
A járvány szülte nehézségek, utazási korlátozások ellenére
sem hagyja magukra az erdélyi rászorulókat az anyaországi
Ökumenikus Segélyszervezet, amely a sokgyerekes, nehéz
sorsú családokat, időseket, hátrányos helyzetű gyerekeket
felkaroló marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány visszatérő
támogatója. A többtonnányi segélyszállítmánynak köszön-
hetően, amelyet a napokban vártak Marosvásárhelyre, ezek-
nek a családoknak kerül az asztalára mindennapi betevő. 

A magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet évek óta segíti a ma-
rosvásárhelyi Lazarenum Alapítványt, illetve az általuk felkarolt nehéz
sorsú, sokgyerekes családokat, időseket, gyerekeket. Karácsony előtt
gondoskodnak arról, hogy a kevésbé szerencsések ünnepi asztala se ma-
radjon üresen, iskolakezdéskor pedig tanszerekkel, ruhaneművel segítik
a nehéz helyzetű családokból származó gyerekeket. 

Bár idén a járványhelyzet miatt nem utazhatott Marosvásárhelyre
Lévai Anikó jószolgálati nagykövet, Orbán Viktor, Magyarország 
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Idén sem hagyja magukra a rászorulókat az Ökumenikus Segélyszervezet 

Hogy az ünnep ne teljen 
éhínségben 

Szerződést 
bontanak 
a kivitelezővel
Elkerülhetetlen a szerződésbontás a
csatornahálózat építését végző egyik
céggel – tudtuk meg Nyárádkarácson
község polgármesterétől. Ez már a
második ilyen eset, és a csatornázás-
nak még koránt sincs vége.
____________2.
Négy szál 
adventi gyertya
Deák János, a mezőpaniti Kádár Már-
ton Általános Iskola nemrég nyugdíjba
vonuló igazgatója feleségével, Deák
Júlia tanárnővel együtt a Monográfia
Alapítvány nevében Szabó György
Pál-díjra érdemesült. 
____________5.
Román ezüst, 
magyar bronz 
a női torna Eb 
csapatversenyén
Románia ezüstérmes lett a női torna
Európa-bajnokságon a törökországi
Mersinben, szombaton, míg Magyar-
ország a bronzérmet szerezte meg. A
dobogó legfelső fokára Ukrajna állha-
tott fel.
____________9.

Forró patthelyzet
A választásokon kialakult erőviszonyok nyomán várható volt, hogy

nem lesz egyszerű a kormányalakítás, ha azonban, mint hírlik, az
egyezkedést még pártbeli viharok is bonyolítják, nem biztos, hogy lesz
kormány az ország képzeletbeli karácsonyfája alatt. Ha mégis, az épít-
mény nem lesz stabilabb egy sebtében felépített kártyavárnál. Nem biz-
tató ez az előttünk álló időkre nézve.

A hét végén kitört a belháború a liberális pártban, amiért a koalí-
ciós tárgyalásokon a partnerek túl sok és túl fontos miniszteri tárcát
kaptak. Ha a pártokban egymás lábát taposnák az adott szakterületek
minimum európai hírnevű, a való életben is komoly eredményeket fel-
vonultatni tudó szakértők, az ártatlan szemlélő még azt hihetné, itt va-
lami nagyon komoly munka van előkészületben. Ám a honi realitásokat
ismerve világos, hogy itt a tét nem az elvégezhető munkán van, hanem
a húsosfazék közelségén. Sok, látszólag fontos, de inkább valójában
csak magát annak érző politikai szereplő akar döntéshozó szerepkörbe
jutni olyan helyeken, ahol sok pénz várható. Pénz persze nem biztos,
hogy lesz, mert az uniós milliárdok csak komoly pályázatok útján vár-
hatók, és olyanokból nincs túlkínálat, de a csapnál ott kell lenni, hogy
ha valami mégis csörgedezni kezdene rajta, akkor a klienseket lehessen
kiszolgálni.

A választási eredmények eleve megágyaztak egy patthelyzetnek,
mert ha a körvonalazódó koalíció tökéletesen működne is, nincs minő-
sített parlamenti többsége, azaz csak kétharmados szavazattöbbséggel

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)
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Ünnepek alatt a piacok zárva tartanak
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a karácsonyi és újévi ünnepnapokon, december
25–26-án és január elsején és 2-án zárva lesznek az
ügykezelésükbe tartozó marosvásárhelyi piacok. 

Segítség karanténban lévőknek
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírá-
sainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
nyilvántartásában szereplő kiszolgáltatott személyek szá-
mára, a házi elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára,
a SARS-COV-2 vírus terjedésének korlátozása érdekében.
Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a 0365-
430-859-es telefonszám 103-as mellékállomásán kérhető.

Adománygyűjtés a Szent Erzsébet
Társulás részére

„Angyalok a városban” jelszóval adománygyűjtést szervez-
nek, 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 Kovács Lajos-
Alpár, akik a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Líceum önkéntes diákjaival szervezik az
adománygyűjtést.

Meleg ételt biztosító utalványok 
Marosvásárhelyen

A juttatást a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság nyil-
vántartásaiban szereplő, 75. életévüket betöltött személyek
igényelhetik, akiknek jövedelme nem haladja meg a szoci-
ális juttatás értékét, és akikre a 115/2020. számú sürgős-
ségi kormányrendelet előírásai vonatkoznak, amelyek
értelmében 4 hónapon keresztül biztosítanak meleg ételt a
hátrányos helyzetű személyeknek. A szociális utalványban
hajléktalan személyek vagy családok, kilakoltatott szemé-
lyek, családok és állandó lakhellyel nem rendelkező gye-
rekes családok, egyedülálló szülők is részesülnek. A kártyákat
havonta 180 lejjel töltik fel. Bővebb információkért a 0365-430-
851-es telefonszámot lehet hívni, vagy személyesen a Ma-
rosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a Dózsa György út 9.
szám alatti székhelyen, hétköznapokon 8–12 óra között, az
egészségbiztonsági intézkedések betartásával.

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).

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma TAMÁS, 
holnap ZÉNÓ napja. 

Megyei hírek
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Csak félig tudta elvégezni a munkálatot a kivitelező a vállalt határidőre, ezért bontják fel a szerződést   Fotó: Gligor Róbert László

Elkerülhetetlen a szerződésbontás a csatornahá-
lózat építését végző egyik céggel – tudtuk meg
Nyárádkarácson község polgármesterétől. Ez már
a második ilyen eset, és a csatornázásnak még
koránt sincs vége.

Két fázisban szerzett támogatási forrást és kezdte el a
csatornahálózat kiépítését a községben Nyárádkarácson
önkormányzata. Az első szakasz a szennyvíztisztító meg-
építését és egy több kilométeres fővezeték elhelyezését
célozta meg, de mivel a kivitelező ingatag anyagi hely-
zetbe került, nem tudta a vállalt határidők szerint végezni
a munkálatokat, ezért egy hosszabb türelmi és tárgyalási
időszak után kénytelenek voltak tavaly szerződést bon-
tani vele. Eközben az országos vidékfejlesztési program
keretében sikerült a második fázisra is finanszírozást sze-
rezni, a munkálatok kivitelezési jogát pedig egy észak-
erdélyi cég nyerte el, amely azt ígérte: egy év alatt
elvégzi a munkálatot. Azóta letelt ez az időszak, és min-
den lehetséges terminushosszabbítást is kihasználtak, de
ez is lejárt, ezért kénytelenek a kivitelezővel szerződést

bontani – mondta el Bodó Károly Gyula polgármester.
Úgy látja: még ha további fél évet is adnának, akkor sem
lenne képes a cég a munkálat befejezésére, talán a kellő
akarat sincs meg hozzá. Ezért – és mivel a törvény sem
ad további szerződéshosszabbításra lehetőséget –, fel kell
bontani a felek közötti megállapodást, és új közbeszer-
zést kell kiírni.

Eddig a cég Hagymásbodonban építette ki a csatornahá-
lózatot, azt át is vette az önkormányzat, és hamarosan át is
adná működtetésre az Aquaserv szolgáltatónak. Karácson-
falván elkészült a hálózat a mellékutcákban, de nincs még
átadva, hátra volna a tereprendezés; Fintaházán is kiépült
a hálózat nagy része, de Somosdon csak a mellékutcákban,
azaz a munkálat felével végeztek. A vállalt munkálat 
mintegy felét tudta csak elvégezni a cég az ígért határidőre,
illetve elkezdte egy medence ásását a szennyvíztisztító te-
lepen, ahol az általa kiépített hálózat csatlakozhat az ülepí-
tőhöz.

Azt is megtudtuk a polgármestertől, hogy időközben az
első szakasz befejezésére új vállalkozóval írtak alá kivite-
lezési szerződést, jelenleg építik a hálózatot Csibán és Ká-
posztásszentmiklós belső utcáiban, itt nincsenek
különösebb gondok a munka minőségével.

Szerződést bontanak a kivitelezővel

Gligor Róbert László

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

Paradicsom kőkertjében 
– online bemutató

A Maros Művészegyüttes Paradicsom kőkertjében című
új műsorának bemutatóját lehet megtekinteni december
25-én, pénteken 19 órától a Maros Művészegyüttes kö-
zösségi oldalán. A műsor címét az egyik legrégebbi ka-
rácsonyi ének adja, amely csak az archaikus zenei
réteget őrző tájakon maradt fenn. A többségében szé-
kelyföldi hagyományokat, énekeket megjelenítő műsor-
ban helyet kapnak régi, ma már nem élő szokások,
melyeket archív filmek, néprajzi adattárak őriznek. Ilyen
az egész magyar nyelvterületen leírt pásztorjáték és

ennek egy speciális változata, a rendkívüli régies voná-
sokat őrző bukovinai székely betlehemezés vagy „csobá-
nolás” is. Az előadás a keresztény Európa
szokásrendjéből is felvonultatja azokat a gyöngyszeme-
ket, amelyek a környezetünkben formálódtak ki. Rendező
Varga János, énekel Kásler Magda, kíséri a Maros Mű-
vészegyüttes zenekara.

Adakozni menő
Ezzel a jelmondattal kezdeményezett jótékonysági gyűj-
tést a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem több diákja.
A hidegvölgyi Szivárvány iskola gyermekeit és a család-
jukat támogató akcióhoz magánszemélyek és alapítvá-
nyok is csatlakoztak. A járványra való tekintettel csak
pénzösszegeket fogadnak el, amelyet Tálas Ferenc ok-
tatóhoz juttatnak el, hogy az iskola nagyon változatos kor-
osztályú és különböző anyagi körülmények között élő
diákjainak vásároljon különböző eszközöket. Az adomá-
nyokat a következő bankszámlára lehet átutalni: Hu: Ko-
vács Kata Milla, OTP Bank, 11773133-00693398, Ro:
Fodor Előd, BT IBAN, RO26BTRLRONCRT0057406602,
REVOLUT: +40743429061/IBAN, RO14 BREL 0005
5048 4772.

RENDEZVÉNYEK

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

Télapó a buszokon!
December 11–27. között a Télapó egy különleges autóbusszal közlekedik a marosvásárhelyi közszállítás vo-

nalain, a www.transportlocal.ro weboldalon közölt menetrend szerint. 
Az autóbuszon a Télapó a gyerekekeket egy dobozzal várja, amelyben elhelyezhető egy számára címzett pár

soros levél, feltüntetve nevet, életkort, valamint egy telefonszámot, amelyen utólag elérhetők a jutalomban ré-
szesülő gyermekek. 

Az ajándéktárgyak kisorsolására december 28-án kerül sor, a sajtó jelenlétében. 
A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
35, 42, 2, 28, 30 + 6 NOROC PLUS: 1 3 9 5 1 8

28, 27, 38, 34, 29, 4 SUPER NOROC: 5 6 9 4 8 9

46, 27, 44, 5, 16, 42 NOROC: 1 2 6 6 3 5 0



Három miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tiszt-
séget is kap az RMDSZ a PNL által jelölt Florin Cîţu
vezette, most körvonalazódó jobbközép kormány-
ban.

A koalícióra készülő pártok vezetőinek pénteken sikerült
megegyezniük a legfontosabb kormányzati és parlamenti tiszt-
ségek elosztásáról. A tanácskozás után Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke rámutatott: megteremtették a kormányzati és
parlamenti stabilitás alapjait nyolc olyan év után, amelyben
12 kormánya volt Romániának.

Az USR-PLUS adja a másik kormányfőhelyettest és a sze-
nátus elnökét, a PNL pedig a képviselőház elnökét.

A miniszterelnökből, két miniszterelnök-helyettesből és 18
tárcavezetőből álló kormányban a PNL-nek 9, az USR-PLUS-
nak 6, az RMDSZ-nek pedig 3 minisztere lesz. RMDSZ-es
vezető lesz a fejlesztési, közművesítési és közigazgatási, a
környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti, illetve az ifjúsági és
sportminisztérium élén.

Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök, az RMDSZ szóvivője
az MTI-nek elmondta: a magyar érdekképviselet számára ki-
emelt fontosságú területek élén áll majd RMDSZ-es tisztség-
viselő.

„Ez egy óriási eredmény, a fejlesztési tárcánál ott van pél-
dául a teljes regionális fejlesztési alap, a környezetvédelmi
minisztérium hihetetlenül fontos a „Green Deal” (a klímasem-
leges kontinens megteremtését célzó „európai zöldmegálla-

podás”) miatt, oda tartozik a vízügy és az erdőgazdálkodás is,
tehát az is egy nagyon komoly tárca, és természetesen nagyon
örvendünk az ifjúsági és sportminisztériumnak is” – részle-
tezte.

Az RMDSZ-nek járó kormányfőhelyettesi, illetve a három
tárcavezetői tisztséget illetően a Szövetségi Állandó Tanács
dönt a jelöltekről, várhatóan hétfő estig – mutatott rá az
RMDSZ szóvivője.

A pénteki, tíz órán keresztül zárt ajtók mögött zajló tár-
gyalásokról már napközben kiszivárgott, hogy a korábbi
napok patthelyzetét az USR-PLUS visszalépése oldotta
fel, amely a hangsúlyosabb kormányzati jelenlét fejében
lemondott a képviselőház elnöki tisztségéről, így a tiszt-
séget minden bizonnyal Ludovic Orban PNL-elnök tölti
majd be.

Az USR-PLUS-hoz kerül egyebek mellett az igazságügyi,
az európai alapokkal foglalkozó, a gazdasági és a közlekedési
minisztérium.

A külügyi, belügyi, védelmi, pénzügyi és – a gazdasági mi-
nisztériumról leválasztandó – energiaügyi tárca vezetőjét a
PNL jelöli.

A PNL-nek csaknem 29, az USR-PLUS-nak több mint 17,
az RMDSZ-nek pedig 6,5 százalékos politikai súlya lesz a hét-
főn (ma) összeülő új parlamentben, a koalíciónak így – a ki-
sebbségi frakció szavazataival együtt – mintegy 56 százalékos
támogatottsága lehet a parlamentben. (MTI)

Három év és négy hónap letöltendő börtönbünte-
tést kapott Pál román herceg, az 1881 és 1947 kö-
zött uralkodó román királyi család egyik el nem
ismert sarja. A herceg ellen nemzetközi elfogatópa-
rancsot adtak ki a román hatóságok, mert Portugá-
liába menekült. Ugyanebben a korrupciós ügyben
börtönbüntetésre ítélték többek között Tal Silber-
stein és Benyamin Steinmetz izraeli üzletembere-
ket, valamint Remus Truica volt miniszterelnöki
tanácsadót, akiket abban találtak vétkesnek, hogy
lefizették a visszaszolgáltatási hatóság tagjait.

Remus Truica Adrian Năstase volt szociáldemokrata mi-
niszterelnök tanácsadója volt, őt hétévi szabadságvesztésre
ítélték. A két izraeli üzletember 5-5 évi börtönbüntetést kapott.
Steinmetz vagyonát 2016-ban a Forbes folyóirat 3,6 milliárd
dollárra becsülte.

Az ügyben több személy érintett, közöttük van Dan And-
ronic, az Evenimentul Zilei című újság igazgatója, aki több
román vezető politikus tanácsadója volt. Őt három év felfüg-

gesztett szabadságvesztésre ítélték. Az ügy kiindulópontja Pál
herceg, aki a királyi család tagjaként követelte vissza Bu-
karest határában a kommunizmus idején elkobzott băneasai
királyi farmot (növénytani kutatóállomást) és a snagovi
erdő egy részét. A terület a román főváros északi részén
fekszik, amely a legértékesebbnek számít az ingatlanpia-
con.

A herceg jogtalanul követelte vissza az ingatlanokat, vissza-
szolgáltatási kérelmére négy éven át nem kapott választ.
Ekkor bérelte fel Truicát, aki bevonta az ügyletbe az izraeli
üzletembereket. A vádirat szerint az üzletemberek kenőpénzt
fizettek a restitúciós hatóság tagjainak, hogy Pál javára dönt-
senek. A herceg cserében a visszakövetelt ingatlanok értéké-
nek 50-80 százalékát fizette ki nekik.

Pál megkapta az ingatlanokat, amivel több mint 145 millió
eurós kárt okoztak a román államnak. A vádirat szerint mindez
2006 és 2013 között történt. A mostani bírósági ítélet érvény-
telenítette a visszaszolgáltatást, és visszahelyezte a román
állam tulajdonába az ingatlanokat. (MTI)

Az RMDSZ kormányzati 
szerepe javíthatja 
a magyar–román kapcsolatokat

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szom-
bat délután a karmelita kolostorban fogadta Kelemen
Hunort, az RMDSZ elnökét – közölte az MTI-vel Ha-
vasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető he-
lyettes államtitkár. Elmondta: a kormányfő és a
határon túli magyar vezetők rendszeres adventi talál-
kozóját a járvány miatt idén nem lehetett megtartani,
így részben ezt is pótolta a szombati tárgyalás. A
megbeszélésen Orbán Viktor és Kelemen Hunor
egyetértettek abban, hogy a magyar választási ösz-
szefogás nyomán az RMDSZ jó szereplése lehetővé
tette, hogy most, a romániai kormányalakítás során
a magyar szervezet komoly belpolitikai szerephez
jusson. A Fidesz és az RMDSZ elnöke kifejezte meg-
győződését, hogy az RMDSZ kormányzati szerepe
erős kapocs lesz Magyarország és Románia között,
és jelentősen javíthatja a kétoldalú kapcsolatokat –
mondta Havasi Bertalan.

A vállalkozókat vádolja a miniszter
Hiányosak és helytelenek a vállalkozók által a csök-
kentett munkaidő támogatására benyújtott kérések –
közölte péntek este Violeta Alexandru munkaügyi mi-
niszter. A tárcavezető szerint a kéréseket sok esetben
a határidő lejárta után nyújtják be, vagy nem melléke-
lik az adók és járulékok befizetéstét igazoló dokumen-
tumokat úgy, ahogyan azt a vonatkozó jogszabály
megköveteli. A miniszter azt mondja „aktív párbeszéd
hiányában”, amelyet a megyei munkaerő-foglalkozta-
tási ügynökségeknek (AJOFM) kellene folytatniuk a
vállalkozókkal, „azt kockáztatjuk”, hogy a „kurzarbeit”
támogatására leadott kérések „elutasítási rátája” igen
magas legyen. Violeta Alexandru emlékeztetett: a rö-
vidített munkaidő támogatása utólagos, ezt azt köve-
tően igényelheti a vállalkozó, hogy kiadta a béreket
és befizette az adókat és járulékokat. (Agerpres)

Őrizetben a bécsi merénylet 
két újabb gyanúsítottja

Őrizetbe vettek két embert Bécsben, akiknek feltéte-
lezhetően közük volt a november 2-án elkövetett ter-
rortámadáshoz – adta hírül rendőrségi forrásokra
hivatkozva a Kronen Zeitung című osztrák napilap va-
sárnap. A bécsi ügyészség szóvivője megerősítette
az értesüléseket. Közlése szerint a merénylet hely-
színén talált fegyveren megtalálták az egyik személy,
egy 26 éves afgán gyökerekkel rendelkező osztrák
állampolgár DNS-ét. A bécsi ügyészség kezdemé-
nyezte letartóztatását. A másik gyanúsítottról egye-
lőre nem tudni semmit. A lap úgy tudja, hogy a Cobra
osztrák különleges egység kommandósai pénteken
vették őrizetbe mindkét gyanúsítottat, és egy bécsi
helyszínen házkutatást is folytattak. Ausztria már 15
embert vett őrizetbe a merénylettel kapcsolatban. A
német és svájci hatóságok ugyancsak nyomoznak
olyan emberek után, akik feltehetően kapcsolatban
álltak a merénylővel. (MTI)

Olaszországot lezárják 
a téli ünnepekre

Teljes zárlatot rendelnek el Olaszországban az év
végi ünnepek tíz napjára a koronavírus-járvány elleni
küzdelem érdekében, egész napos kijárási tilalommal
– jelentette be Giuseppe Conte kormányfő péntek
este, aki ugyanakkor kisebb engedményeket is beje-
lentett a családi összejövetelek biztosítására. Ennek
értelmében leállítják az egész kereskedelmet, kivételt
csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, fodrásza-
tok, dohányboltok jelentenek majd. A vendéglátás ki-
zárólag házhoz szállítással működhet, és csak este
tíz óráig. Conte szokás szerint személyesen jelen-
tette be az új, korlátozó intézkedéseket, amelyek köz-
lésére az ország napok óta várt. A zárástól előre
tartva pénteken már majdnem egymillióan indultak el
az ünnepek idejére kiszemelt célállomásaikra. (MTI)

elfogadható törvények vitájánál, mint a költségvetés
vagy komolyabb reformok, eleve meg lehet akasztani a
munkáját. Ehhez tegyük még hozzá azt, hogy az immár
több mint egy hete tartó tárgyalások szereplői partnerek
helyett inkább egymást gyanakodva leső ellenfeleknek
tűnnek. Már ez elég volna ahhoz, hogy a képzeletbeli
kormány ne álljon stabil lábakon, de ha ezt még meg-
fűszerezzük egy liberális polgárháborúval is, akkor
lehet, hogy itt kormány csak az új évre lesz, és az sem
valószínű, hogy megéri jó egészségben a következő szil-
vesztert. És olyan idők előtt állunk, amikor jól felkészült,
stabil parlamenti hátterű, határozottan cselekedni képes
kormányra lenne égető szükség, amelynek egyszerre
kellene birokra kelnie a járványhelyzettel, megakadá-
lyoznia, hogy a súlyos gazdasági helyzet egy komoly
válságba torkolljon, és az ország érdekében jól felhasz-
nálnia az uniós gazdasági újjáépítési programban rejlő
lehetőségeket. Ezek még egy olyan politikai csapat szá-
mára is komoly kihívások lennének, amilyet nem nagyon
láttunk a regáti terepen, ahol, ha a szereplők számára
a bársonyszékek leosztása is túl nagy kihívás lesz, akkor
lehet, hogy nagyon forró tél előtt állunk.

Forró patthelyzet

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Három miniszteri és miniszterelnök-helyettesi 
tisztséget is kap az RMDSZ

Három évet kapott Pál herceg 
korrupció miatt

A nemzeti összetartozás évének lezárása alkal-
mából látogatott pénteken Kolozsvárra Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpoliti-
káért felelős államtitkára, aki óvodai és iskolai
vetélkedők erdélyi nyerteseinek adott át díja-
kat, este pedig a Kallós Zoltán Külhoni Magyar-
ságért díjat adta át Balázs Lajos
néprajzkutatónak, Csíky András színművésznek
és Dávid Gyula irodalomtörténésznek.

Az első díjátadón az államtitkár elmondta: amikor az
Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé nyilvání-
totta 2020-at, arra készültek, hogy méltó módon meg-
emlékeznek Magyarország száz évvel ezelőtti
feldarabolásáról és arról, hogy a szülők, nagyszülők,
dédszülők generációinak köszönhetjük, hogy a tragédiák
ellenére a nemzet tovább élt, és ma is sikeres. A járvány-
helyzet viszont úgy hozta, hogy a tervezett programok
nagy részét az online térbe kellett áttenni. Mint megje-
gyezte: minden rosszban van valami jó is, mert így olya-
nok is bekapcsolódhattak a programokba, akiknek az
online tér teremtette meg a részvétel lehetőségét.

Az államtitkár egyben gratulált az erdélyi magyarságnak a
szeptemberi önkormányzati és a decemberi parlamenti válasz-
tásokon elért sikerekért. Kifejezte kívánságát, hogy az
RMDSZ olyan kormánypozícióba kerüljön, amely által kéz-
zelfogható segítséget nyújthat az erdélyi magyarságnak. „To-

vábbra is úgy fogunk dolgozni, hogy ne csak a magyaroknak,
hanem mindenkinek jó legyen” – jelentette ki az államtitkár.

A Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat a kitüntetettek
közül csak Balázs Lajos vette át személyesen (fotó). Csíki
András nevében Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház színművésze, Dávid Gyula nevében dédunokája mon-
dott köszönetet. (MTI)

Díjakat adott át Kolozsváron Potápi Árpád János 
államtitkár

Fotó: MTI



miniszterelnökének felesége, sem
az Ökumenikus Segélyszervezet
vezetői, akik előző években minden
alkalommal személyesen hozták el
az anyaországi adományokat, a
szállítmánnyal érkező többtonnás
teherautót a napokban várták Ma-
rosvásárhelyre – tudtuk meg Fülöp
Ilonától, a Lazarenum Alapítvány
vezetőjétől. 

Az Ökumenikus Segélyszerve-
zettől érkező szállítmány elsősor-
ban tartós élelmiszereket, lisztet,
olajat, rizst, cukrot, konzerveket,
lekvárokat,valamint édességeket,
tisztítószereket és gyerekjátékokat

tartalmaz, amiből mintegy százöt-
ven csomagot terveznek összeállí-
tani az alapítvány munkatársai a
nehéz sorsú, zömében vidéki, sok-
gyerekes családok számára. Ese-
tenként nyolc-tíz gyereket is
nevelő családokról van szó, akik-
nek az élemiszercsomagoknak kö-
szönhetően egy ideig nem kell
azért fájjon a fejük, hogy másnap
tudnak-e élelmet tenni a gyerekek
asztalára. 

Fülöp Ilona bevallotta, bizony
nagy segítség számukra az ado-
mány, hiszen amellett, hogy a
nyilvántartásukban szereplő közel
százötven rászoruló családnak

élelmiszercsomagokat juttatnak,
az alapítvány által működtetett
szociális intézményekben naponta
közel száz idősnek és gyereknek
adnak enni, az adományba kapott
tartós élelmiszerekből szinte fél
évig meg tudják oldani a főzést.
Az utcagyerek-misszióként mű-
ködő Pici Házban ugyanis naponta
biztosítanak meleg ebédet mély-
szegénységben élő gyerekeknek,
emellett a Lídia otthonban 
mintegy húsz gyerekről, az Emi-
nescu utcai idősotthonban pedig
mintegy félszáz bentlakóról gon-
doskodnak. 

Egyre több család él 
mélyszegénységben

Bár a járványhelyzet jócskán át-
írta az előző évek jól bevált forga-
tókönyvét, a Lazarenum Alapítvány
vezetője nagyon hálás azért, hogy
az adományozás nem marad el, hi-
szen Fülöp Ilona is megerősítette
azt, amit a mindennapokban látunk,
hallunk, azaz, hogy a mögöttünk
lévő tíz hónapban az amúgy is
nehéz helyzetű családok számára
még nehezebbé vált a mindennapi
megélhetés, illetve sokan, akik
eddig szűkösen ugyan, de gondos-
kodni tudtak a mindennapi betevő-
ről, egyre inkább a
mélyszegénység felé sodródnak.
Ugyanis munkahelyek szűntek
meg, a kisebb, alkalmi munkákra –
amiből eddig sokan próbáltak némi
jövedelemre szert tenni – kevesebb
az igény. Számos sokgyerekes, sze-
gény család van, amelyeket rend-
szeresen, havonta segítenek
tűzifával, élelmiszerrel, ahol akkor
kerül főtt étel a gyerekek tányér-
jára, amikor a Lazarenum Alapít-
vány autója begördül a kis utcába,
és leteszi a tartós élelmiszerek mel-
lett a krumplit, tojást, tejet a kapu
elé. Ebben a helyzetben van a Sós-
kúton, egy falu végi kis házban
lakó, tizennyolc gyerekes család, itt
több generáció él együtt, és óriási a
gyerekek öröme, amikor havonta
megérkezik az alapítvány autója az
élelmiszerekkel, amelyek egyéb-
ként nagyon ritkán kerülnének a
család asztalára. A gyerekek talán a

tojásnak örvendenek a legjobban,
mert ehetnek rántottát – jegyezte
meg az alapítvány vezetője. De
akad a felkaroltak között szászré-
geni nyolcgyerekes család, nemrég
pedig a Nyárádmentéről jelentke-
zett egy tízgyerekes, hogy segít-
ségre van szükségük.
Becsengetnek 
egy tányér meleg ételért

Fülöp Ilona hozzátette, sajnos
sok esetben gyógyszerre sincs pén-
zük, akadnak idősek, akiknek dön-
teniük kell, hogy élelmet vesznek
vagy gyógyszert, mert mindkettőre
nem futja. Akadnak, akik végső el-
keseredésükben az alapítvány szék-
helyének a kapuján csengetnek be,
és csak egy tányér meleg ételt kér-
nek. 

Mivel a segítség iránti igény
egyre nő, az alapítvány rendkívül
hálás azért, hogy az Ökumenikus
Segélyszervezet nagyszabású ado-
mányai mellett több más támoga-
tóra is számíthatnak. Fülöp Ilona
kiemelte a Székely Gazdaszerveze-
tek Egyesületének a támogatását,
onnan 3 ezer kiló búzát és a napok-
ban 750 kg krumplit is kaptak.
Mint mondta, óriási segítség ez
számukra, mint ahogy az is, hogy a
Timko pékség évek óta biztosítja
az általuk működtetett otthonoknak
a mindennapi kenyeret, ugyanak-
kor az alapítványnak vásárlási utal-
ványokat is felajánlottak, amire
kiflit, péksüteményeket szerezhet-
nek be. 

A kormány Fenntartható Fej-
lődés Főosztálya egyedülálló
rendezvényt szervezett de-
cember 16-án, szerdán a du-
ális rendszerű szakiskolák
diákjai számára A jövő mecha-
nikája. Fenntartható oktatás az
autószerelők következő generáci-
ójának címmel. Az előadás
része a 4. fenntartható 
fejlődési célkitűzés – minő-
ségi oktatás – népszerűsíté-
sét célzó rendezvénysoro-
zatnak.

„A minőségi oktatáshoz való
hozzáférés elengedhetetlen a fenn-
tartható társadalom megfelelő mű-
ködéséhez, ezért az általam
koordinált Fenntartható Fejlődés
Főosztály támogat minden erre irá-
nyuló tevékenységet. Európai szin-
ten a román állampolgárokat érintik

leginkább a levegőszennyezés
egészségre gyakorolt hatása miatti
költségek, Bukarest pedig az az eu-
rópai város, amelynek lakói a leg-
nagyobb éves veszteséget
szenvedik a légszennyezés hatása
miatt, fejenként 3 004 eurót.

Legalább 30 millió kibocsátás-
mentes gépkocsi közlekedik majd
Európában 2030-ig – derül ki az
Európai Bizottság új fenntartható
és intelligens mobilitásra vonat-
kozó stratégiájából. Felelősségünk
az Agenda 2030 fenntartható fejlő-
dési céljainak megvalósítása, az
ágazat szakembereinek képzése,
kormányzati szinten pedig lépé-
seket kell tennünk az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának csök-
kentése érdekében. Ily módon ké-
pesek leszünk az új európai ökoló-
giai megállapodás által biztosított

európai pénzügyi alapokat
lehívni, egészségünket javí-
tani az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás érdeké-
ben” – nyilatkozta Borbély
László.

A rendezvény különleges
vendége Adrian Gidali au-
tóiparra szakosodott oktató
volt, aki két, kizárólag gya-
korlati tanfolyamot tartott
környezetvédelmi kérdések-
ről (szennyező gázok, üveg-
házhatású gázok), a saját
garázsából, szimulátorokkal
és valódi felszereléssel. 

Az első tanfolyam a jár-
műmotorok által termelt
szennyezőanyag-kibocsátás
típusainak és azok csökken-
tési módszereinek rövid be-

mutatására irányult, a második
pedig a járművek egyéb szennyező
forrásaira (a kopóanyagok által elő-
állított részecskékre – fékek, ten-
gelykapcsoló, gumiabroncsok).

A hallgatóknak lehetőségük volt
élőben megnézni, hogyan működ-
nek az ilyen gázokat előállító gép-
kocsi berendezései, de azt is, hogy
ez a fajta gáz hogyan vesz részt az
autó hűtési folyamatában (légkon-
dicionálás).

A Romániai Autószakértők
Egyesülete felajánlott egy tan-
könyvet, amely letölthető a főosz-
tály honlapjáról (www.
dezvoltaredurabila.gov.ro) erről a
címről: https://bit.ly/2K4rHZC, il-
letve a bekapcsolódó diákok rész-
vételi igazolást kaptak az
egyesülettől.
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Új fenntartható EB-stratégia
Legalább 30 millió kibocsátásmentes gépkocsi 

(Folytatás az 1. oldalról)

Hogy az ünnep ne teljen éhínségben 

Fotó: Nagy Tibor



Mesés évszakok címmel jelentetett
meg meséskönyvet december 10-én
a Bookman könyvkiadó gondozásá-
ban Mátyus Délia Erzsébet, aki beval-
lása szerint közel 15 éve reklám- és
tartalom-szövegíróként, blogger-
ként, fordítóként, képszerkesztő-
ként, marketingesként dolgozik,
szabadidejében pedig gyerekeit ne-
veli. Mátyus Délia a Sapientia EMTE
kommunikáció-közkapcsolatok sza-
kán végezte egyetemi tanulmányait,
majd filozófiából mesterizett. Eddig
verseket írt és jelentetett meg. 

Mátyus Déliát kiskora óta érdekli az írás.
A könyveket szülei példája nyomán szerette
meg, akik esténként mintegy rituálé része-
ként vették kezükbe könyveiket és merültek
el az olvasásban. Tinédzserként kezdett ver-
seket írni, amelyeket viszont nem hozott
nyilvánosságra. Mátyás Leventének, a 
Bookman kiadó vezetőjének ösztönzésére
jelent meg az első kötete 2016-ban, A meta-
morfózis krónikái címmel, majd a második
2019-ben A káosz szilánkjai címmel. 
A december elején megjelent meséskönyvet
az élet szülte. 

– Nem terveztem. Szeretem a meséket.
Kisfiam 4 évesen egyes szavakat különösen

ejtett ki. Lejegyeztem őket, majd egy külön-
leges világkép született belőlük, amelyet
egy kisfiú mesél el. Fontosnak tartom a ter-
mészet szeretetét és védelmét, illetve a ha-
gyományok éltetését. Az okkult
tudományok világa is vonzó közeg szá-
momra, szeretem az ősi hiedelmeket és mí-
toszokat, azt a világot, ahol az emberek
összhangban vannak a természettel, minden-
nel. A mesék világa gyerekként és felnőtt-
ként egyaránt lenyűgözött. Valahogy
zsigerből mindig is tudtam, hogy az igazi
szörnyek odakint ólálkodnak az utcán, és
nem a könyvek lapjairól idézzük őket
ágyunk alá. Ezért is éreztem egy megma-
gyarázhatatlan vonzalmat az olyan entitá-
sok, lények és szereplők iránt, akiktől a
gyerekeknek (és sok esetben felnőtteknek)
félni kellett. Akitől más félt, engem mindig
az vonzott leginkább. És ez mindmáig érvé-
nyes. Mint tudjuk, a gyerekmesék és a fel-
nőttmesék valahol találkoznak a mondák,
legendák és hiedelmek küszöbén. Ez az a
másik világ, amelyről bátran állíthatom,
hogy a szívem csücske. A legszokatlanabb
és legijesztőbb hiedelmekben találtam meg
a számomra legszelídebb szörnyeket, és ösz-
tönszerű ragaszkodással akarom megismerni
mindazt, ami sokaknak tabunak számít és
félelmetes. Okkultnak nevezhető, pogány
gyökerekből származó magyar (és nem

csak) népi hiedelmek, népszokások, legen-
dák, mondák, babonák és rítusok kelnek
életre meséimben, oly módon, hogy min-
denki nyugodtan alhat majd utána,
és tovább viheti szívében és elmé-
jében a népi hagyományokat –
mondja kötetéről a szerző. 

A Mesés évszakok című mesés-
könyv alcíme – Amikor a kalan-
dok találkoznak a hiedelmekkel –
utal a tartalmára. Az olvasó egy
kisfiút követhet végig kalandjai
során, közben megismerkedhet a
négy évszakkal és hozzájuk fűződő
népi hiedelmekkel, az évszakok őr-
zőivel. A Mesés évszakok fősze-
replője Kolbi, aki egy-egy évszak
furcsa képviselőjével (Menekán-
nal, Javakival, Tobival és Mukival)
találkozik. Kalandjaikat olvasva
bepillantást nyerünk őseink vilá-
gába, megelevenednek a tavaszi,
nyári, őszi és téli népszokások, hi-
edelmek. Gyerekként magunkra is-
merünk, felnőttként gyerekkori
énünket fedezzük fel. Közben
pedig álmodozunk, és emlékezünk
– ajánlja a könyvet az érdeklődők
figyelmébe Tamás Gyöngyi ma-
gyar szakos tanárnő. 

A könyv végén arra kéri Mátyus

Délia az olvasókat, hogy amennyiben van
olyan téma, amiről szívesen olvasnának,
írják meg és küldjék el a könyv végén meg-
adott e-mail-címre. Válaszként pedig a fel-
adó kaphat egy mesét. Mert Déliának még
vannak rejtett tartalékai. A meséskönyv
megvásárolható a Bookman könyvkiadó
könyvesboltjában. 

Vajda György
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Mesés évszakok
Kalandozás őseink hiedelemvilágában

Deák János, a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola nemrég nyug-
díjba vonuló igazgatója feleségével,
Deák Júlia tanárnővel együtt a Mono-
gráfia Alapítvány nevében Szabó
György Pál-díjra érdemesült. Az 1997-
ben alakult Monográfia Alapítvány a
jellegzetes iskolaalapítványon túlmu-
tató közösségi szerveződés, amely
hozzájárul az iskola anyagi és szellemi
gyarapításához, és többek között fel-
vállalta a népi kultúra és a népi hagyo-
mányok ápolását Mezőpaniton.
Kiterjedt az iskolások oktatói-nevelői,
szakmai tevékenységeinek, kulturális
és sportrendezvények támogatására.
Az eddigi járványmentes időkben teret
nyújtott a hagyományos kézművestá-
bornak, népzene- és néptánctábornak.

Az elismerés többrétű, de elsősor-
ban annak köszönete, hogy negyed-
százada, 1994-től rendszeresen
folyik néptáncoktatás a Kádár Már-
ton Általános Iskolában, a Muskátli
hagyományőrző néptánccsoport ke-
retében. A táncos lábú nebulók
magas szinten és szeretetteljes lélek-
kel képviselték községüket, iskolájukat
számos Maros megyei vagy azon kí-
vüli rendezvényen. Köszönet érte a pe-
dagógusoknak, néptáncoktatóknak,
adatközlőknek, szülőknek és főleg a
több korcsoportban zajló néptáncokta-
tás főszereplőinek: a betanított táncren-
det és népi gyermekjátékokat bemutató
gyermekeknek.

Mezőpanitban néptáncot ropni bár-
mely korosztályban elterjedt és termé-
szetes. Ehhez jelentős mértékben
hozzájárul az egynemzedéknyi idő óta
folyamatos utánpótlás. Az iskolai
táncoktatás célja a hagyományőrzés és

a népi értékek átmentése nemzedékről
nemzedékre. Nemes feladat a régi
magyar népdalok, a népi gyermekjá-
tékok elsajátítása és színpadi bemuta-
tása, a kiemelten farsangi, szüreti
népszokások továbbéltetése a jövő
nemzedékei körében. No, meg a helyi
népviselet megőrzésére tett vállalko-
zás. Mindezek együttesen biztosítják
a mezőpaniti népdalt éneklő, gyer-
mekjátékot bemutató, néptáncot járó
leányok és legények fellépésének si-
kerét a különböző fesztiválokon, 
közöttük a Gyöngykoszorú- találko-
zókon. 

Maradandó élmény számomra visz-
szagondolni az EMKE Maros megyei
szervezete által a marosvásárhelyi vár-
ban megrendezett Gyermek-Gyöngy-
koszorú-találkozókra, ahol a fellépő
gyermekközösségek, néptánccsopor-
tok közül évről évre a legszebb szám-
ban és leglátványosabb küllemben a
mezőpaniti Kádár Márton Általános Is-
kola képviseltette magát. Nemcsak a
táncoktatók, hanem az iskolaigazgató
is elkísérte a sok tucat gyermeket, akik
két-három együttest alkottak, több
táncrendet mutattak be. Az izgalomtól
kipirult arcú, csillogó szemű, bokrétás
kalapú legények és a frissen csillogó
hajfonatú leányok máris betöltötték a
teret, a színpadot. Már a látvány is fel-
emelő volt, amit az ügyességük sem
hazudtolt meg. Méltó módon képvisel-
ték a gyöngykoszorús szellemiséget: a
népzene, néptánc, népdal és népviselet
ötvöződését. Amúgy éveken át a vár-
beli gyermekrendezvényt népdalver-
seny követte a Deus Providebit
Tanulmányi Házban, ahol jó hangú
mezőpaniti gyermekeket is díjaztak a
szervezők.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési

Egyesület elismerésével a figyelmet a
Monográfia Alapítvány alapításában és
működtetésében kulcsszerepet játszó
Deák házaspárra irányítva, méltá-
nyolni szükséges a tartalmas életpá-
lyát, a közösségért tett házastársi
helytállást. Több mint négy évtized ta-
nárkodását, három évtized fáradhatat-
lan munkálkodását Mezőpaniton, két
évtized iskolaigazgatóságát, a népi ha-
gyományőrzés fellendítéséért tett fára-
dozásokat. Ideális helyzet és a
közösség számára is hasznos, amikor a
házastársak a szakmai, a civil, az iden-
titásmegőrző tevékenységek terén is
egymást kiegészítő segítőtársak, hogy
életüket a mezőpaniti iskolára „tegyék
fel”. Jelképértékű továbbá, hogy Deák
Júlia tanárnő közel másfél évtizeddel
ezelőtt, 2007-ben az EMKE országos
elnöksége oklevelében részesült a ha-
gyományőrző találkozók megszerve-
zéséért és a néptánc értékeinek a
megőrzéséért kifejtett erőfeszítései el-
ismeréseképpen, később pedig az
EMKE Maros megyei szervezetének
elnökségi tagja volt. 

A Maros megyei EMKE mostani el-
ismerése megerősíti az évtizedek áldo-
zatos munkájának az eredményességét.
Kifejezi a jövőbe vetett hitet a mező-
paniti gyermekek tánctanítására, a Mo-
nográfia Alapítvány támogató
tevékenységére való tekintettel. És
egyúttal a köszönet kifejezője Deák
János és Júlia számára, hogy nyugdíjas
éveikben is a háttérben mozgatói le-
hessenek az eddigi megvalósítások
folytatásának, kiteljesedésének. A ka-
rácsonyváró négy szál adventi gyertya
szóljon hát a Monográfia Alapítvány-
nak, a Muskátli néptánccsoportnak és
a Deák házaspárnak. Isten éltesse őket
a szeretet jegyében!

Négy szál adventi gyertya

A Székely Nemzeti Tanács által elindított, a nemzeti régiók
védelmét szolgáló európai polgári kezdeményezés aláírási
időszaka hivatalosan is a harmadik szakaszba lépett. Az Eu-
rópai Bizottság rendelete értelmében – amint azt a korábbi
rendelkezések kiegészítéseként nyilvánosságra hozták, misze-
rint „a november 1-jén már folyamatban lévő európai polgári
kezdeményezések eredeti gyűjtési határideje három hónappal
meghosszabbodik” – a világjárványra való tekintettel a féléves
időszak után újabb három hónapra, 2021. február 7-ig meg-
hosszabbították az aláírási időszakot. 

A féléves hosszabbítás lejártakor, folyó év november hete-
dikén a földrajzi kritérium összesen öt országban teljesült,
azaz Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátor-
szágban és Litvániában, ezért a kezdeményezők úgy döntöt-
tek, hogy saját felelősségre folytatják az aláírásgyűjtési
kampányt, hiszen a sikerhez legalább további két tagállamban
szükséges teljesíteni a feltételeket. Ebben az időszakban is
több uniós országban gyűltek az aláírások, és örömmel jelent-
hetjük, hogy hamarosan Svédország is „kizöldül”, azaz össze-
gyűl a szükséges minimális aláírásszám. Hangsúlyozzuk,
hogy ezután is minden aláírás fontos, így azokból az orszá-
gokból is érdemes aláírni, ahol már teljesült a kötelező mini-
mális kvóta. 

Gratulálunk a kezdeményezőknek és támogatóknak, hogy
a másik, az erdélyi magyar kisebbséget is érintő Minority 
SafePack kezdeményezés megszerezte az Európai Parlament
támogató állásfoglalását, ugyanakkor hangsúlyozni szeret-
nénk, hogy a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a
regionális kultúrák fenntarthatóságáért című kezdeményezés
nem része annak. Amint azt többször hangsúlyoztuk, a két
kezdeményezés kiegészíti egymást, míg előbbi az általános
európai kisebbségvédelemért száll síkra, és fontos lehet a ro-
mániai 18 nemzeti kisebbségnek is, köztük a szórványmagyar-
ságnak, addig az utóbbi a nemzeti régiók elismertetését és
fejlesztését tűzte ki célul, mint például Székelyföld, Kalota-
szeg és Partium, ha Romániára gondolunk. 

Az eddig elért sikerek arra köteleznek, hogy még nagyobb
hatékonysággal gyűjtsük a támogató aláírásokat, hiszen így
tudjuk elérni, hogy Brüsszel számára megkerülhetetlenek le-
gyenek a nemzeti régiók és az európai őshonos kisebbségi kö-
zösségek követelései.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Az aláírásgyűjtés új 
határideje 2021. február 7. Dr. Ábrám Zoltán



A vírusjárvány világszerte
igencsak hátrányosan érin-
tette a légi közlekedést. A ha-
tárzárlatok miatt tavasszal
fokozatosan leálltak a jára-
tok. Nyáron az enyhülést kö-
vetően sikerült néhányat
újraindítani, azonban a légi-
társaságok és a repülőterek
gazdasági „mélyrepülésben”
vannak. A kialakult helyzetről
és arról, hogy miként éli túl
ezt az időszakot a Marosvá-
sárhelyi Transilvania Repülő-
tér, Peti András vezér-
igazgatóval beszélgettünk. 

– Mennyire érintette a világjár-
vány a marosvásárhelyi repülőte-
ret?

– Minket sem került el. Igyekez-
tünk alkalmazkodni, és olyan meg-
oldásokat keresni, amelyek egyrészt
az alkalmazottak egészségvédel-
mét, másrészt a gazdasági helyzet
egyensúlyban tartását szavatolták.
Először az idén január 23-án kaptuk
az első hivatalos felkérést arra,
hogy a vírusjárványra vonatkozó tá-
jékoztató szórólapokat helyezzünk
el a repülőtér utastermináljában.
Február első hetében már azt ta-
pasztaltuk, hogy jelentősen megnőtt
azoknak az utasoknak a száma, akik
annak ellenére, hogy jegyet váltot-
tak valamelyik járatra, nem jelentek
meg a repülőtéren. Mint ismeretes,
a pandémia elterjedését megfékező
óvintézkedések március közepén te-
tőztek, amikor a légitársaságok az
egészségügyi hatóságok intézke-
dése alapján felfüggesztették az
összes menetrend szerinti járatot.
Ehhez a helyzethez kellett alkal-
mazkodnunk. Azonnal megpróbál-
tunk olyan légitársaságokkal
kapcsolatba lépni, amelyek a bi-
zonytalan helyzet miatt hosszú
távon szerették volna parkoltatni a
repülőgépeiket nálunk. Sikerült ki-
lenc olyan – köztük szlovák, len-
gyel, török és német –
légitársasággal megállapodni, ame-
lyek Németországba szállítottak
vendégmunkásokat, így áprilisban
és májusban ezeket a légi fuvarokat
bonyolítottuk le. Ahogy enyhültek
az egészségügyi óvintézkedések,
májusban elsőként Marosvásárhely-
ről újraindulhatott a budapesti járat.
Augusztus elejétől szeptember vé-
géig, heti két alkalommal közleked-
hetett a törökországi charterjárat.
Szeptember közepén a magyaror-
szági hatóságok által bevezetett óv-
intézkedések miatt leállították a
budapesti járatot, ezért abban az
időszakban gyakorlatilag a német-
országi és az angliai célállomások-
kal maradtunk. Nyilván ezek az
intézkedések érintették az utasfor-
galmat. Ezenkívül azon igyekez-
tünk, hogy más szolgáltatások
nyomán tegyünk szert bevételekre.
Fogadtuk azt a teherszállító repülő-
gépet, amely a magyar kormány tá-

mogatásával, az RMDSZ közbenjá-
rásának köszönhetően orvosi védő-
eszközöket, maszkokat hozott
Erdélybe. Ezenkívül sikerült egy
holland céggel is megállapodnunk.
A kisméretű repülőgéppel, amely
repülőterünkön állomásozott, a víz-
ügyi hatóság megrendelésére feltér-
képezték a Maros vízgyűjtőjében az
árvízveszélyes területeket. Novem-
ber 6-ától csak a dortmundi járattal
maradtunk, december 11-étől újra-
indítottuk a londoni és a memmin-
geni járatokat. A vírusjárvány miatt
kialakult helyzethez igazodva csök-
kentett kapacitással mindvégig
megszakítás nélkül üzemeltettük a
repülőteret. 

– A csökkentett kapacitás azt je-
lentette, hogy le kellett építeni a sze-
mélyzetet? 

– Azon igyekeztünk, hogy ezen a
téren is minden olyan, a kormány
által biztosított támogatási formát
igénybe vegyük, amelyek egyrészt
az alkalmazottak egészségvédelmét
szolgálták, másrészt észszerűsítet-
ték és optimalizálták a humán-
erőforrás-költségeinket. Áprilistól
szeptember végéig a munkatársak
nagy részét kényszerszabadságra
küldtük, december elejétől pedig
rövidített munkaprogrammal dol-
goztak az alkalmazottak, ami azt je-
lenti, hogy egy-egy műszakban,
váltásonként részmunkaidőben tel-
jesítettek szolgálatot a repülőtéren.

– Anyagilag mennyire volt vesz-
teséges a repülőtér? 

– Kevéssé hihető, de nem vol-
tunk veszteségesek, mi több, az év
elején eltervezett költségvetéshez
képest félmillió–egymillió lej kö-
zötti pénzösszeget takarítunk meg.
A bevételek visszaesésével párhu-
zamosan, a tervezett arányt túllépve
visszaszorítottuk a költségeket. Pél-
dául a kötelező állami szolgáltatá-
sokra – mint a tűzoltói felügyelet
vagy a biztonsági szolgálat – keve-
sebb pénzt kellett fordítunk a me-
gyei tanács támogatásából, és a
személyzeti költségeket is csökken-
tettük.

– A járvány miatt kialakuló gaz-
dasági válság tükrében megvalósul-
nak-e a tervezett nagy beruházások,
amelyekről korábban többször is szó
esett a médiában? Gondolok itt a ki-
futópályája meghosszabbítására, az
utastér befogadóképességének a nö-
velésére, a gépkocsiparkoló bővíté-
sére vagy akár a teherforgalmi
részleg megépítésére. 

– Péter Ferenccel, a megyei ta-
nács elnökével abban állapodtunk
meg – és mindvégig kitartott az elv
mellett –, hogy ha bármilyen nehéz
időszakon megyünk keresztül, a re-
pülőtér fejlesztésére szánt beruhá-
zási költségvetési tétel
megmaradjon. Ezért is az év elején
eltervezett beruházások kivitelezése
a megfelelő mértékben és ütemben
halad. Itt kiemelném a repülőtér
körbehatárolt területének esővíz-
gyűjtő és -elvezető rendszerének a
kiépítését és az esővíztisztító állo-

más megépítését. A munkálatok
költségeit a kormány központi alap-
jából fedeztük. Érdekessége, hogy a
kivitelezési szerződésbe foglalt
egyezség szerint az építők a repülő-
tér működési programján kívül kel-
lett dolgozzanak, ami azt jelentette,
hogy kizárólag éjjel végezték el a
munkálatokat. A munkát 90 száza-
lékban sikerült befejezni. Jövőben,
valószínűleg márciusban, amikor az
időjárás megfelelő lesz, az elmaradt
munkálattal is elkészülnek. A rend-
szer működtetéséhez nagy kapaci-
tású szivattyúházat is létesítünk. A
kivitelezőt közbeszerzési eljárással
már kiválasztottuk. Nemsokára
megkötjük a szerződést, amelynek
alapján jövő márciusban hozzáfog-
hatnak a munkához, amelyet három
hónap alatt kell befejezniük. Az
esővízrendszer tulajdonképpen a re-
pülőtér biztonságosságát növeli,
ugyanis ahhoz, hogy esőzéskor is
minél előbb vízmentes legyen a ki-
futópálya, megfelelően el kell ve-
zetni a vizet. Ugyanakkor
környezetvédelmi szempontok sze-
rint is fontos a rendszer, ugyanis a
repülőgépek jégtelenítésekor vagy
üzemanyagtöltéskor szennyező
anyagok is jutnak az aszfaltra, eze-
ket elvezetjük, és az esővíztisztító
állomáson kezeljük, majd így en-
gedjük vissza a természetbe.

A kérdésben említett bővítés
hosszú folyamat, amely 2017-ben
kezdődött. Ekkor a Maros Megyei
Tanács támogatásával a repülőtér
közbeszerzési eljárást hirdetett egy
hosszú távú mesterterv elkészíté-
sére, amely a repülőtér 50 évre
szóló fejlesztési stratégiájának el-
képzelése. Kiderült, hogy Románi-
ában kevés olyan tervezőcég van,
amely egy ilyent elvállalt volna, így
2017-ben négyszer sikertelenül hir-
dette meg a repülőtér a közbeszer-
zési eljárást. Végül 2018-ban
tudtunk egy bukaresti céggel szer-
ződést kötni, amely úgynevezett
kétlépcsős, hosszú távú fejlesztési
stratégiát készített. A tervben 50
évre szólóan kijelöltünk 26 objek-
tumot, amelynek kivitelezésével el
lehet érni azt, hogy a marosvásárhe-
lyi repülőtér akár évi 10 milliós
utasforgalmat is lebonyolítson.
Gyakorlatilag az utastér, a szolgála-
tatásokat nyújtó egységek bővítésé-

ről van szó, amely az utasforgalom
megnövelésével arányosan való-
sulna meg. Az utolsó, harmadik sza-
kaszban jutunk oda, hogy
gyakorlatilag egy új terminált épít-
sünk, a repülőtér északkeleti részén,
az ipari parktól keletre, a Maros
partjához közel, a vasúti sínek
szomszédságában levő, Nyárádtő
irányában fekvő területen. Ott 1300
férőhelyes gépkocsiparkoló lenne
egy olyan utasfogadóval, ahova be-
menne a vonat is, külön repülőgép-
parkolót is kialakítanánk, és egy
olyan szárnya is lenne a terminál-
nak, amely kizárólag áruszállító gé-
peket fogadna rakodó- és
raktározási, valamint, árukezelésre
alkalmas terekkel, természetesen
összekötve a vasúttal.

– A jelenlegi utasforgalmat te-
kintve elég utopisztikusnak hangzik
ez az elképzelés, bár kétségtelenül
ezáltal nem csak a megye, hanem a
környék egyik legnagyobb logiszti-
kai központja lehetne a repülőtér.
Közelebbről milyen objektumok va-
lósulhatnak meg belátható időn
belül?

– A hosszú távú stratégia kereté-
ben az első lépésben négy objektu-
mot jelöltünk meg. Az, hogy ilyen
lassan halad egy terv kivitelezése,
nem tőlünk függ. Gyakorlatilag két
évet kellett várni, ameddig besze-
rezhettünk az építkezéshez szüksé-
ges minden engedélyt. Azt kell
tudni, hogy egy ekkora horderejű
beruházásnál bonyolultabb a kör-
nyezetvédelmi eljárás. A környezet-
védelmi engedélyt két és fél év alatt
kaptuk meg. Most már megvan a
megvalósíthatósági tanulmányunk
és az összes engedély az alábbiakra,
amelyek kivitelezésére vissza nem
térítendő EU-s hitelre szeretnénk
pályázni. Először az utasfogadó ter-
minált nyugati irányban szeretnénk
bővíteni, ugyanakkor a meglévő –
jelenleg a belföldi járatokat kiszol-
gáló – helyiségeket átalakítanánk. A
következő szakaszban a terminált
kelet felé bővítenénk, lebontva az
egykori kaszárnya épületét. Ez már
azt jelentené, hogy a mindkét bőví-
tési munkálat befejezése után repü-
lőterünk már az évi 3 milliós
utasforgalmat is képes lenne lebo-
nyolítani. Végül ennek a fejlesztés-
nek lenne a harmadik szakasza a
már említett teherforgalmat is befo-
gadó terminál. Egyelőre az első
kettő kivitelezésére pályáznánk
uniós támogatásra. Jelenleg folya-
matban van a pályázat dokumentá-
ciójának előkészítése. Ezenkívül
bővítjük a repülőgép-parkolót is. Je-
lenleg két nagy gépet tudunk egy-
szerre állomásoztatni, és van egy
kis repülőgépeknek is kialakított
hely is. Tavaly az évi átlagos
180.000-es utasforgalommal előfor-
dult, hogy egyszerre három nagy
gépet kellett kiszolgálni, ezért szük-
ség lesz arra, hogy a csúcsórában
összekössük a két parkolót, és így
gyakorlatilag egyszerre akár öt
nagy gépet is fogadhatunk. Ennek a
kialakításán is dolgozunk.

Az EU szakértőinek a vélemé-
nye, hogy egyelőre, a járványra
való tekintettel nem indokolt a re-
pülőtér kifutópályájának a meg-
hosszabbítása, ugyanis a
Romániában levő légitársaságok
által közlekedtetett gépek biztonsá-
gosan le- és fel tudnak szállni a két
kilométeres pályára. Gyakorlatilag
az ennél hosszabb kifutópálya már

interkontinentális járatok fogadásá-
hoz szükséges. A másik ellenérv az
utasforgalom drasztikus csökke-
nése, ugyanis a becslések szerint –
ha sikerül leküzdeni a világjárványt
–, a 2019-es forgalmat 2025-ben ér-
hetjük el újra. Így a kifutópálya bő-
vítése gazdaságilag nem prioritás az
uniónak, ami azt jelenti, hogy saját
költségvetésből tudjuk finanszí-
rozni a munkálatot. 

Még tervezzük, és hamarosan
hozzáfogunk három tűzoltó- és egy
mentőautót befogadó kocsiszín
megépítéséhez. Ami a költségeket
illeti, a terminál bővítése mintegy
115 millió lejbe kerülne. A repülő-
gép-parkoló kialakítására 15 mil-
lió, az intervenciós járművek
garázsára 10 millió lejt költenénk,
a kifutópálya bővítése még 80 
millió lej. 

– Van-e valami üzleti stratégia az
utasforgalom növelésére a járvány
leküzdésével fokozatosan feloldott
óvintézkedéseket követő időszakra? 

– Nem csak azokkal a légitársa-
ságokkal egyeztetünk folyamatosan,
amelyekkel már együttműködünk.
Ilyenek a WizzAir, a Tarom, a Blue
Air, az Animawings és a Corendon,
amelyek bármikor indíthatnak
újabb menetrend szerinti járatokat.
Jó üzletnek bizonyult az idénymun-
kásokat szállító bérjáratok közle-
kedtetése is. Az említett kilenc
társasággal is szerződést kötöttünk.
Ismerik a feltételeinket, szolgáltatá-
sainkat. Azok a légitársaságok indí-
tanak rendszeres járatot, amelyek
hosszú gazdasági számítást köve-
tően meggyőződnek arról, hogy a
régióban van fizetőképes kereslet és
igény ezekre. A légi közlekedés
szorosan összefügg a nagy infrast-
rukturális beruházásokkal. Az álta-
lános tapasztalat azt igazolja, hogy
a repülőterek mintegy 100 km-es
körzetet szolgálnak ki. Nagyjából
azokat a településeket, ahonnan leg-
több két órán belül el lehet érni a lé-
gikikötőbe. Ha elkészül az
észak-erdélyi autópálya és a Torda
– Szászsebes közötti szakasz befe-
jezetlen része, akkor potenciálisan
Déváig terjedhetne az ügyfélkö-
rünk. És a Jászvásár irányába léte-
sítendő autópálya is mind a teher-,
mind az utasrészleg forgalmát nö-
velné. Természetesen gondoltunk a
turisztikai forgalom növelésére is. A
megyei tanács égisze alatt működő
Visit Maros Egyesület tavaly kidol-
gozott olyan turisztikai szolgáltatási
programcsomagokat, amelyek egy-
vagy többnapi, egyhetes üdülést kí-
nálnak. Ezeknek a kiindulópontjuk
a repülőtér. Továbbá azzal is tisztá-
ban vagyunk, hogy a járatok iránti
érdeklődést jelentősen megnövelné
az, ha a környéken valamelyik mul-
tinacionális cég gyártelepet építene.
Reméljük, hogy az elkövetkezendő
négy évben sikerül ezen a téren is
vonzóvá tennünk a megyénket. Jó
jel, hogy az újraindult londoni és
memmingeni járatra nagy volt az
érdeklődés, a budapesti is telt házas
szokott lenni. Hangsúlyozom, hogy
95%-ban a légitársaságtól függ a já-
ratindítás. Amennyiben jelzik, hogy
szeretnék közlekedtetni gépeiket, és
van szabad kapacitás erre, aláírjuk
a szerződést, és gyakorlatilag egyik
napról a másikra már meghirdethe-
tik a jegyvásárlási lehetőséget. Mi
nem ülünk karba tett kézzel, hiszen,
amint elmondtam, fél évszázadra
előre van tennivalónk. 

Vajda György 
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Vírusjárvány hálójában a repülőtér 
Nem álltak le a korszerűsítési munkálatok 
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Kirobbanó formában focizik a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a ka-
rácsony előtti időszakban. Miután
sima 3-0-s győzelmet aratott a
Medgyesi Gaz Metan otthonában,
az Aradi UTA ellen is hasonló kü-
lönbséggel nyert hazai pályán.

Ezen a mérkőzésen is sokkal kez-
deményezőbb volt ellenfelénél az
OSK, és már az elején nagy nyomás
alá helyezte Iacob kapuját. Néhány
kimaradt lehetőség után Šafranko
opportunizmusa újra eredményes-
nek bizonyult, a szlovák csatár a 32.
percben vezetést szerzett: Achahbar
remek passzt kapott a tizenhatos
közepén Fofanától, sikerült megfor-
dulnia, viszont lövését nem volt
ideje megfelelően helyezni, a ka-
pusról kipattanó labdára azonban
Šafranko lecsapott, és megszerezte
csapata első gólját (1-0). Ezt köve-
tően pedig a súlyosan megsérült és
emiatt hosszas kihagyásra kénysze-
rülő Fülöp István mezével ünne-
pelte a találatot. Szünet előtt
Buhăcianu egyenlíthetett volna, ám
Niczuly jól zárta a szöget.

Mindjárt újrakezdés után  Šaf-
ranko lövése kevéssel kerülte el
Iacob kapuját, míg az UTA legna-
gyobb egyenlítési lehetőségét Bu-
hăcianu hagyta ki a 71. percben. Az
OSK mezőnyfölénye az utolsó tíz
percben két újabb gólban mutatko-
zott meg. A 81. percben Šafranko az
ötösről becsúszva a léc alá küldte a
labdát Aganović beadásából (2-0),

majd miután Niczuly megakadá-
lyozta, hogy Ursu szépítsen, a 86.
percben Golofca beverekedte magát
a két belső védő között, és csavart
labdát küldött a felső sarokba (3-0).
Ez volt Golofca első gólja 14 hónap
után, így sírva fakadt örömében.

A csapatot fenntartó Diószegi
László a meccs után arról beszélt,
hogy ez a győzelem volt az egy
nappal azelőtt ünnepelt születés-

napjának legszebb ajándéka. 
A Sepsi OSK ma este fél kilenctől
játssza az év utolsó mérkőzését,
idegenben, a listavezető FCSB
ellen. A találkozót szokatlan hely-
színen, a sportági szövetség tulajdo-
nában lévő mogoșoaiai edzőbázison
rendezik, miután a Nemzeti Aréna
födéme meghibásodott a stadion
adminisztrációjának hanyagsága
miatt, és beomlással fenyeget.

Születésnapi ajándék mezes dedikálással

Módosította az idény hátralévő versenyprogramját a
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége, hogy a
válogatott több felkészülési időhöz jusson a jövő nyárra
halasztott Európa-bajnokság előtt. Így az NB I május 9-
én befejeződik.

A Magyar Kupában is érdekelt együttesek a nemzet-
közi trendnek megfelelő módon szerda-szombat ritmus-
ban játsszák tétmérkőzéseiket. A fűthető pályáknak
köszönhetően az NB I a rövid téli szünet után január 23-
án, míg a kupaküzdelmek február 9-én folytatódnak (a
döntőt május 5-én rendezik). Az őszi szezonból elhalasz-
tott mérkőzéseket január 31-ig le kell játszani. Január
utolsó napján folytatódik az NB II is – közölte a szövet-
ség.

A részben hazai rendezésű Eb-n érdekelt U21-es válo-
gatott a módosításnak köszönhetően tíz napot készülhet a
március 24-ei, németek elleni nyitómérkőzésre.

„A versenynaptár módosítása a hazai bajnokságban
szereplő felnőtt válogatott játékosokat is kedvezően
érinti, hiszen a szövetségi kapitány a felszabadított idő-
szakokban edzőtáborban készítheti fel a csapatot előbb
a márciusi vb-selejtezőkre, májusban pedig az Eb-re” –
áll a közleményben. A magyar válogatott Bulgária 3-1-
es és Izland 2-1-es legyőzésével kvalifikált a pótselejte-

zőből a kontinensviadalra, amelyen előbb június 15-én
a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbaj-
nok franciákat fogadja a Puskás Arénában, június 23-án
pedig Németország vendége lesz Münchenben a cso-
portkörben.

Május 9-én zárul az idény az NB I-ben

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 14. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –

Aradi UTA 3-0 (1-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Horia

Mladinovici (Bukarest) – Daniel Mitruți (Craiova), Alexandru
Băban (Gyulafehérvár). Tartalék: Vlad Băban (Jászvásár). Ellenőr:
Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea).

Gólszerzők: Šafranko (32., 81.), Golofca (85.).
Sárga lap: Buhăcianu (36.), Da Silva (59.), Isac (61.).
Sepsi OSK: Niczuly – Deljanidisz, Bouhenna, B. Mitrea,

Ștefănescu, Nouvier (87. Gál-Andrezly), Fofana (59. Aganović),
Achahbar (72. Purece), Vașvari, Petrila (59. Golofca), Šafranko (87.
Fülöp Loránd). 

UTA: Iacob – Buștea, Da Silva, Melinte, Rrumbullaku (87. Tes-
can), Miculescu (57. Ursu), Albu, Isac, Buhăcianu (87. Ioniță),
Morar (57. Roșu), Hora.

Eredményjelző
* 1. liga, 13. forduló: Aradi UTA – CSU Craiova 1-2; 14. forduló:

Gyurgyevói Astra – Medgyesi Gaz Metan 3-0, Konstancai Viitorul
– FC Botoșani 1-2, Jászvásári CSM Politehnica – Academica Clin-
ceni 0-0, FC Argeș Pitești – Nagyszebeni Hermannstadt 2-2, FC Vo-
luntari – Chindia Târgoviște 0-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Aradi UTA 3-0, Bukaresti Dinamo – Kolozsvári CFR 0-2, CSU Cra-
iova – Bukaresti FCSB 0-2; 15. forduló: Chindia Târgoviște – FC
Argeș Pitești 2-2, Medgyesi Gaz Metan – Konstancai Viitorul 1-0.

* 2. liga, 14. forduló: Temesvári Ripensia – Konstancai Farul 
1-0. Az élcsoport: 1. Universitatea Craiova 30 pont, 2. Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii 26 (26-21), 3. Bukaresti Rapid 26 (22-20). 

U21-es Eb: Románia és Magyarország azonos csoportban
A román és a magyar

válogatott azonos cso-
portban szerepel a jövő
tavaszra halasztott, ma-
gyar–szlovén közös ren-
dezésű U21-es
labdarúgó-Európa-baj-
nokságon. Az A jelű
kvartett másik két tagja
Németország és Hollan-
dia.

Az 1978 óta létező U21-es Európa-bajnokságot jövőre első
alkalommal rendezik meg 16 csapattal. A csoportmérkőzése-
ket március 24-e és 31-e között, az egyenes kieséses szakasz
összecsapásait pedig május 31-e és június 6-a között játsszák
a kispesti Bozsik Arénában, Székesfehérváron, Szombathelyen
és Gyirmóton, illetve Celjében, Ljubljanában, Mariborban és
Koperben.

A csoportbeosztás:
* A csoport: MAGYARORSZÁG, Németország, ROMÁNIA,
Hollandia;
* B csoport: Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Olaszor-
szág;
* C csoport: Oroszország, Izland, Franciaország, Dánia;
* D csoport: Portugália, Horvátország, Anglia, Svájc.

Szerkeszti: Farczádi Attila

A Zalaegerszeg hazai pályán 2-0-ra nyert az MTK Budapest ellen a lab-
darúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szerdai játéknapján. A zalaiak
otthon 2008 óta veretlenek a fővárosi kék-fehérekkel szemben. Az MTK
gyorsan nehéz helyzetben találta magát, hiszen már a negyedik percben
hátrányba került egy hatalmas védelmi hibát követően, nyolc perccel ké-
sőbb pedig Szánthó révén meg is duplázta előnyét a hazai csapat. A ZTE
gyakorlatilag húsz perc alatt eldönthette volna a három pont sorsát, a szü-
netig azonban nem változott az eredmény. A második félidőre a Zalae-
gerszeg inkább visszahúzódott a saját térfelére, és bár ez alapján az
MTK-nak kellett volna helyzeteket kialakítania, a hazaiak előtt adódtak
gólszerzési lehetőségek. Ezek kimaradtak, így maradt a 2-0-s eredmény.

Gyorsan döntött 
a ZTE az MTK ellen

A tabella
1. Ferencváros 14 12 2 0 31-7 38
2. Fehérvár FC 15 8 5 2 35-17 29
3. MTK 16 7 4 5 24-21 25
4. Puskás AFC 15 7 2 6 20-23 23
5. Kisvárda 15 6 5 4 17-18 23
6. Paks 16 6 3 7 29-30 21
7. ZTE 15 6 2 7 26-25 20
8. Mezőkövesd 15 5 2 8 15-22 17
9. Budafok 14 4 3 7 16-24 15
10. Honvéd 14 3 5 6 21-20 14
11. Újpest 14 3 4 7 15-29 13
12. Diósgyőr 15 3 1 11 18-31 10

Eredményjelző
* NB I, 15. forduló: Budapest Honvéd – Diósgyőri VTK 5-1, ZTE

FC – MTK Budapest 2-0, Budafoki MTE – Mezőkövesd Zsóry FC
0-1, Paksi FC – Ferencvárosi TC 1-3, Kisvárda Master Good – Új-
pest FC 1-1, MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 1-1; 16. for-
duló: MTK Budapest – Paksi FC 3-1, Diósgyőri VTK –
Zalaegerszeg 1-3, Ferencváros – Budafoki MTE 2-1, MOL Fehérvár
FC – Kisvárda Master Good FC 3-0.

* NB II, 21. forduló: Pécsi MFC – Nyíregyháza Spartacus FC 
0-0, Vasas FC – Békéscsaba 1912 Előre 2-3, Szeged-Csanád Grosics
Akadémia – Aqvital FC Csákvár 0-0, Kolorcity Kazincbarcika SC
– FC Ajka 1-0, BFC Siófok – Budaörs 2-1, Szolnoki MÁV FC –
Szombathelyi Haladás 2-0, Soroksár SC – Dorogi FC 2-0, Debreceni
VSC – Debreceni EAC 4-1, Gyirmót FC Győr – Szentlőrinc 1-2, 
Kaposvári Rákóczi FC – WKW ETO FC Győr 2-1. Az élcsoport: 1.
Debreceni VSC 48 pont, 2. Pécsi MFC 40, 3. Budaörs 39.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 15. forduló: ZTE FC – MTK Budapest

2-0 (2-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, zárt kapu, vezette: Solymosi.
Gólszerzők: Zimonyi (4.), Szánthó (12.).
ZTE FC: Demjén – Lesják, Szépe, Bobál D. – Szánthó (Vass P.,

68.), Favorov, Sankovic, Tajti (Gergényi, 73.), Bedi – Koszta (Szalai
D., 87.), Zimonyi (Babati, 68.)

MTK Budapest: Mijatovic – Ikenne-King, Varju, Fereira, Herrera
(Clinton, 78.) – Cseke, Kata, Dimitrov (Barna, 56.) – Gera (Schön,
78.), Miovski (Biben, 56.), Prosser (Drljo, 89.).

Fotó: MLSZ

Az elmúlt évadban a Fehérvár FC nyerte a Magyar Kupát, amelynek dön-
tőjét jövőre május 5-én rendezik. Fotó: Index

Az első gólt szerző Šafranko a súlyosan meg-
sérült és emiatt hosszas kihagyásra kénysze-
rülő Fülöp István mezével ünnepelte a
találatot.       Fotó: DigiSport

Ranglista
1. FCSB 14 11 0 3 36-14 33
2. CSU Craiova 14 10 1 3 19-9 31
3. Kolozsv. CFR 14 9 3 2 18-6 30
4. Sepsi OSK 14 7 5 2 23-12 26
5. Clinceni 14 6 6 2 15-9 24
6. Târgoviște 15 5 5 5 12-12 20
7. Viitorul 14 4 5 5 19-19 17
8. Botoșani 14 4 5 5 20-21 17
9. UTA 14 4 5 5 13-19 17
10. Medgyes 15 5 1 9 19-26 16
11. Dinamo 14 4 3 7 17-17 15
12. Nagyszeben 13 3 6 4 16-20 15
13. Voluntari 14 4 2 8 19-24 14
14. Astra 14 3 4 7 15-21 13
15. FC Argeș 15 2 5 8 14-24 11
16. Jászvásár 14 3 2 9 13-35 11
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Szoboszlai Dominik a Lipcsei
RB labdarúgócsapatához szerződött
a Salzburgtól. A 20 éves magyar vá-
logatott középpályás a német klub
honlapja szerint négy és fél éves,
2025 júniusáig szóló szerződést írt
alá csütörtökön.

Szoboszlaival már 18 játékos –
többek között Gulácsi Péter – került
az osztrák klubtól a testvéregyesü-
lethez. A lipcsei csapatnak a ka-
puson kívül van még egy magyar
válogatott labdarúgója, Willi Orbán.

Szoboszlai új csapatában a 17-es
mezszámot viseli majd. A Salzburg
színeiben vasárnap a Wolfsberger
AC elleni bajnokin lépett pályára
utoljára, karácsony után csatlakozik
a Lipcsei RB-hez, és a német Bun-
desligában január 9-én a Borussia
Dortmund ellen mutatkozhat be.

„Nagyon örülök, hogy a pályafu-
tásom egy újabb fejezetébe lép, 
ráadásul a Bundesliga egyik topcsa-
patánál, amely tavaly BL-elődöntős
volt – idézte a Magyar Labdarúgó-
szövetség honlapja Szoboszlait. –
Nagy kihívás lesz itt is helytállni, de
természetesen mindent megteszek,
hogy ez minél jobban sikerüljön, és
minél hamarabb bizonyítsak a
német bajnokságban is. Remélem, 
a válogatott is profitál majd abból,
hogy két válogatottbeli csapattár-
sammal, Gulácsi Péterrel és Orbán
Willivel is egy klubcsapatban ját-
szom mostantól.”

A Lipcséhez igazolásával eldőlt,

hogy Szoboszlai tavasszal is pá-
lyára léphet a Bajnokok Ligájában,
hiszen a német együttes a Manches-
ter Unitedet is megelőzve csoport-
másodikként bejutott a nyolcad-
döntőbe, ahol a 2019-es győztes 
Liverpool lesz az ellenfele.

A német klub honlapja nem kö-
zölte, hogy Red Bull Salzburg mek-
kora összeget kap a 12-szeres
válogatott játékosért. Korábbi sajtó-
hírek szerint Szoboszlai szerződé-
sében 25 millió eurós kivásárlási ár
szerepelt, amelyet ha a Lipcse kifi-
zetett, akkor minden idők legdrá-
gább magyar futballistájává lépett
elő a középpályás. Igaz ez akkor is,
ha – amint arról a legutóbbi hírek
szóltak – a lipcsei egyesület körül-
belül 20 millió eurót fizet érte, és

későbbi továbbadás esetén további
bónusz jár majd a Salzburgnak.

Szoboszlai az édesapja által ve-
zetett fehérvári Főnix Gold FC
utánpótlásműhelyben nevelkedett,
majd 2015-ben egy évre az MTK
Budapest akadémiájára került,
onnan igazolt a Salzburg akadémi-
ájára. Még 17 éves sem volt, amikor
Ausztriában bemutatkozott a felnőt-
tek között a másodosztályú Liefe-
ring csapatában, a Salzburgban
pedig 2018 májusában debütált. Az
áttörést a 2019/2020-as idény hozta
el számára, amikor vezéregyénisége
lett klubcsapatának, amellyel szere-
pelt a Bajnokok Ligájában, továbbá
harmadszor lett bajnok és másod-
szor kupagyőztes, és az osztrák él-
vonal legjobbjának választották.

Szoboszlai novemberben a nyol-
cadik helyen végzett a legjobb 21
éven aluli, Európában játszó labda-
rúgónak járó Golden Boy díj szava-
zásán.

A magyar válogatottban 2019-
ben mutatkozott be, azóta alapem-
berré vált, 12 mérkőzésen három-
szor volt eredményes. Az Európa-

bajnoki pótselejtező novemberi
döntőjében a 92. percben ő lőtte a
kijutást jelentő gólt az Izland 
ellen 2-1-re megnyert mérkőzé-
sen.

Eddigi csapatában, a Red Bull
Salzburgban 55 bajnoki mérkőzé-
sen játszott, 16 gólt szerzett és 25
gólpasszt adott.

Szoboszlai Dominik Lipcsébe igazolt

Robert Lewandowski, a Bajno-
kok Ligája-győztes Bayern Mün-
chen lengyel válogatott csatára
nyerte az Év Játékosa címet a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetségnél
(FIFA), amelyet csütörtök este a zü-
richi díjátadó gálán adtak át.

A 32 éves támadó – aki az előző
szezonban 47 mérkőzésen 55 gólt
szerzett – pályafutása során először
érdemelte ki az elismerést. 

A végeredmény a szurkolók sza-
vazatai mellett a szövetségi ka-
pitányok, válogatottak csapatkapi-
tányai és újságírók voksai alapján
alakult ki.

Lewandowski mellett a hatszoros
győztes argentin Lionel Messi (FC
Barcelona), valamint legjobbnak öt-
ször megválasztott portugál Cristi-
ano Ronaldo (Juventus) szerepelt a
szűkített listán. Lewandowski 52
ponttal lett első, megelőzve a 38
pontos Ronaldót és a 35 pontos
Messit.

A lengyel klasszis beszédében ki-
emelte, óriási elismerést jelent szá-
mára, hogy ezzel a díjjal két
mostani riválisával azonos szintre
került. Hozzátette, a szezon legem-

lékezetesebb pillanata a Bajnokok
Ligája-győzelem volt számára.

A koronavírus-járvány miatt ez-
úttal online rendezett eseményen
Szon Hung Min, a Tottenham Hot-
spur dél-koreai támadója nyerte az
év legszebb góljáért járó, 12. alka-
lommal odaítélt Puskás Ferenc-
díjat. A 28 esztendős futballista
tavaly decemberben a Burnley ellen
saját térfeléről indulva, egy nagy-
szerű szóló végén szerzett felejthe-
tetlen gólt. A 11 jelölt közül Szon
mellett még két uruguayi, Giorgian
De Arrascaeta és Luís Suárez volt a
legjobb három között.

Szon elmondta, az első gondo-
lata, miután átvette a labdát, a passz
volt, de mivel nem talált társat,
megindult, és végül saját magát is
meglepve sikerült góllal befejeznie
a szólót. Ezt a találatot a Premier
League-ben is az előző idény leg-
szebb góljának választották.

Az Év Edzője díjat Jürgen Klopp,
a harminc év után angol bajnok Li-
verpool szakvezetője zsebelte be,
megelőzve a német Hans-Dieter
Flicket, aki a Bayern Münchennel
százszázalékos teljesítménnyel

nyerte a Bajnokok Ligáját, és min-
den lehetséges trófeát begyűjtött. A
német Klopp és Flick egyaránt 24
pontot gyűjtött, kettejük között az
döntött, hogy a szövetségi kapitá-
nyok közül többen szavaztak
Kloppra. A győztes a nyilatkozatá-
ban meglepetésnek nevezte a vég-
eredményt.

A közel kétórás gálán megemlé-
keztek a közelmúltban elhunyt két
futball-legendáról, az argentin
Diego Maradonáról, illetve az olasz
Paolo Rossiról.

Rossi: „Jó döntés!”
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a magyar

szövetség honlapjának azt mondta: „Szerintem Dominik és menedzs-
mentje ismét jó döntést hozott. A Lipcsei RB topklubnak számít Európa
egyik topbajnokságában, így egyértelmű, hogy Dominik ismét előre-
lépett egyet a pályafutásában. Bízom benne, hogy minél több játékper-
cet kap majd új csapatában, és ahogy Salzburgban, úgy Lipcsében is
minél hamarabb alapember lesz.”

Esterházy: „Rengetegen akarták őt”
Menedzsere szerint nagyon sokan érdeklődtek és tettek ajánlatot a

Salzburg magyar válogatott futballistájáért. Esterházy Mátyás az M1
aktuális csatornának pénteken elmondta, fontos volt, hogy Szoboszlai
Dominik lépcsőzetesen haladjon előre karrierjében, és most érezték
úgy, hogy kinőtte az osztrák bajnokságot, illetve hogy eljött az ideje a
váltásnak. Hozzátette, már nem fontos, hogy milyen klubok voltak az
érdeklődők között, hiszen mostantól kizárólag új klubjára koncentrál-
nak.

Esterházy Mátyás megjegyezte, a Lipcse egy tehetséges játékosokkal
teletűzdelt, ambiciózus klub, amelynek Julian Nagelsmann személyé-
ben kiváló fiatal edzője van. „Ezek a legfontosabb szempontok, ame-
lyek garanciát jelentenek Dominik fejlődésére” – mondta a menedzser,
aki szerint a 12-szeres válogatott támadó középpályás zökkenőmentes
beilleszkedését segítheti az is, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán sze-
mélyében két magyar válogatott csapattársa van, valamint több jelen-
legi lipcsei futballistával szerepelt együtt Salzburgban is.

Esterházy Mátyás szerint Szoboszlai számára külön motivációt je-
lent, hogy minél hamarabb bekerüljön a lipcsei kezdőcsapatba, hiszen
„ha valaki Európa egyik legjobbja akar lenni a saját posztján, akkor
ezeket a harcokat meg kell vívnia”.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino gratulál az év legjobbjának 
választott Robert Lewandowskinak Fotó: FIFA

Fotó: Szoboszlai Dominik közösségi oldala

Rossinál Mbappé volt az év legjobbja, 
Rădoi „eltalálta” a sorrendet

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Kylian Mbap-
pét tette az első helyre. Marco Rossi a második helyre sorolta Robert
Lewandowskit és a harmadikra Cristiano Ronaldót. A válogatott csa-
patkapitányánál, Szalai Ádámnál Robert Lewandowski végzett első-
ként, és Cristiano Ronaldo másodikként, míg a harmadik helyere Kevin
de Bruynét sorolta.

A román válogatott részéről szavazó Mirel Rădoi edző, valamint
Răzvan Marin csapatkapitány egyaránt Robert Lewandowskit tette az
első helyre, Cristiano Ronaldót a másodikra és Lionel Messit a harma-
dikra. Az edzőknél ugyanakkor Rădoinál Marcelo Bielsa volt a nyerő
Flick és Klopp előtt, míg Marin a Klopp, Flick, Zidane sorrendet jelölte
meg.

A díjazottak
* az év legjobb férfi já-
tékosa: Robert Lewan-
dowski (lengyel, Bayern
München)
* az év legjobb női játé-
kosa: Lucy Bronze
(angol, Olympique
Lyon, Manchester City)
* az év férfi kapusa:
Manuel Neuer (német,
Bayern München)
* az év női kapusa:
Sarah Bouhaddi (fran-
cia, Olympique Lyon)
* az év edzője férficsa-
patnál: Jürgen Klopp
(német, FC Liverpool)
* az év edzője női csapatnál: Sarina Wiegman (holland, holland válogatott)
* FIFA Puskás-díj (az év legszebb gólja): Szon Hung Min (dél-koreai, Tottenham Hotspur)
* FIFA Fair Play-díj: Mattia Agnese (olasz)
* az év szurkolója: Marivaldo Francisco Da Silva (brazil)
* az év férficsapata: Alisson Becker (brazil, FC Liverpool) – Trent Alexander-Arnold (angol, FC Liverpool
FC), Virgil van Dijk (holland, FC Liverpool), Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid), Alphonso Davies (ka-
nadai, Bayern) – Joshua Kimmich (német, Bayern München), Kevin De Bruyne (belga, Manchester City),
Thiago Alcantara (spanyol, Bayern München/FC Liverpool) – Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Robert
Lewandowski (lengyel, Bayern München), Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus)
* az év női csapata: Christiane Endler (chilei, Paris Saint-Germain) – Lucy Bronze (angol, Olympique Lyon),
Wendie Renard (francia, Olympique Lyon), Millie Bright (angol Chelsea) – Tobin Heath (amerikai, Man-
chester United), Veronica Boquete (spanyol, AC Milan), Barbara Bonansea (olasz, Juventus), Megan Rapinoe
(amerikai, OL Reign) – Delphine Cascarino (francia, Olympique Lyon), Vivianne Miedema (holland, Arse-
nal), Pernille Harder (dán, Chelsea)

Szon Hung Min kapta a Puskás-díjat  Fotó: YouTube

Lewandowski az év játékosa



Lezárult a női röplabda A1 osztályos bajnok-
sága alapszakaszának első fele. A sorozatot sú-
lyosan befolyásolta a koronavírus-járvány,
amely legjobban a Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina csapatát sújtotta, hiszen nem kevesebb mint
négy mérkőzést veszített el játék nélkül a tizen-
egyből, és többé-kevésbé szintén a fertőzések
következménye, hogy négy további meccsen
gyakorlatilag esélytelenül lépett pályára. Kisebb
mértékben azonban más klubokat is érintettek a
megbetegedések, de mintha láthatóan kisebb
vérveszteséggel vészelték volna túl ezt a nehéz
időszakot.

Noha a pontvadászat kezdetén az volt az el-
képzelés, hogy amennyiben a körülmények le-
hetővé teszik, a visszavágókat már heti
fordulókkal rendezik, mostanra világossá vált,
hogy ez lehetetlen. Így az a döntés született,
hogy az alapszakasz második felét az elsőhöz
hasonló módon, háromcsapatos (az utolsót
négycsapatos) tornákkal rendezik meg. Nem
változtatnak a csoportbeosztáson és a sorrenden
sem, csupán a házigazdák lesznek mások. Az
első tornát január 22-24. között rendezik, a má-

sodikat február 5-7-én. A harmadik tornát egy
hónappal későbbre, március 6-8-ára tervezik,
míg a negyediket március 19-21-én rendezik. Az
alapszakaszt lezáró négyes torna április 2-4. kö-
zött esedékes. A rájátszás rendezéséről egyelőre
nem született döntés, eredetileg ezt is heti for-
dulókkal rendezték volna, négycsapatos érték-
csoportokban.

A Marosvásárhely CSU Medicina, a csapat
képességeihez mérten meglepő módon, a rang-
sor utolsó helyén áll, azonos játszmaaránnyal,
mint Kolozsvár, de gyengébb pontaránnyal,
azonban ha külső tényezők nem szólnak közbe,
szinte biztos, hogy feljebb kapaszkodik innen,
akár az 5-8. értékcsoportot is elcsípheti.

Az első tornán nem lesz könnyű dolga, hiszen
Bákó és Medgidia lesz az ellenfél, mindkettő a
rangsor első felében található csapat. Medgidiát
az első tornán legyőzte ugyan Predrag Zucović
együttese, ám azóta csak a két első helyen álló
csapat nyert ellenük. Ezt követően Voluntari és
a Dinamo következik, majd Pitești és Balázs-
falva. Marosvásárhelyen rendezik a negyedik
tornát, amelyen Galac és Târgoviște ellen mér-
kőznek. Végül az április eleji négyes torna kö-
vetkezik, a Rapiddal, Lugossal és Kolozsvárral.

Többszöri halasztás és a bajnoki rendszer
számtalan módosítása után megkezdődött a fér-
fikosárlabda Nemzeti Liga 2020–2021-es idé-
nye.

A tavalyi, befejezetlenül maradt évadhoz ké-
pest két csapattal kevesebb sorakozott fel a rajt-
nál: Máramarossziget arra hivatkozva lépett
vissza, hogy előbb be szeretnék fejezni a sport-
csarnok felújítását, míg Medgyesen a támogatók
tűntek el a csapat mögül. Az idei pontvadászat-
ban így 14 csapat indult. Négycsapatos buborék-
tornákat rendeznek, és mivel a résztvevők száma
nem osztható néggyel, minden alkalommal ki-
marad két-két együttes. Az első alkalommal a
Bukaresti Dinamo és a SCMU Craiova került
ebbe a helyzetbe, de  rajtuk kívül volt még egy
távolmaradó: Konstanca a keretben történt ko-
ronavírusos fertőzések miatt nem játszotta le a
mérkőzéseit – ezeket az alapszakasz után rende-
zett „pótbuborékban” pótolhatja.

Az első tornákon az előző években is erős
csapatok szerepeltek a legjobban. Minden mér-
kőzését megnyerte Nagyszeben, Nagyvárad és
Kolozsvár is, utóbbi azonban csak két meccset
játszott, mert Konstancával lett volna egy cso-

portban. Ugyanakkor Csíkszereda, Zsilvásárhely
és Voluntari valamennyi találkozóját elvesztette.

A férfikosárlabda Nemzeti Ligában karácsony
előtt még egy-egy buboréktornát rendeznek
Zsilvásárhelyen, Konstancán és Nagyszebenben.
Ezúttal Nagyvárad és Temesvár csapatai marad-
nak otthon. 

Románia ezüstérmes lett a női torna
Európa-bajnokságon a törökországi Mer-
sinben, szombaton, míg Magyarország a
bronzérmet szerezte meg. A dobogó leg-
felső fokára Ukrajna állhatott fel.

Larisa Iordache, aki három év után tért
vissza a keretbe, alig bírta visszatartani a
könnyeit a díjkiosztó ünnepségen. Nem
véletlenül: a román tornasport számára
csalódást keltő a döntő eredménye, hi-
szen a csapat uralta a csütörtöki selejte-
zőt, és a kvalifikációs szereplés alapján
mindenki aranyesélyesként emlegette a
csapatot. A fináléban azonban Ioana
Stănciulescu felemás korláton a vártnál
alacsonyabb osztályzatot (9,800) kapott,
így az Anastaszja Bacsinszka, Elizaveta
Gubareva, Anasztaszja Motak, Anghelina
Radivilova, Diana Varinszka összetételű
ukrán csapat megelőzte a Larisa Iorda-
che, Ioana Stănciulescu, Silvia Sfiringu,
Antonia Duţă és Daniela Trică összeté-
telű román együttest.

Románia az ifjúsági csapatversenyben
és az egyéni összetettben szerzett arany-
nyal vigasztalódhatott. 

Magyarország ugyanakkor ünnepelt,
hiszen a Bácskay Csenge, Böczögő Do-

rina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill,
Székely Zója összeállítású válogatott
megszerezte a magyar női tornasport első
Eb-érmét csapatversenyben.

„Nagyon régóta készültünk erre a ver-
senyre, az utóbbi hónapokban mindent
ennek rendeltünk alá, ezért jól összeko-
vácsolódott a csapat. Történelmi ez az
érem, de reálisan kell kezelni. Felemás
korláton és ugrásban is olyan nemzetközi
szintű gyakorlatokat csináltunk, amelyek
felveszik a versenyt Európa és a világ él-
mezőnyével. A gerenda és a talaj azonban
kevésbé ment, ott biztosan változtatni
kell, több balett és új koreográfus is kell
majd” – nyilatkozta Draskóczy Imre szö-
vetségi kapitány.

Pénteken a magyar juniorválogatott
ugyancsak a harmadik helyen végzett a
csapatversenyben.

A koronavírus-járvány miatt a konti-
nensviadalon mindössze 16 ország ver-
senyzői vesznek részt: így nem voltak ott
a sportágban éremesélyesként jegyzett
Oroszország, Franciaország, Nagy-Bri-
tannia, Olaszország vagy Hollandia tor-
nászai sem. A felnőttek mezőnyében 46,
a junioroknál 42 tornász szerepelt.

Román ezüst, magyar bronz
a női torna Eb csapatversenyén

Dupla német siker 
az asztalitenisz BL-ben

Elkezdődött a kosárlabda-bajnokság

Röplabda: hasonló rendszerben lesznek
a visszavágók

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Eredményjelző
Az alapszakasz első felét lezáró balázsfalvi és târgoviștei tornák eredményei: Balázsfalvi

Alba Volei – CSO Voluntari 3:0, Bákói Știința – Galaci Belor 3:0, Voluntari – Galac 3:1,
Balázsfalva – Bákó 3:0, Galac – Balázsfalva 0:3, Bákó – Voluntari 3:0, FC Argeș Pitești –
CSM Medgidia 0:3, CSM Târgoviște – Bukaresti Dinamo 3:1, Târgoviște – Pitești 3:0, Di-
namo – Medgidia 2:3, Medgidia – Târgoviște 1:3, Pitești – Dinamo 0-3.
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Nehéz feladat visszajutni az élvonalba
Marosvásárhely férfi-kosárlabdacsapata második éve nincs jelen az élvonalban, vissza-

térése pedig a jelenlegi helyzetben rendkívül bonyolultnak tűnik. Nem elég ti. az első kettő
között végezni az 1. ligában (amelyben a csapat még egy meccset sem játszott), de az osz-
tályozót is meg kell nyerni a Nemzeti Liga utolsó két helyén végző csapat egyike ellen (az
1. buboréktornákon látottak alapján nagy valószínűséggel Csíkszereda, Zsilvásárhely vagy
Voluntari közül kerülhet ki a rivális). Ez azért tűnik roppant méltánytalan követelmény-
nek, mert az élvonalban hat légiós szerepelhet, míg az 1. ligában csak kettő. Igaz, az osz-
tályozóra lehet még hozni megfelelő tudású külföldi játékosokat, azonban egy összeszokott
csapat ellen kellene felvenni a küzdelmet egy akkor összeálló gárdával.

A kosárlabda-szövetség azonban az utóbbi időszakban folyamatosan módosítgatta a baj-
noki rendszert, és nagy valószínűséggel ez a következő idényben sem lesz másként: vélhe-
tően azok a klubok vesznek majd részt a bajnokságban, amelyeknek lesz elég pénzük rá,
és Marosvásárhelyen most nagy a remény, hogy 2021 nyaráig ismét kikerül a megfelelő
mértékű támogatás.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 1. bubo-

réktorna:
* Nagyvárad: Temesvári SCM – Galaci

CSM 80:78, Nagyváradi CSM – Zsilvásár-
helyi CSM 90:65, Zsilvásárhely – Temes-
vár 63:71, Nagyvárad – Galac 87:69, Galac
– Zsilvásárhely 87:71, Nagyvárad – Temes-
vár 75:68.

* Kolozsvár: CSO Voluntari – Bukaresti
Steaua 74:79, Kolozsvári U-BT – Steaua
106:72, Kolozsvári U-BT – Voluntari
67:62.

* Nagyszeben: CSM Focșani – FC Argeș
Pitești 76:89, Csíkszeredai VSKC – Nagy-
szebeni CSU 90:105, Pitești – Csíkszereda
80:73, Nagyszeben – Focșani 102:72,
Focșani – Csíkszereda 77:70, Nagyszeben
– Pitești 88:72.

A 70 éves Horváth Attila
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorá-
nak vendége Horváth Attila. A számos Európa- és világbajnok harcművész
edzőjét Szucher Ervin az életútjáról faggatja.

A házigazda Bo-
russia Düsseldorf
nyerte a férfi-asztali-
tenisz Bajnokok Li-
gája egyhetes
buboréktornáját. A
nőknél a TTC Berlin
Eastside diadalmas-
kodott Linzben.

Az európai szö-
vetség a pandémia
miatt változtatott az
eredeti lebonyolítá-
son, és egy helyszí-
nen, néhány nap
alatt, buborékrend-
szerben rendezte meg az első számú eu-
rópai kupasorozatot.

A férfiaknál a Borussia Düsseldorf a
döntőben 3-1-re múlta felül az ugyancsak
német 1. FC Saarbrückent, s ezzel hatod-
szor nyerte meg a BL-t, és mivel annak
elődjében, a BEK-ben is ennyiszer dia-
dalmaskodott, immár tizenkettedszer bi-

zonyult Európa legjobb klubjának. A
nőknél a TTC Berlin Eastside a véglete-
kig kiélezett döntőben 3-2-re nyert a ház-
igazda Linz AG Froschberg ellen. A
német klub története során ötödször hó-
dította el a trófeát, korábban 2012-ben,
2014-ben, 2016-ban és 2017-ben bizo-
nyult a legjobbnak.

Eredményjelző
Női torna Európa-bajnokság, csapatverseny, döntő:
Európa-bajnok: Ukrajna 154,663 pont
2. Románia 154,496
3. Magyarország 151,597

Buboréktorna-rendszerben játszanak. Fotó: DigiSport

A román csapat vezéregyénisége, Larisa Iordache három évvel ezelőtt versenyzett utoljára
Fotó: Olympic Channel

A Borussia Düsseldorf tizenkettedszer bizonyult Európa legjobb klubjának.
Fotó: RP Online
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Mindenkit megfigyelnek az
orosz biztonsági szolgálatok,
aki más országok szakszolgá-
lataival lép kapcsolatba, vagy
a hatalom erőszakos meg-
döntésére szólít fel – jelen-
tette ki Dmitrij Peszkov, a
Kreml szóvivője újságíróknak
pénteken Moszkvában.

Peszkov Vlagyimir Putyin orosz
elnöknek azt a csütörtökön elhang-
zott kijelentését kommentálta,
amelyben elismerte, hogy az orosz
titkosszolgálatok megfigyelés alatt
tartották Alekszej Navalnij ellen-
zéki politikust. A szóvivő úgy véle-
kedett, hogy a külföldi
szakszolgálatokkal kapcsolatban
álló és lázító embereket mindenütt
megfigyelik, de arra nem adott vá-
laszt, hogy ezt a megfigyelést miért
éppen az orosz Szövetségi Bizton-
sági Szolgálat (FSZB) orvosi vég-
zettségű vagy vegyifegyver-
szakértő embereivel végeztették 
el.

Dmitrij Peszkov emlékeztetett
rá, hogy már október 1-jén, Naval-
nijnak a Der Spiegel számára adott
„sértő” és „elfogadhatatlan” nyilat-
kozata nyomán – amelyben Putyint
vádolta meg azzal, hogy ő áll az el-
lene augusztusban elkövetett mér-

gezési kísérlet mögött – megfo-
gadta, hogy nem bocsátkozik több
kommentárba az ellenzéki politi-
kussal kapcsolatban.

Peszkov egyébként pénteken a
Komszomolszkaja Pravda rádió-
adónak nyilatkozva azt mondta,
hogy Putyin továbbra sem használ
okostelefont, de internetezni néha
szokott.

„Okostelefonja nincs, az egysze-
rűen lehetetlen lenne” – fogalma-
zott Peszkov.

A szóvivő elmondta továbbá,
hogy nem készül külön koronaví-
rus-vakcina Putyin számára, és az
elnök is a mindenki számára elér-
hető védőoltásokat szokta meg-
kapni. Peszkovot arra reagáltatták,
hogy az orosz vezető előző nap el-
ismerte, hogy még nem oltatta be
magát a Covid-19 ellen. Ezt azzal
magyarázta a 68 éves Putyin, hogy
az orvosok az eddigi tesztek alap-
ján még nem javasolták az orosz
vakcinákat az ő korosztályának.

Peszkov „valótlanságnak” és
„ostobaságnak” minősítette azokat
a sajtóhíreket, amelyek szerint az
elnök egy „bunkerben” igyekszik
átvészelni a járványt a Moszkva
közelében lévő Novo Ogarjovo-i
rezidenciáján. (MTI)

Kreml: minden lázítót 
megfigyelnek

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. december 18-án kelt
510. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános 
rendkívüli ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény
előírásaira, amely a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését
célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal
bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet a 1065/2020. sz. kormányhatározattal
december 14-től meghosszabbítottak, és amely a veszélyhelyzet idejére alkal-
mazandó, a COVID–19-világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célzó
intézkedésekről rendelkezik,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács szervezeti és működési szabályzatának
681. cikkelyében említett körülményeket, amelyeket a Maros Megyei Tanács
115/2019. számú határozata hagyott jóvá, az utólagos módosításokkal és kiegé-
szítésekkel,

tekintettel arra, hogy közeledik a folyó év pénzügyi-költségvetési lezárása, és
figyelembe véve, hogy meg kell oldani a közügyeket a Marosvásárhelyi Transilva-
nia Repülőtér vissza nem térítendő finanszírozásához való hozzáférés érdekében;
valamint annak szükségességét, hogy a pénzügyi év kezdete előtt kiadott hatá-
rozattal megállapítsák a mezőgazdasági termékek árának, a természetben meg-
állapított haszonbér lejben történő felbecsülését,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, 179.
cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekez-
désével, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjaival és a 135. cikkellyel, vala-
mint a 196. cikkely (1) bekezdés b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:
1. cikkely: (1) Azonnali hatállyal összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyil-
vános rendkívüli ülésre 2020. december 22-én 13 órától, amely videókonferencia
keretében lesz megtartva.
(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező
mellékletben található.
2. cikkely (1) A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetí-
tésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
(2) A 61 szakasz rendelkezései a Maros Megyei Tanács működéséről, a Maros Me-
gyei Tanács szervezéséről és működéséről szóló IV. fejezet szakaszának speciális
szabályai, a Maros Megyei Tanács 115/2019. határozatával jóváhagyott rendelet,
a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel alkalmazhatóak.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán,
és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács
szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020.12.18./510. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács azonnali hatállyal összehívott december 22-i rendkívüli
ülésének 

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a mezőgazdasági termékek árának megállapításáról a 2021-
es évre, a törvény előírásainak megfelelően, a természetben megállapított ha-
szonbér lejben történő felbecsülése érdekében.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a légi üzemeltetők tevékenységét támogató állami támoga-
tási rendszer kidolgozására irányuló lépések kezdeményezéséről, a koronavírus-
járvány által előidézett gazdasági válsággal összefüggésben. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet „A repülőtér korszerűsítése a hosszú távú stratégiai fejlesz-
tési terv keretében” c. projekt vissza nem terítendő európai uniós támogatásának
megpályázására vonatkozó lépések jóváhagyásáról, amely legalább 7720 m2-es lé-
gijármű-parkolóplatform bővítésének és az utasterminál legalább 8130 m2-es bő-
vítésének I. szakaszára vonatkozik. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet „A repülőtér korszerűsítése a hosszú távú stratégiai fejlesz-
tési terv keretében” c. projekt vissza nem terítendő európai uniós támogatásá-
nak megpályázására vonatkozó lépések jóváhagyásáról, amely a repülőtéri
biztonsági berendezések rendszerének a megvásárlására és a tűzoltóállomás ki-
alakítására vonatkozik. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

Péter Ferenc
ELNÖK 

Juhnyáj eltulajdonításának
vádjával került 24 órás őri-
zetbe három mezőcsávási és
mezőpagocsai illetőségű férfi.
Közel ötszáz állatot hajtottak
el a legelőről, az okozott kár
hozzávetőleg 170.000 lej.

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség munkatársai több házku-
tatást is tartottak minősített lopás
felderítésére, azt követően állították
elő a vádlottakat.

December 16-án a mezőrücsi
rendőrőrs munkatársai az ügyészek
irányításával hét helyszínen tartot-
tak házkutatást a megyében olyan
személyek lakásán, akiket több száz
juh eltulajdonításával gyanúsítanak.

A vizsgálatok nyomán kiderült,
hogy ez év tavasza óta, az április–
december közötti időszakban 250
juhot és 200 bárányt tulajdonítottak
el egy Mezőpagocsa községhez tar-
tozó legelőről. Az okozott kár hoz-
závetőleg 170.000 lej. 

A házkutatások során több mint
65 olyan juhot azonosítottak, ame-
lyek a feltételezések szerint az el-
hajtott nyájból származnak. A 45 és
63 év közötti férfiak mezőcsávási és
mezőpagocsai lakosok. Az ügyben
folytatják a kivizsgálást a bűncse-
lekmények felgöngyölítése érdeké-
ben. Az akcióban a rendőrök mellett
a rendőrség különleges alakulata, a
bűnügyi osztály szakemberei és a
csendőrség két alakulatának mun-
katársai is részt vettek.

Juhnyáj eltulajdonítása a vád
Őrizetben a gyanúsítottak

Pálosy Piroska

Illusztráció Fotó: Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-
pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a 0730-
713-205-ös telefonszámon. (65236-I)

ELADÓ 200 kg-os disznó. Tel. 0740-
124-154. (10077-I)

MINDENFÉLE

KERESEM fiatalkori ismerősömet,
Norbit – szőke hajú tanár –, akivel
1994-ben Szovátán együtt szilvesz-
tereztünk. Tel. 0740-846-127. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk
december 21-én TAMÁS 
ERNŐRE, akit 31 éve vesztettünk
el a decemberi forradalomban.
Szívünkben örökké élni fog! Nyu-
godjon békében! Szerettei.
(10102-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 21-én id. TRUŢĂ 
AURELRE halálának hetedik év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, két fia, azok családja,
négy unokája és három kicsi
dédunokája. (10110)

ELHALÁLOZÁS

„Erős várunk nékünk az Isten, és
Ő megmarad minden időben.”
Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva búcsúzunk
a mindig segítőkész, drága jó
testvéremtől, 

MÁTHÉ ISTVÁNTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Nővére, Irénke és keresztlánya,
Tünde (-I)

„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, keresztapa, rokon
és szomszéd, 

MÁTHÉ ISTVÁN
életének 63. évében visszaadta
lelkét teremtő Urának.
Drága halottunk temetése 2020.
december 22-én lesz a reformá-
tus temetőben, református szer-
tartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle a gyászoló család
(-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága halottunk,
KALI ROZÁLIA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és mély gyászunkat enyhíteni
igyekeztek. A gyászoló család.
(10097-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Sajtóközlemény 

A marosvásárhelyi tanács 
jóváhagyta a 2021-re vonatkozó 

köztisztasági különadót
A helyi tanács 2020.12.17-i, csütörtöki ülésén a testület jóvá-

hagyta a marosvásárhelyi háztartások köztisztasági különadójának
új bevezetési és ügykezelési szabályzatát, valamint az illeték mér-
tékét 2021-re. Ezt a helyi adókat és illetékeket kezelő igazgatóságon
keresztül gyűjtik be, a köztisztasági különadó mértékének megha-
tározását érintő nyilatkozat alapján, az ingatlan tulajdonosai vagy
használói által bejelentett állandó lakók számától függően.

A köztisztasági különadó az előző, személyenként 10,3 lej értékű
illetéket váltja fel, amelyet a köztisztasági szolgáltatóval 2020-ra
kötött szerződés alapján gyűjtöttek be a lakosságtól. 

A köztisztasági adó összegét 2021-re személyenként 11,87 lej ér-
tékben határozták meg.

A nyilatkozatokat közvetlenül a Helyi Adó- és Illetékügyi Igaz-
gatósághoz kell benyújtani 2021.03.01-ig, e dátum után – a nyilat-
kozat hiányában – az adóbehajtást hivatalból elrendelik egy becsült
átlagos lakószám alapján, egészen addig, amíg a lakás használója
vagy tulajdonosa benyújtja a pontosító, módosító nyilatkozatot.

A nem háztartási felhasználóknak, azaz a jogi személyeknek és
közintézményeknek, 2021-re 119,23 lej/m3 + héa árat kell befizet-
niük köztisztasági illeték gyanánt, a köztisztasági szolgáltatóval kö-
tött szerződés alapján. 

A bel- és külkapcsolati osztály

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)

Tisztelt 
páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laborató-
rium folyamatosan a betegek rendelkezésére állt, a fokozott biz-
tonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is
elvégezte az egészségügyi biztosítópénztár által megtérített la-
boratóriumi vizsgálatokat.

Köszönjük, hogy bizalmukkal megtiszteltek, áldott ünnepet,
2021-re is egészséget, boldogságot kívánunk!  

Rohan az idő, múlnak az évek, de nekünk
minden december egy fájdalmas emléke-
zet.
Szomorú szívvel emlékezünk 1989. de-
cember  21-ére, amikor a 32 éves PAJKA
KÁROLYT a gyilkos golyók elragadták
közülünk. 
Emlékét őrzi felesége, két fia családjuk-
kal. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (10090-I)

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulás-
ban, de ha abban már nem, hát a csodá-
ban. Már 15 éve, hogy nem vagy
közöttünk, pedig milyen szép volt, mikor
együtt lehettünk. Életed elszállt, mint a vi-
rágillat, de emléked ragyog, mint a fényes
csillag. 
Mély fájdalommal emlékeztünk december
20-án ifj. DOCZÉ ANDRÁSRA  halálának
15. évfordulóján. 
Emlékét őrzi édesanyja, három testvére
családjukkal, felesége, két lánya, két unokája. Nyugodjál
békében! (10091-I)
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LÉgY TE AZ, AKI öSZTöNöZ ÉS VÉD MÁSOKAT!    A VíRUS öL. LÉgY ÓVATOS!


