
Dorogi FC – Pécsi MFC 0-4, Békéscsaba 1912 Előre – Szeged-
Csanád Grosics Akadémia 4-1, DEAC – Soroksár SC 1-0, Aq-
vital FC Csákvár – Gyirmót FC Győr 2-1, WKW ETO FC Győr
– FC Ajka 3-1, Nyíregyháza Spartacus FC – Kaposvári Rákóczi
FC 1-0, Szentlőrinc – Szolnoki MÁV FC 0-0, Szombathelyi Ha-
ladás – BFC Siófok 2-0; 21. forduló: BFC Siófok – Budaörs 2-
1, Szolnoki MÁV FC – Szombathelyi Haladás 2-0, Soroksár SC
– Dorogi FC 2-0, Debreceni VSC – DEAC 4-1, Gyirmót FC
Győr – Szentlőrinc 1-2, Kaposvári Rákóczi FC – WKW ETO
FC Győr 2-1. Az élcsoport: 1. DVSC 45 pont, 2. Budaörs 39
(38-23), 3. Pécs 39 (28-11), 4. Vasas 39 (33-20).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 13. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Sep-

siszentgyörgyi Sepsi OSK 0-3 (0-2)
Medgyes, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Andrei An-

tonie (Bukarest) – Mihai Marica (Beszterce), Tunyogi Ferenc
(Zilah). Tartalék: Mihai Amorăriței (Câmpina). Ellenőr: Ma-
rian Dorobanțu.

Gólszerzők: Vașvari (26.), Petrila (45.), Aganović (73.).
Sárga lap: Deaconu (15.), Yuri (22.), Chamed (57.), illetve

B. Mitrea (39.), Bouhenna (53.), Fl. Ștefan (74.).
Gaz Metan: Buzbuchi – Butean, Larie, Yuri, Velisar (75.

Horșia), Alcéus, Santos (46. Chamed), Costea (17. Valente),
Deaconu (46. Pambou), Ze Manuel, Cardoso.

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (46. Deljanidisz), Bou-
henna, B. Mitrea, Fl. Ștefan, Vașvari, Fofana, Golofca (60.
Aganović), V. Mitrea (12. Achahbar), Petrila (87. Dumit-
rescu), Bajrović (46. Šafranko).

Ranglista
1. FCSB                      12         10        0          2         34-12       30
2. CSU Craiova           12         9          1          2         17-6         28
3. Kolozsvári CFR      12         7          3          2         14-6         24
4. Sepsi OSK              12         5          5          2         17-12       20
5. Clinceni                  12         5          5          2         14-9         20
6. UTA                        12         4          5          3         12-14       17
7. Viitorul                    11         4          4          3         17-15       16
8. Tîrgoviște                12         4          3          5         7-9           15
9. Voluntari                 12         4          2          6         17-19       14
10. Medgyes               12         4          1          7         18-20       13
11. Botoșani                12         3          4          5         17-19       13
12. Dinamo                 12         3          3          6         13-14       12
13. Nagyszeben          11         2          5          4         11-16       11
14. Jászvásár               12         3          1          8         12-31       10
15. Astra                      12         2          3          7         11-20       9
16. FC Argeș               12         2          3          7         10-19       9

A tabella
1. Ferencváros     12       10      2        0          26-5         32
2. Fehérvár          13       7         4        2          31-16       25
3. Puskás AFC     14       7         1        6          19-22       22
4. Kisvárda          13       6         4        3          16-14       22
5. Paks                 13       6         3        4          24-20       21
6. MTK                13       5         4        4          20-18       19
7. Budafok           12       4         3        5          15-21       15
8. ZTE                 13       4         2        7          21-24       14
9. Újpest              13       3         3        7          14-28       12
10. Mezőkövesd  13       3         2        8          10-19       11
11. Honvéd          13       2         5        6          16-19       11
12. Diósgyőr        12       3         1        8          16-22       10

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 14. forduló:

Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd 0-0
Kisvárda, Várkerti Stadion, zárt kapuk mö-

gött, vezette: Solymosi.
Sárga lap: Aliji (36.), Kamber (59.).
Kisvárda Master Good: Minca – Melnyik,

Ene, Rubus, Hej – Lucas, Cukalasz (87. Ka-
raszjuk) – Navratil (65. Zlicic), Bumba, Sassá
(65. Horváth Z.) – Camaj (87. Jelena)

Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Ba-
ráth, Kamber, Batik, Tamás K. – Gazdag, Hidi,
Aliji (60. Szendrei) – Balogh N., Eppel (86.
Zsótér). Fotó: MLSZ



A labdarúgó-Európa-liga cso-
portkörének utolsó fordulójában a
Kolozsvári CFR a kezében érez-
hette a továbbjutást, hiszen vezetett
a Young Boys otthonában a 90.
percben, de ezt követően két gólt és
három piros lapot is tartogatott a rá-
adás, amelynek a végén a hazaiak
örülhettek!

A svájci bajnok elsősorban a
CFR térfelére terelve a játékot pró-
bálta meg végig tartani a számára
kedvező döntetlent, de mivel a
román csapatnak nyernie kellett a
továbbjutáshoz, pörgős kontrafoci
zajlott a pályán, mindkét oldalon
komoly helyzetekkel, számolt be az
NSO. A kapusok azonban a 84. per-
cig tartották a döntetlent, egészen
amíg a sokat próbálkozó Mario
Rondón lövése a kapufáról a gólvo-
nal elé nem pattant, Gabriel De-

beljuh pedig a berni kapuba nem
vágta a kolozsváriak vezető gólját.

A hosszabbítás perceiben viszont
már alig zajlott valami játék a pá-
lyán, mégis fordított a hazai csapat.

Előbb Cristian Bălgrădean a labda
elöklözése közben Cédric Zesiger
fejét is eltalálta, Benoit Bastien já-
tékvezető pedig nemcsak büntetőt
ítélt a hazaiak javára, de reklamálá-

sért ki is állította az ellenfél kapu-
sát. A tizenegyest Jean-Pierre
Nsame lőtte be, aki pár pillanat
múlva szintén pirosat kapott Andrei
Burcă lerántásáért. A kitámadó
CFR-t Meschack Elia és Gianluca

Gaudino kontrázta le, a tízperces rá-
adásba pedig a második svájci gól
után még egy vendégkiállítás is be-
fért: Damjan Djokovic addig mu-
tatta a „nullát” a bírónak, amíg ő is
pirosat nem kapott.    

Három piros lapot és két gólt hozó ráadásban
kapott ki a CFR

A várakozásnak megfelelően a
Paris Saint-Germain simán legyőzte
a török Basaksehirt a labdarúgó
Bajnokok Ligája H csoportjának
utolsó fordulójában.

A keddről szerdára halasztott
mérkőzésnek csak az volt a tétje,
hogy csoportelsőként lép-e tovább
a PSG, mert a Lipcsei RB-nek a
Manchester United elleni, egy nap-
pal korábbi győzelmével már eldőlt,
hogy a franciák a nyolcaddöntőbe
jutnak, az MU pedig az Európa-li-
gában folytatja szereplését, míg a
török csapat már korábban kiesett.

A párizsi találkozó kedd este a
negyedik játékvezető állítólagos
rasszista megjegyzése miatt szakadt
félbe. A 13. percben a vendégegyüt-
tes másodedzője, Pierre Webo rek-
lamálásért piros lapot kapott a
román játékvezetőtől. Ezután a Ba-
saksehir játékosai és stábja azt állí-
totta, hogy a negyedik bíró rasszista
megjegyzést tett a kameruni szak-
emberre. Tíz perc vita után mindkét
csapat elhagyta a játékteret, a mér-
kőzés félbeszakadt, a pótlásról és az
új játékvezetői stáb kijelöléséről
pedig később döntött az UEFA.

A Paris Saint-Germain és a Ba-
saksehir is közleményben erősítette
meg, hogy a futballisták azért vo-

nultak le a pályáról, mert a negye-
dik játékvezető rasszista megjegy-
zést tett Webóra.

A szerdai pótlást megelőzően a
játékosok a rasszizmus elutasítására
figyelmeztető pólóban melegítettek,
majd a kezdő sípszót megelőzően a
játékvezetőkkel együtt féltérdre
ereszkedtek.

Maga a találkozó nem sok izgal-
mat tartogatott, a PSG 5-1-es győ-
zelemmel gálaelőadást rendezett.

Ezzel Gulácsi Péter és Willi Orbán
csapatát, a Lipcsei RB-t megelőzve
a csoport élén végzett a triplázó
Neymar és a duplázó Kylian
Mbappé vezérletével. Utóbbi 21
évesen és 11 hónaposan a BL törté-
netének legfiatalabb játékosa lett,
aki eljutott 20 gólig ebben a soro-
zatban. A rekordot eddig a hatszo-
ros aranylabdás Lionel Messi
tartotta, aki 22 évesen és 8 hónapo-
san érte el ezt a számot.

Sima PSG-győzelem a botrány után

A csoportkörben először kapott
gólt, de így is nyert csütörtökön a
Zágrábi Dinamo a vendég CSZKA
Moszkva ellen a labdarúgó-Európa-
liga hatodik, utolsó fordulójában.

A Bajnokok Ligája-selejtező-
ben a Ferencváros által kiejtett hor-
vát csapat már 3-0-ra vezetett, ami-
kor az orosz riválisa szépíteni
tudott. A Dinamo 9-1-es gólkülönb-
séggel zárta a csoportkört, és első-
ként jutott a legjobb 32 közé a
négyeséből.

A kieséses szakasz sorsolását ma
(hétfőn) tartják Nyonban.

Labdarúgó-Európa-liga, cso-
portkör, 6. (utolsó) forduló:

* A csoport: CSZKA Szófia (bol-
gár) – AS Roma (olasz) 3-1, Young
Boys (svájci) – Kolozsvári CFR 2-
1. A végeredmény: 1. AS Roma 13
pont, 2. Young Boys 10, 3. Kolozs-
vári CFR 5, 4. CSZKA Szófia 5.

* B csoport: Dundalk FC (ír) –
Arsenal (angol) 2-4), Bécsi Rapid
(osztrák) – Molde FK (norvég) 2-2.
A végeredmény: 1. Arsenal 18 pont,
2. Molde 10, 3. Rapid Wien 7, 4.
Dundalk 0.

* C csoport: Bayer Leverkusen
(német) – Prágai Slavia (cseh) 4-0,
Hapoel Beer-Seva (izraeli) – OGC
Nice (francia) 1-0. A végeredmény:
1. Bayer Leverkusen 15 pont, 2.

Prágai Slavia 12, 3. Hapoel Beer-
Seva 6, 4. Nice 3.

* D csoport: Standard Liege
(belga) – Benfica (portugál) 2-2,
Lech Poznan (lengyel) – Glasgow
Rangers (skót) 0-2. A végeredmény:
1. Glasgow Rangers 14 pont, 2.
Benfica 12, 3. Standard Liege 4, 4.
Lech Poznan 3.

* E csoport: PSV Eindhoven
(holland) – Omonia Nicosia (cip-
rusi) 4-0, PAOK Szaloniki (görög)
– Granada CF (spanyol) 0-0. A vég-
eredmény: 1. PSV Eindhoven 12
pont, 2. Granada 11, 3. PAOK 6, 4.
Omonia 4.

* F csoport: SSC Napoli (olasz)
– Real Sociedad (spanyol) 1-1,
HNK Rijeka (horvát) – AZ Alkmaar
(holland) 2-1. A végeredmény: 1.
SSC Napoli 11 pont, 9. Real Socie-
dad 9, 3. AZ Alkmaar 8, 4. HNK
Rijeka 4.

* G csoport: SC Braga (portugál)
– Zorja Luhanszk (ukrán) 2-0, Lei-
cester City (angol) – AEK Athén
(görög) 2-0. A végeredmény: 1. 
Leicester City 13 pont, 2. Braga 13,
3. Zorja Luhanszk 6, 4. AEK At-
hén 3.

* H csoport: Prágai Sparta (cseh)
– AC Milan (olasz) 0-1, Celtic
Glasgow (skót) – Lille OSC (fran-
cia) 3-2. A végeredmény: 1. AC

Milan 13 pont, 2. Lille 11, 3. Sparta
Praha 6, 4. Celtic Glasgow 4.

* I csoport: Makkabi Tel-Aviv
(izraeli) – Sivasspor (török) 1-0. A
Villarreal – Qarabag mérkőzést el-
halasztották. Az állás: 1. Villarreal
(spanyol) 13 pont/5 mérkőzés, 2.
Makkabi Tel-Aviv 11/6, 3. Sivas-
spor 6/6, 4. Qarabag (azeri) 1/5.

* J csoport: Tottenham Hotspur
(angol) – Royal Antwerp (belga) 2-
0, PFC Ludogorec (bolgár) – LASK
Linz (osztrák) 1-3. A végeredmény:
1. Tottenham Hotspur 13 pont, 2.
Antwerp 12, 3. LASK Linz 10, 4.
Ludogorec 0.

* K csoport: Wolfsberger AC
(osztrák) – Feyenoord (holland) 1-
0, Zágrábi Dinamo (horvát) –
CSZKA Moszkva (orosz) 3-1. A
végeredmény: 1. Zágrábi Dinamo
14 pont, 2. Wolfsberger AC 10, 3.
Feyenoord 5, 4. CSZKA Moszkva 3.

* L csoport: Slovan Liberec
(cseh) – Crvena zvezda (szerb) 0-0,
TSG 1899 Hoffenheim (német) –
KAA Gent (belga) 4-1 (2-0). A 
végeredmény: 1. Hoffenheim 16
pont, 2. Crvena zvezda 11, 3. Slo-
van Liberec 7, 4. Gent 0.

A csoportokból az első kettő ju-
tott tovább, azonos pontszám esetén
az egymás elleni eredmények rang-
soroltak.

Először kapott gólt Zágráb, de így is nyert
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Jegyzőkönyv
Európa-liga, A csoport, 6. forduló: Young Boys (svájci) – Kolozsvári
CFR 2-1 (0-0)
Bern, Wankdorf Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Bastien (francia).
Gólszerző: Nsame (90+3. – 11-esből), Gaudino (90+6.), illetve Debel-
juh (84.).
Sárga lap: Maier (88.), Szulejmani (90+4.), illetve Păun (71.), Burcă
(89.), Camora (90+9.).
Kiállítva: Nsame (90+4.), illetve Bălgrădean (90.), Djokovic (90+8.).
Young Boys: Von Ballmoos – Hefti, Bürgy (85. Siebatcheu), Lefort, U.
García – Ngamaleu (82. Zesiger), Aebischer, F. Rieder (58. C. Martins
Pereira), M. Szulejmani (58. Gaudino) – Mambimbi (58. M. Elia),
Nsame.
CFR: Bălgrădean – Manea, Burcă, P. Vinícius, Camora – Djokovic,
Hoban – Deac (90+2. Sandomierski), Păun (74. Debeljuh), Michaël
Pereira (88. M. Susic) – M. Rondón.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* A csoport: Bayern München (német) – Lokomotiv Moszkva (orosz)
2-0, Salzburg (osztrák) – Atlético Madrid (spanyol) 0-2. A csoport vég-
eredménye: 1. Bayern München 16, 2. Atlético Madrid 9, 3. Salzburg
4, 4. Lokomotiv Moszkva 3.
* B csoport: Internazionale (olasz) – Sahtar Donyeck (ukrán) 0-0, Real
Madrid (spanyol) – Borussia Mönchengladbach (német) 2-0. A csoport
végeredménye: 1. Real Madrid 10, 2. Borussia Mönchengladbach 8, 3.
Sahtar Donyeck 8, 4. Internazionale 6
* C csoport: Olimpiakosz (görög) – FC Porto (portugál) 0-2, Man-
chester City (angol) – Olympique Marseille (francia) 3-0. A csoport
végeredménye: 1. Manchester City 16 pont, 2. FC Porto 13, 3. Olim-
piakosz 3, 4. Olympique Marseille 3.
* D csoport: Ajax Amsterdam (holland) – Atalanta (olasz) 0-1, Midtjyl-
land (dán) – FC Liverpool (angol) 1-1. A csoport végeredménye: 1. FC
Liverpool 13 pont, 2. Atalanta 11, 3. Ajax Amsterdam 7, 4. Midtjylland
2.
* H csoport: Paris Saint-Germain (francia) – Basaksehir (török) 5-1
(3-0). A csoport végeredménye: 1. Paris Saint-Germain 12 pont, 2. Lip-
csei RB (német) 12, 3. Manchester United (angol) 9, 4. Basaksehir 3.
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények döntöttek. A
csoportok első két helyezettje a BL-nyolcaddöntőbe jutott, a harmadi-
kok az Európa-ligában folytatják.

A továbbjutásra döntő jelentőséggel bíró pillanat: a beívelésre rossz ütemben érkező Bălgră-
dean a játékvezető szerint szabálytalankodott a berniek játékosával szemben     Fotó: Fanatik

Fotó: AP

Fotó: UEFA

Benzema duplájával nyert a Real, búcsúzott az Inter
A Real Madrid is ott lesz a legjobb 16 között, miután Karim Ben-

zema duplájával diadalmaskodott a Borussia Mönchengladbach felett.
Ugyanakkor a német csapat is készülhet a nyolcaddöntőre, mivel a cso-
port másik mérkőzésén a Real Madridot oda-vissza verő Sahtar Do-
nyeck gól nélküli döntetlenre játszott az Interrel, amely így még az
Európa-ligában sem folytathatja szereplését.

Az Európa-liga 32 közé jutott csapatai
* csoportelsők: AS Roma (olasz), Arsenal (angol), Bayer Leverkusen
(német), Glasgow Rangers (skót), PSV Eindhoven (holland), SSC Na-
poli (olasz), Leicester City (angol), AC Milan (olasz), Villarreal (spa-
nyol), Tottenham Hotspur (angol), Zágrábi Dinamo (horvát),
Hoffenheim (német);
* csoportmásodikok: Young Boys (svájci), Molde (norvég), Prágai Sla-
via (cseh), Benfica (portugál), Granada (spanyol), Real Sociedad (spa-
nyol), Braga (portugál), Lille (francia), Makkabi Tel-Aviv (izraeli),
Antwerp (belga), Wolfsberger (osztrák), Crvena zvezda (szerb);
* a BL-ből átkerült: Dinamo Kijev (ukrán), Ajax Amsterdam (holland),
Krasznodar (orosz), Manchester United (angol), Club Brugge (belga),
Salzburg (osztrák), Sahtar Donyeck (ukrán), Olimpiakosz Pireusz
(görög).



A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re kikapott Né-
metország csapatától a dániai Európa-bajnokság középdön-
tőjének szombati játéknapján, így már matematikai esélye
sincs az elődöntőbe jutásra.

Pontosabb, ötletesebb támadójátékkal és jobb védeke-
zéssel kezdte a meccset a német csapat, amely 3-2-es ma-
gyar vezetés után egy 7-1-es sorozatot produkált. A
magyarok szakmai stábja közben időt kért, és cserékkel
próbálkozott, de a gyorsabban kézilabdázó ellenfél jól
használta ki a sebességkülönbséget, és magabiztosan őrizte
előnyét. A csereként beálló Szikora Melinda védéseire ala-
pozva egy 4-0-s szériával felzárkóztak a magyarok (10-11),
de egyenlíteniük nem sikerült a sok hibával tarkított első
félidő vége előtt.

Négy német találattal indult a második felvonás (11-17),
majd négy magyar góllal folytatódott. A 49. percben még
csak egy találat volt a különbség (21-22), de mivel a játék
színvonala és a magyar védekezés hatékonysága sem ja-
vult, a németek egy 6-1-es sorozattal eldöntötték a meccset
az egyre többet hibázó, egyre gyámoltalanabbul kézilab-
dázó, egyre kisebb ellenállást kifejtő magyarok ellen.

„Sajnos, el kell fogadnunk, hogy jelenleg itt tartunk. A
hibák mindig benne vannak a játékban, viszont mi egy-egy
rossz periódusban olyanokat hibázunk, amilyeneknek ezen
a szinten nem szabadna előfordulnia. Részben ezzel is ma-
gyarázható, hogy nem, vagy csak nehezen tudunk túllen-
dülni a mérkőzés ezen szakaszain – idézte a magyar
szövetség honlapja Danyi Gábor szövetségi kapitányt. –

Egyéni teljesítmé-
nyek is kellenek a
győzelemhez, a sike-
res játékhoz, a mai ta-
lálkozón látottak
alapján szinte egyedül
Szikora Melindát
lehet megemlíteni, hi-
szen neki köszön-
hetően tudtunk felzár-
kózni, míg a másik ol-
dalon három-négy
nevet biztosan fel le-
hetne sorolni.”

A magyarok a cso-
portkörben legyőzték
Szerbiát, viszont Hor-
vátországtól és a vi-
lágbajnok Hollan-
diától kikaptak, így
pont nélkül jutottak a
középdöntő koldingi
II. csoportjába, ahol
ma 21.30 órától Ro-
mániával, kedden
21.30-tól pedig Nor-

végiával találkoznak.

Mindhárom mérkőzését elveszítette a CSU
Medicina női röplabdacsapata az A1 osztá-
lyos bajnokság első felét lezáró, lugosi tor-
nán. A mérkőzéseket azonban nem
szokványos helyzetben játszotta a marosvá-
sárhelyi együttes.

Karantén után, megfelelő felkészülés nél-
kül lépett pályára a CSU Medicina a lugosi
tornán. Csatlakozott a kerethez Szimonija és
Gerçek is, azonban teljesen felkészületlenül,
összeszokás nélkül csak minimálisan tudtak
segíteni a csapatnak. Rendes körülmények
között azonban így is meg lehetett volna
nyerni a mérkőzéseket. De hát nem voltak
rendes körülmények. Kezdődött azzal, hogy
a belgrádi román nagykövetség visszautasí-
totta a vízum kiadását a csapat első emelőjé-
nek, Milica Jovanovićnak, a benyújtott
dokumentáció hiányosságára hivatkozva, ő
nem lehetett jelen a tornán. Így az első mecs-
csen csak a második számú emelő, az alig 16
éves (!) Axinte állt rendelkezésre ezen a posz-
ton. Még ez sem lett volna nagy katasztrófa,
ha egészséges. Azonban egy korábbi 
sérülését magával hurcolva a második játsz-
mától gyakorlatilag fél lábon játszott, szinte
sírva a fájdalomtól. Ez pedig meglátszott a
passzok minőségén, így a támadás erején 
is.

A második mérkőzésre már nem lehetett
számítani rá, így pedig teljesen emelő nélkül
maradt a csapat. Márpedig röplabdában
emelő nélkül játszani olyan, mintha eleve 15-
0-s fórt adnál az ellenfélnek minden játszmá-

ban. „Amióta röplabdával foglalkozom, még
soha nem találkoztam ilyen esettel” – mondta
erről Predrag Zucović edző, márpedig ő nem
egyszerű szurkoló vagy néző, jól ismeri a je-
lenséget. 

Először azzal próbálkozott, hogy a cente-
rek adják a passzot a szélső ütőknek (a rendes
játékban ez olyankor fordul elő, ha az emelő
kénytelen védeni az ellenfél támadását), de
ezzel rendkívül megkönnyítette az ellenfél
sáncának dolgát, mert eleve nem kellett fi-
gyeljenek a center támadásaira. Arról nem is
szólva, hogy ezeknek a passzoknak a minő-
sége sokszor gyatrább volt, mint amilyen egy
képzett emelőé, így rengeteg támadás akadt
el a blokkban. A Lugos elleni mérkőzés má-
sodik és harmadik játszmája gyakorlatilag
nézhetetlen volt, annyira vergődött a maros-
vásárhelyi csapat, a végére pedig fejben is
feladták már.

Ezek után a mezőny egyik legszerényebb
képességű csapata ellen sem ment ez a tak-
tika az első játszmában, ezért a második
játszmától kezdődően az ütő Florina Murariut
nevezte ki szükségemelőnek Zucović. Mura-
riu soha életében nem játszott ezen a poszton,
de megpróbálta a feladatot tisztességesen
megoldani. Két játszma erejéig úgy ahogy si-
került is, a folytatásban azonban az ellenfél
kiismerte, hogy gyakorlatilag továbbra sem
kell a centerekre figyelnie (a rövid passzhoz
nagyon összeszokottnak kell lennie az eme-
lőnek és a centernek), és a hibák is megsok-
szorozódtak. 

Aztán az ötödik játszmában Raisa Ioan
rosszul lett. A keret egyetlen játékosa, akinek

koronavírusos tünetei voltak a karantén ideje
alatt, levegő után kapkodott, elindult az orra
vére, nagyon ráijesztett a csapat stábjára és a
társaira, akik már nem igazán tudtak figyelni
a hajrára.

„Nagyon büszke vagyok a lányokra, ahogy
ilyen körülmények között is küzdöttek” –
mondta a csapat edzője. Predrag Zucović úgy
vélte, ha nincs a négy, játék nélkül elveszített

mérkőzés és a mostani balszerencse-sorozat,
sokkal jobban állhatnának a rangsorban.
Amúgy – állapította meg – a bajnokság első
felében egyszer sem állt a rendelkezésére a
teljes keret, és különböző okokból a felkészü-
lés sem volt ideális.

A bajnokság a visszavágókkal valamikor
januárban folytatódik, de még semmit nem
lehet tudni sem az időpontokról, sem a rend-
szerről. A pillanatnyilag 11. (utolsó előtti) he-
lyen álló CSU Medicina számára azonban
legalább hat győzelem megszerzése a cél.

A házigazda Lugos mindhárom mérkőzését megnyerte. A marosvásárhelyiek elleni mérkőzés második és harmadik
játszmája gyakorlatilag nézhetetlen volt, annyira vergődött a CSU Medicina. Fotó: a Lugosi CSM közösségi oldala

Karantén után, emelő nélkül
Bálint Zsombor
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Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Bukaresti

Rapid – Marosvásárhelyi CSU Medicina
3:1 (25:18, 18:25, 25:21, 25:21)

Lugos, sportcsarnok, zárt kapu. Vezette:
Valentin Besoi (Râmnicu Vâlcea), Ale-
xandru Prodana (Bukarest). Ellenőr: Vasile
Dușa (Zilah).

Rapid: Sobo, Coman, Rogojinaru, Pos-
tea, Zadorozsnaja, Silva. Liberó: Cojocaru
(Pană). Csere: Radu.

CSU Medicina: Pavlović, Cvijović,
Axinte, Džaković, Ioan, Alsten. Liberó:
Witt. Cserék: Gerçek, Szimonija.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Lugosi CSM –

Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0
(25:18, 25:10, 25:11)

Lugos, sportcsarnok, zárt kapu. Vezette:
Alexandru Prodana (Bukarest), Valentin
Besoi (Râmnicu Vâlcea). Ellenőr: Vasile
Dușa (Zilah).

Lugos: Zelenović, Koprivica, Balintoni,
Kočić, Čanak, Ignjić. Liberó: A. Popa.
Cserék: Albăstroiu, G. Popa, Savu, Bărbu-
lescu.

CSU Medicina: Pavlović, Cvijović, Szi-
monija, Džaković, Gerçek, Ioan. Liberó:
Witt. Cserék: Alsten, Fl. Murariu.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Kolozsvári U-

NTT Data – Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina 3:2 (25:23, 27:29, 14:25, 25:16,
15:12)

Lugos, sportcsarnok, zárt kapu. Vezette:
Alexandru Prodana (Bukarest), Cosmin
Tudorache (Bukarest). Ellenőr: Vasile
Dușa (Zilah).

U-NTT Data: Badea, Străchinescu,
Dancu, Dumitrescu, Stanciu, Preda. Li-
beró: Cauc. Cserék: Duma, Husanu, Bara.

CSU Medicina: Pavlović, Cvijović, Szi-
monija, Džaković, Gerçek, Ioan. Liberó:
Witt. Cserék: Alsten, Fl. Murariu.

Eredményjelző
Női kézilabda-Európa-bajnokság, középdöntő:
* 1. főcsoport: Montenegró – Oroszország 23-24, Francia-

ország – Spanyolország 26-25, Dánia – Svédország 24-22,
Oroszország – Franciaország 28-28. Az állás: 1. Oroszország
7 pont/4 mérkőzés (113-99), 2. Franciaország 7/4 (101-96), 3.
Dánia 4/3, 4. Svédország 1/3 (71-77), 5. Spanyolország 1/3
(70-80), 6. Montenegró 0/3.

* 2. főcsoport: Horvátország – Románia 25-20, Hollandia –
Norvégia 25-32, Norvégia – Horvátország 36-25. Az állás: 1.
(és már elődöntős) Norvégia 8 pont/4 mérkőzés, 2. Horvátor-
szág 6/4, 3. Németország 4/3, 4. Hollandia 2/3, 5. Magyaror-
szág 0/3 (71-84), 6. Románia 0/3 (59-75).

Vereséget szenvedett Románia Horvátországtól
A magyarokhoz hasonlóan Románia is vereséggel kezdte kö-

zépdöntős szereplését: az első fordulóban 25-20-ra kikapott
Horvátországtól. A románok eddigi egyik leggyengébb mecs-
csüket produkálták, így nem tudtak nyerni a szintén gyengén
teljesítő horvátokkal szemben, és elvesztették esélyüket, hogy
az elődöntőbe jussanak.

Neaguék jól kezdtek, 4-2-re, és 8-4-re is vezettek, ám ekkor
a horvátok nagyon elkapták a fonalat, egy 7-0-s sorozattal meg-
fordították az állást, és négygólos előnnyel zárták az első fél-
időt (14-10).

A második játékrészben egyre-másra hibáztak. Neagu pél-
dául egymaga hat labdát adott el, Románia pedig összesen 16-
ot, de a horvátok ebből is jobban jöttek ki, 17-11-re elhúztak.
Neagu vezényletével ugyan összeszedte magát a román csapat,
és 19-17-re feljött az eredményjelzőn, de a horvátok kiegyen-
súlyozták a hajrát, és végül öt góllal nyertek.

Eredményjelző
A torna eredményei: Bukaresti Rapid –

Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:1, Lu-
gosi CSM – Kolozsvári U-NTT Data 3:0,
Lugosi CSM – Marosvásárhelyi CSU Me-
dicina 3:0, Bukaresti Rapid – Kolozsvári
U-NTT Data 3:0, Lugosi CSM – Bukaresti
Rapid 3:1, Kolozsvári U-NTT Data – Ma-
rosvásárhelyi CSU Medicina 3:2.

Két további bajnoki négyes tornát Ba-
lázsfalván és Târgoviștén rendeznek, ezek
vasárnap este, lapzárta után kezdődtek.

A németektől is kikapott a magyar válogatott

Orosz Mihály 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
sportműsorának meghívottja Orosz Mihály. Az Elektromaros
és a román válogatott 80-as évekbeli kerékpározóját Szucher
Ervin faggatja.Szőllősi-Zácsik Szandra volt a magyar válogatott egyik legaktívabb játékosa. Fotó: AFP
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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.  

R O M Á N I A 
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R

2020. december 10-én kelt
1976-os számú RENDELET

a marosvásárhelyi városi tanács soros ülésének összehívásáról
2020. december 17-re

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere, 
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének

(2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a
196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:
1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre 2020. december 17-én, csütörtö-

kön 12 órára, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában

egyaránt a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátják. 
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében jó-

váhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4. cikkely: a határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a

közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12.
bekezdésében rögzített feltételek szerint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely megyei jogú város főjegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 252.

cikkelye 1. bekezdésének c pontja, 255. cikkelye, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó
554/2004. számú törvény 3. cikkelye 1. bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros
megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Soós Zoltán polgármester
Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely megyei jogú város főjegyzője, Soós Erika

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere 
2020.12.10-i 1976-os rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ
A polgármester 2020.12.10-i 1976-os számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi

tanácsának soros ülését 2020. december 17-én, csütörtökön 12 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal (székhelye: Győzelem tér 3. szám) 45-ös termébe.

NAPIRENDTERVEZET
1. Határozattervezet a 2021. évi helyi adókról és illetékekről.
2. Határozattervezet bizonyos különadók jóváhagyásáról 2021-re. 
3. Határozattervezet a 2020. április 30-i 61-es számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének módosításáról,

amely a műszaki igazgatóság által nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyására vonatkozott a 2021-
es évre. 

4. Határozattervezet a közterület-felügyelő közszolgálat által alkalmazott különadókról és díjszabásról
a 2021-es évre, valamint az ezekre vonatkozó jogsértések és szankciók meghatározásáról. 

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Közösségi Lakosság-nyilvántartó Hivatal által alkalmazott kü-
lönadók mértékéről a 2021-es évre. 

6. Határozattervezet a Városi Közüzem (SPUM) által nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyá-
sáról 2021-re. 

7. Határozattervezet az üvegházak, parkok és zöldövezetek ügykezelősége által alkalmazott bizonyos
különadók és bírságok meghatározásáról 2021-re.

8. Határozattervezet a helyi közhatóság két képviselőjének kinevezéséről a marosvásárhelyi Gyermekek
Palotája igazgatótanácsába a 2020–2021-es tanévre.

9. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról az övezeti városrendezési terv (PUZ)
– telek felosztása és szabályozás meghatározása egyéni családi házak építéséhez projekt esetében, a vonat-
kozó helyi városrendezési szabályozással, Zeno Vancea utca, szám nélkül. Kezdeményező: Jako Prest Serv
Kft.

10. Határozattervezet a felület csökkentéséről/kedvezmények biztosítása a Continental Hotels Rt.-vel
megkötött 2012.03.15-i 79-es számú haszonbérleti szerződésre vonatkozóan.

11. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város képviselőjének kinevezéséről az Aqua Invest
Mureş önkormányzatok közötti fejlesztési társulás közgyűlésébe. 

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének kinevezéséről a Puky marosvásár-
helyi magánóvoda igazgatótanácsába a 2020–2021-es tanévre. 

13. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció érvényességének meghosszabbításáról a Maros-
vásárhely megyei jogú város általános városrendezési terve projekt esetében, a vonatkozó helyi városrende-
zési szabályozással, amelyet a 2002.12.19-i 257-es helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá az új általános
városrendezési terv hatályba lépéséig, haszonélvező Marosvásárhely megyei jogú város.

14. Határozattervezet a tárgyalások megkezdéséről a Föld alatti/felszíni parkoló építése a Színház tér
mögött elnevezésű célberuházás megvalósításához szükséges földterületek megvásárlása érdekében – mű-
szaki adatlap: Al 2, Marosvásárhely megyei jogú város fenntartható mobilitási tervéből.

15. Határozattervezet a tárgyalások elkezdéséről a Tudor Vladimirescu és a Liviu Rebreanu utcák ke-
reszteződésében (a Maros Mall mellett) található földterület és építmény megvásárlása érdekében föld
alatti/felszíni parkoló építésére. 

16. Határozattervezet a 2017.05.18-i 180-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely arra vo-
natkozott, hogy az elemi és középiskolák udvaraira, illetve sportpályáira a belépés szabad és ingyenes.

17. Határozattervezet az összes marosvásárhelyi iskola és óvoda defibrillátorokkal és újraélesztési bá-
bukkal való felszereléséről.

18. Határozattervezet az osztálytermek ingyenes biztosításáról és a közüzemi (rezsi-) költségek Maros-
vásárhely önkormányzata általi átvállalásáról a 0-4. osztályos diákok iskola utáni (afterschool) programjai
esetében.

19. Határozattervezet az esővízadó megszüntetéséről Marosvásárhelyen. 
20. Határozattervezet helyszínek kijelöléséről utcai művészek számára Marosvásárhelyen. 
21. Határozattervezet a részvételen alapuló költségvetés-tervezésről Marosvásárhelyen. 
22. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács által 2020.11.02-én és 2020.11.09-én kibocsátott

közigazgatási okiratok újraszámozásáról. 
23. Határozattervezet Soós Zoltán polgármester kinevezéséről Marosvásárhely megyei jogú város köz-

igazgatási területi egység képviselőjeként a nagyvárosi (metropolitan) tanácsba. 
24. Határozattervezet a marosvásárhelyi zöldövezetekre kiható programokat, projekteket és munkálatokat

jóváhagyó városi szakbizottság tagságfrissítésének jóváhagyásáról.
25. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub szervezési és működési szabályzata 4-es cik-

kelyének módosításáról.
26. Határozattervezet a jogi tanácsadási, támogatási és képviseleti szolgáltatás jóváhagyásáról a

1883/102/2016. és a 3287/102/2017. bűnügyi perek esetében, amelyeket a Maros Megyei Törvényszék, il-
letve a 1757/96/2015. per esetében, amelyet a Hargita Megyei Törvényszék tárgyal.

27. Határozattervezet támogatás nyújtásáról tűzifa formájában a Marosvásárhely tulajdonát képező er-
dőalapból a hátrányos helyzetű marosvásárhelyi személyeknek, családoknak a 2020–21-es hideg évszakban. 

28. Határozattervezet a 3/2020. számú helyi tanácsi tározat módosításáról és kiegészítéséről, amely a
marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságainak megszervezésére vonatkozik.

29. Határozattervezet a köztisztasági különadó bevezetési és ügykezelési szabályzatának jóváhagyásáról
2021-re.

30. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási területi egység 2020-as helyi
költségvetésének kiigazításáról. 

31. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város alpolgármestereinek megválasztásáról. 
Soós Zoltán polgármester

A 27. alkalommal díjazták
Maros megye legjobb cégeit 

Az idei cégdíjazás különleges esemény volt, amelyen elismertük
a Maros megyei üzleti közösség munkáját, eredményeit. Ebben a
nehéz időszakban az üzletemberek, alkalmazkodva az új helyzethez,
keresik a túlélési lehetőséget, így kiemelten fontos elismerni, díjazni
ezt az erőfeszítést. Ezért is ebben az új kontextusban lényeges, hogy
a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismerje el, jutalmazza
azokat a cégeket, amelyek a tevékenységükkel jelentősen hozzájá-
rultak a megye gazdaságának fejlesztéséhez. 

A cégeket országos szinten – az ország más megyéiben levő ke-
reskedelmi kamarák által is alkalmazott – egységes, komplex eljárás
alapján bírálják el, így reprezentatív rangsor alakul ki. Az idén a 27.
alkalommal díjazzák a legjobb cégeket. 18.200 mérlegképes gazda-
sági egységet elemeztek, amelyek közül szakterületenként és nagy-
ságuk alapján 2951 került az első tíz helyre. Közülük 1.110-et a
Maros megye legjobb cégei katalógusban is megjelentettek. 792 vál-
lalkozás került az első helyre. 

A rangsorolás mellett fontosak azok az elismerések, amelyeket a
folyamatosan működő egységeknek adunk kiemelkedő tevékenysé-
gük okán, mint a kiválósági (üzleti) diploma és kupa, a kiemelkedő
exportőri diploma, az arany és tiszteletbeli oklevél sikeres női üz-
letasszonyoknak. 

Az idei rendezvény a romániai kereskedelmi kamarák újjászüle-
tése 30. évi jubileuma is. 30 éve folyamatosan a megyei üzleti kö-
zösség szolgálatában állunk. Annak ellenére, hogy a járvány miatt
nem lehetett jubileumi gálát szervezni, az eseményt a Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara arany okleveles tagjainak, a gazdasági,
közigazgatási, egyetemi és tudományos téren kiemelkedő szemé-
lyiségeknek, valamint a sajtó képviselőinek járó ünnepi érem átadá-
sával jeleztük. 

A gazdaság működtetése életbevágóan fontos e nehéz időben,
hogy minél előbb túllegyünk a járvány okozta helyzeten. Ebben a
kontextusban különösképpen  támogatja a Maros Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara az üzleti szféra érdekeit. 

Azzal büszkélkedhetünk, hogy 344 Maros megyei cég van az or-
szágos első tíz között, köztük 50-en elsők, így megyénk a megtisz-
telő hetedik helyen áll a listán. 

A kamara igazgatótanácsának nevében gratulálok a legjobb cégek
vezetőinek, elismerve folyamatos erőfeszítéseiket, komolyságukat,
ambíciójukat és kitartásukat, aminek köszönhetően a megye gazda-
sága folyamatosan az országos átlag fölött van. 

Vasile Pop, a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0752-030-
394. (9993-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal és kegyelettel emlé-
kezünk ADORJÁN JUDIT szül.
Salamon halálának 20. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, pihe-
nése csendes! Szerettei. (9953)

Fájó szívvel emlékezünk dr.
PAIZS HAJNALRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Fia,
lánya, unokái, dédunokája. 
(9987-I)

Küzdöttél, de már nem lehet, a
csend ölel át és a szeretet. A te
szíved már nem fáj, de a miénk
vérzik, mert a fájdalmat csak az
élők érzik. Számunkra sosem le-
szel halott, emléked örökké él,
mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk TŐKÉS
JÓZSEF volt koronkai lakosra
halálának második évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége és leánya.
(9984)

Szeretettel emlékezünk 
id. FERENCZ GYULÁRA, aki
most egy éve távozott az élők so-
rából. Fájó hiányát egyre jobban
érezzük. Szerető családja: fele-
sége, Zsófia, fiai, Zsolt és Gyula,
menyei, Tünde és Ibolya, vala-
mint unokái: Réka, Mari, Zita,
Bori és a többi rokon. Nyugodjon
békében! (9991-I)

ELHALÁLOZÁS

Végtelen fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a világ legjobb
édesanyja és nagymamája, a
tiszta szívű rokon, barát, szom-
széd, 

NAGY EMŐKE 
született Székely

a marosvásárhelyi 2-es 
Poliklinika főgyógyszerésznője 

önfeláldozó, meleg szíve 65. élet-
évében hosszas küzdelem után
2020. december 11-én megpi-
hent. 
Búcsúztatóját december 15-én,
kedden 14 órai kezdettel tartjuk a
marosvásárhelyi Vili temetkezési
vállalatnál (1989. December 22. út
57. szám), református szertartás
szerint. Kérünk mindenkit, hogy
ne hozzon koszorút, mert édes-
anyám földi maradványait vég-
akarata szerint elhamvasztjuk.
Életünk bástyája voltál és ma-
radsz, egyetlen Emőkénk, búcsú-
zásunk csak illúzió.
Imádott unokád, Krisztián 
,,Lapics” és beléd örökké ka-
paszkodó ,,Szipike” lányod, 
Ildikó. (-I)

Beteg kis szíved megállt do-
bogni, 
De bennünk az emléked örökre
fog élni! 
Jó utat az angyalok felé! 
Szomorú szível búcsúzunk drága
jó EMŐKÉNKTŐL. 
Zsuzsi, István és Cornel Pintea.
(-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy drága édesanyánk, 

CSISZÉR ETELKA 
(szül. Aszalos) 

83 éves korában visszaadta lel-
két a Teremtőjének. Temetése
december 16-án, szerdán du. 1
órától lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 
Búcsúzik tőle két fia, András és
Csaba, két menye, Ildikó és Júlia,
unokái, Szilárd és Katalin, vala-
mint dédunokái, Anna és Bence.
(-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
DEMETER ALBERT

a Bőrgyár volt alapító mestere
életének 89. évében rövid szen-
vedés után december 11-én
örökre megpihent. 
Temetése december 15-én 13
órakor lesz a református temető-
ben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk
kolléganőnk, Nagy Székely Ildikó
édesanyja, NAGY EMŐKE
haláláról. 
Kedves Ildi, együttérző
szeretettel állunk mellettetek.
Édesanyádat Isten nyugtassa
békében! 
A Népújság munkaközössége. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Szélyes Ferenc kollégánknak
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
alkalmából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége. (sz-I)

Őszinte részvétünk Csiszér
Csaba barátunknak szeretett
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mából. Az Örökmozgók és a
Komancsok. (-I)
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A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRA-
KODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. To-
vábbi információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

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

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. december 11-én kelt
496. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel arra, hogy közeledik a pénzügyi-költségvetési év lezárása, és figyelembe
véve, hogy meg kell oldani a közügyeket,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelye (1) bekezdése, 179. cikkelye,
alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (5) bekezdésének a), a^1)
és a^2) pontjaival, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontjában
szereplő előírások alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre
2020. december 17-én 13 órára, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező melléklet-
ben található.
2. cikkely: A megyei tanácsülés nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével bizto-
sítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán,
elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács 
szakapparátushoz tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 12. 11-i 496. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács december 17-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alelnökeinek megválasztásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének kiigazításá-
ról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros megye 2020. évi konszolidált költségvetése előzetes
végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet az előző évek halmozott többletéből származó összegnek a fej-
lesztési szakasz finanszírozására és a működési szakasznak az ideiglenes kassza hiá-
nyai fedezésére való 2021. évi felhasználásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt in-
tézmények költségvetését megillető, 2021-es évre érvényes egyes helyi illetékek és
díjszabások jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 176/2020. sz. határozatának módosítá-
sáról, amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak mint partner
a „VIP – PLUS Önkéntesség – Kezdeményezés – Profizmus a kiszolgáltatott közösségek-
ből származó gyermekeknek szánt napközi szolgáltatások minőségének javítása érde-
kében” elnevezésű projekt kivitelezésében való részvételének jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított,168/2019. sz. határo-
zata 2. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Személynyilvántartó Igaz-
gatóság egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározásáról rendelkezik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 49/26.04.2018. sz. határozatának mó-
dosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat
szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 
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LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!    A VíRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!


